
S T A N O V Y 

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

„Spoločnosť pre interdisciplinárnu medicínsku spoluprácu“

ČLÁNOK I. 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Občianske  združenie  s názvom  „Spoločnosť  pre  interdisciplinárnu  medicínsku 
spoluprácu” (v ďalšom len „združenie“ alebo „spoločnosť“) je neziskovým, nezávislým, 
nepolitickým  a  dobrovoľným  združením  členov  a  priateľov  interdisciplinárnej 
medicínskej  spolupráce  /tak,  ako  sú  tieto  uvedené  nižšie/,  ktorí  sú  členmi  združenia 
v zmysle týchto stanov.

2. Oficiálny názov združenia je „Spoločnosť pre interdisciplinárnu medicínsku spoluprácu ”. 
Skratka združenia je SIMS.

3. Anglický ekvivalent názvu združenia je „Society for the Interdisciplinary Cooperation in 
Medicine”. Anglický ekvivalent skratky názvu združenia je SICM. 

4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá vzniká registráciou na základe zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. 

5. Združenie má sídlo na Halenárskej ul. č. 13/A, 917 01, Trnava a pôsobí na celom území 
Slovenskej republiky. 

6. Združenie v oblasti svojho pôsobenia svojou činnosťou nenahrádza úlohy a funkcie štátu.

7. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

ČLÁNOK II. 
POSLANIE A CIELE 

1. Cieľom a poslaním združenia je v súlade s úmyslom zakladateľov podporovať širokú 
odbornú  verejnosť  pri  interdisciplinárnej  medicínskej  spolupráci  predovšetkým 
v internistických  a chirurgických  odboroch  najmä  v starostlivosti  o chronických 
pacientov.  Spoločnosť si kladie  za cieľ podporovať výskum a uvádzanie poznatkov do 
praxe v rôznych nižšie menovaných odboroch medicíny a príbuzných vedných odboroch, 
v súlade  s tým  prispievať  k výskumu  a  ďalšiemu  rozvoju  týchto  odborov  a  zároveň 
podporovať finančnými i vecnými prostriedkami združenia činnosť odborníkov v týchto 
oblastiach  pracujúcich,  ako  aj  podporovať  ďalšiu  propagáciu  týchto  vedných odborov 
medzi odbornou i laickou verejnosťou. 

2. Združenie sa v súlade so svojím účelom bude zameriavať najmä na: 
a) Podporu rozvoja týchto odborov medicíny: 
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angiológia,  cievna  chirurgia,  dermatovenerológia,  diabetológia,  geriatria,  neurológia,  
vnútorné choroby, všeobecné lekárstvo /v ďalšom texte iba „tieto vedné odbory“/, 

b) Podporu vzdelávania a rozvoja poznatkov v týchto vedných odboroch, 
c) Podporu študentov a lekárov postgraduálne študujúcich tieto vedné odbory, 
d) Udeľovanie grantov v týchto vedných odboroch, 
e) Vypisovanie národných a medzinárodných súťaží, udeľovanie cien a ocenení študentom a 

vedcom  zaoberajúcim  sa  výskumom  a  rozvojom  týchto  vedných  odborov  v súlade 
s pravidlami týchto súťaží, 

f) Podporu vydávania a vydávanie odbornej literatúry a propagačných materiálov týkajúcich 
sa týchto vedných odborov,

g) Zriaďovanie  a  podporu  medicínskych  stredísk  a  rôznych  odborných  a  vedeckých 
pracovísk pracujúcich na poli výskumu týchto vedných odborov, 

h) Prípravu  a  zabezpečenie  účasti  vybraných  lekárov  na  medzinárodných  kongresoch 
týkajúcich sa problematiky týchto vedných odborov, 

i) Zabezpečenie všeobecnej  podpory verejnosti  a jej  pozitívne ovplyvňovanie v prospech 
rozvoja týchto vedných odborov,

j) Získavanie finančných prostriedkov, organizáciu sponzorskej a hospodárskej činnosti za 
účelom  získania  prostriedkov  na  realizáciu  svojho  poslania,  resp.  vyššie  uvedených 
činností, 

k) Podporu zriaďovania  a  činnosti  experimentálnych laboratórií  v  oblasti  týchto  vedných 
odborov, 

l) Uskutočňovanie všetkých iných, zákonom povolených a dostupných aktivít smerujúcich 
k naplneniu jej cieľa. 

3. Pri realizácii  svojho poslania a cieľov koná združenie v súlade s platným právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

ČL. III.
ČLENSTVO

1. Členstvo  sa  zakladá  na  dobrovoľnosti,  členmi  združenia  môžu  byť  fyzické  osoby  a 
prostredníctvom delegovaných zástupcov i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami, 
poslaním a cieľmi združenia. 

2. Členstvo v združení vzniká na základe doručenia písomnej prihlášky adresovanej výboru a 
následného schválenia 2/3 väčšinou prítomných členov združenia na najbližšom zasadnutí 
valného zhromaždenia. Členstvo vzniká dňom schválenia valným zhromaždením v súlade 
s prvou vetou tohto bodu.

3. Členstvo zaniká : 
a) vystúpením - na základe rozhodnutia člena,
b) vylúčením - ak člen vedome poruší stanovy alebo vo svojej činnosti vážne naruší ciele a 

poslanie združenia alebo jeho dobré meno - členstvo zaniká dňom rozhodnutia výboru o 
vylúčení,

c) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom, 
d) zánikom združenia.

4. Člen združenia má právo :
a) podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho aktivitách,
b) prostredníctvom valného zhromaždenia rozhodovať o činnosti združenia,
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c) voliť a byť volený do orgánov združenia a zúčastňovať sa na ich zasadaní, 
d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať ich o 

stanovisko, s právom na písomnú odpoveď do 30 kalendárnych dní,
e) vystúpiť zo združenia.  

5. Člen združenia je povinný :
a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia prijaté orgánmi združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, plniť zverené úlohy a úlohy vyplývajúce z 

prijatej funkcie, 
c) riadne a včas platiť členské príspevky,
d) konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia a počas celého trvania svojho členstva 

sa správať tak, aby neohrozil žiadnym spôsobom záujmy a dobré meno združenia.

ČL. IV.
ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú :
a) Valné zhromaždenie 
b) Výbor 
c) Revízna komisia

ČL. V.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, v ktorom sú zastúpení všetci jeho 
členovia. 

2. Valné zhromaždenie najmä : 
a) rozhoduje o zásadných otázkach združenia,
b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
c) na návrh a odporúčanie výboru schvaľuje vstup nových členov do združenia, 
d) volí a odvoláva členov výboru a revíznej komisie, 
e) schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
f) stanovuje spôsob hospodárenia združenia,
g) prejednáva a schvaľuje správu o činnosti združenia, hospodárenie združenia a správu 

revíznej komisie o výsledku hospodárenia združenia,
h) určuje výšku členského príspevku, termín a spôsob jeho platenia,
i) je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam výboru a revíznej komisie,
j) rozhoduje o zrušení združenia a spôsobe likvidácie jeho majetku.

3. Valné  zhromaždenie  zvoláva  výbor  podľa  potreby,  najmenej  však  jedenkrát  do  roka. 
Výbor zvolá mimoriadne valné zhromaždenie,  ak o to požiada  najmenej  1/3 všetkých 
členov, resp. ak o to požiada revízna komisia. Výbor je v takomto prípade povinný zvolať 
mimoriadne valné zhromaždenie do 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Oznámenie o 
konaní  riadneho  či  mimoriadneho  valného  zhromaždenia  je  výbor  povinný  zverejniť 
najneskôr 30 dní pred termínom jeho konania. Toto oznámenie musí obsahovať dátum a 
hodinu konania, miesto konania a program zhromaždenia. Oznámenie o konaní riadneho 
resp.  mimoriadneho  valného  zhromaždenia  sa  zverejňuje  vyvesením  oznámenia  na 
úradnej tabuli združenia.
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4. Prípravu valného zhromaždenia zabezpečuje výbor. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, 
ak  je  na  ňom  prítomná  nadpolovičná  väčšina  členov  združenia.  Každý  člen  valného 
zhromaždenia  má  jeden  hlas.  Valné  zhromaždenie  rozhoduje  nadpolovičnou  väčšinou 
prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy neuvádzajú inak. 

5. Zhromaždenie  pri  svojom rokovaní  volí  predsedu,  zapisovateľa,  overovateľa  zápisu  a 
osoby  poverené  sčítaním  hlasov.  Rokovanie  zhromaždenia  zaháji  a  až  do  zvolenia 
predsedu  zhromaždenia  vedie  predseda  výboru,  alebo  ním  poverený  člen  výboru. 
Následne  vedie  rokovanie  zhromaždenia  jeho  predseda.  O  priebehu  zhromaždenia  sa 
vyhotoví  zápisnica,  ktorú  podpisujú  predseda  zhromaždenia,  zapisovateľ  a  overovateľ 
zápisu. Zápis sa archivuje počas celej doby trvania združenia. 

ČL. VI. 
VÝBOR

1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi dvoma 
zasadnutiami zhromaždenia. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami zhromaždenia. 

2. Výbor má minimálne troch členov, podľa voľby zhromaždenia, vždy však nepárny počet. 
Členovia výboru si spomedzi seba rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny volia predsedu a 
podpredsedu. Členovia výboru sú volení a odvolávaní zhromaždením na obdobie troch 
rokov. Členovia výboru môžu byť zvolení i  opätovne.  V prípade mimoriadnej situácie 
môže výbor kooptovať svojich členov a to až do výšky 1/3 počtu členov, ktorých zvolilo 
zhromaždenie na svojom poslednom zasadnutí. Takto kooptovaní členovia výboru musia 
byť potvrdení  najbližším zasadnutím zhromaždenia,  v opačnom prípade prestávajú  byť 
členmi výboru.

3. Zasadnutia  výboru  zvoláva  a  riadi  jeho  predseda.  Výbor  je  uznášaniaschopný,  ak  je 
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje na základe zhodného hlasovania 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 
predsedu. 

4. Na čele výboru a združenia stojí predseda, ktorý je štatutárnym orgánom združenia, koná 
a zaväzuje v mene združenia samostatne. Predseda koná v súlade s rozhodnutiami výboru 
a  zhromaždenia.  Výkonom jednotlivých  svojich  činnosti,  resp.  zastupovaním po dobu 
svojej neprítomnosti môže poveriť podpredsedu, príp. iného člena výboru.

5. Prvým predsedom výboru, združenia a štatutárnym orgánom združenia bol rozhodnutím 
valného zhromaždenia ustanovený: 
-  MUDr. Ivar  Vacula,  PhD.,  nar.:  21.8.1977,  r.č.:  770821/7352,  trvale  bytom 917 01, 
Trnava, ul. Dúhová č.45, 

6. Výbor najmä : 
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) plní rozhodnutia valného zhromaždenia,
d) vypracováva plán činnosti,  správu o činnosti  a  správu o hospodárení  združenia,  ktoré 

predkladá zhromaždeniu, 
e) prijíma prihlášky záujemcov o členstvo v združení a odporúča ich schválenie a prijatie 

valnému zhromaždeniu, 

4



f) rozhoduje  o  udeľovaní  grantov,  štipendií  a  dotácií,  vrátane  materiálnej  a  inej  pomoci 
študentom podľa čl.II., bodu 2, písm. b/ až e/ týchto stanov, 

g) v  prípade  potreby  za  účelom  riešenia  jednotlivých  odborných,  resp.  technických 
problémov  môže  kreovať  poradný  orgán,  ktorého  organizáciu,  úlohy  ako  aj  členov 
stanovuje výbor, 

h) rozhoduje  o  zrušení  spoločnosti,  ak  sa  zhromaždenie,  ktorého  programom je  zrušenie 
spoločnosti  nezišlo  do troch mesiacov odo dňa jeho zvolania,  aby rozhodlo o zrušení 
spoločnosti, 

i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
j) rozhoduje o zriadení a organizácii sekretariátu, jeho pracovníkoch a rieši všetky pracovno-

právne otázky, 
k) vypracováva vnútorné predpisy, potrebné pre zabezpečenie fungovania združenia,
l) rieši otázky spojené s nakladateľskou, vydavateľskou, príp. inou činnosťou združenia,
m) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú riešené stanovami.

ČL. VII
REVÍZNA KOMISIA

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia,  ktorý za svoju činnosť zodpovedá 
valnému zhromaždeniu. 

2. Revízna  komisia  má  troch  členov,  ktorý  si  spomedzi  seba  volia  predsedu.  Členovia 
revíznej  komisie sú volení na celú dobu trvania združenia,  pokiaľ valné zhromaždenie 
nerozhodne inak. Člen revíznej komisie nesmie byť zároveň členom výboru. 

3. Revízna komisia najmä : 
a) minimálne  dvakrát  ročne  kontroluje  hospodárenie  združenia,  upozorňuje  výbor  na 

nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie, za tým účelom má právo nahliadať 
do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa spoločnosti, 

b) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku a iných predpisov združenia,
c) o svojej činnosti predkladá správu zhromaždeniu na každom jeho riadnom zasadnutí,
d) má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru s hlasom poradným
e) má právo zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie, v prípade ak to vyžadujú záujmy 

združenia a tam navrhovať potrebné opatrenia.

ČL. VIII
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, MAJETOK A HOSPODÁRENIE 

Združenie je vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, s ktorým hospodári v zmysle 
platných právnych predpisov. 

Združenie samostatne hospodári s týmito finančnými prostriedkami : 
a) dary a príspevky fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
b) subvencie, granty a dotácie, 
c) úroky z vkladov v peňažných ústavoch, 
d) prostriedky získané dedičstvom, 
e) prostriedky z vlastnej nakladateľskej, vydavateľskej činnosti, získané z organizovania 

aktivít a spoločenských podujatí, prípadne z vlastnej hospodárskej činnosti, ktorá súvisí s 
poslaním združenia, 

5



f) akékoľvek právom dovolené zdroje od fyzických aj právnických osôb z tuzemska a 
zo zahraničia.

Združenie vedie účtovníctvo a ekonomickú agendu v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Za vedenie účtovnej a ekonomickej agendy je zodpovedný výbor združenia alebo ním 
poverená osoba.  

ČL. IX.
RIEŠENIE SPOROV

1. Spory medzi členmi združenia, medzi členmi a orgánmi združenia a medzi pracovníkmi 
združenia  sa  riešia  predovšetkým  rokovaním  za  účasti  predsedu  alebo  podpredsedu 
výboru združenia.

2. Ak  nedôjde  k zmiereniu,  spor  sa  predloží  valnému  zhromaždeniu,  ktoré  rozhodne  o 
spôsobe jeho riešenia. Rozhodnutie zhromaždenia je konečné.

3. Zhromaždenie môže pre riešenie sporov zvoliť z členov združenia komisiu,  ktorá bude 
alebo trvalým, alebo len ad hoc vytvoreným orgánom na riešenie sporov.

ČL. X. 
ZÁNIK SPOLOČNOSTI 

1. Združenie  zaniká  rozhodnutím  zhromaždenia  o  zániku  združenia  a  to  formou 
dobrovoľného  rozpustenia  alebo  zlúčenia  s  iným  združením,  ako  aj  v  dôsledku 
rozhodnutia podľa §12 zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. 

2. Združenie môže zaniknúť aj na základe rozhodnutia výboru v prípade podľa čl.VI, bod.6, 
písm. h/ týchto stanov.  

3. Ak  združenie  zaniká  rozpustením  poverí  výbor  jedného  alebo  viacerých  členov 
usporiadaním  majetku  združenia.  Likvidátori  musia  byť  zvolení  3/5  väčšinou  hlasov 
prítomných členov výboru. 

ČL. XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením. 

2. Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

V Bratislave, 20.06. 2016
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