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STANOVY 
 

Článok 1 

 Základné ustanovenia 

 

1. Názov organizácie: Slovenská asociácia aterosklerózy, okrem celého názvu používa  

skratku SAA (rovnakú pre slovenský aj anglický názov asociácie - Slovak Association 

of Atherosclerosis). SAA používa vlastné logo, web stránku www.saa.sk.  

2. Sídlom spoločnosti je Bratislava, Limbová 14,  PSČ 833 01. O zmene sídla SAA 

rozhoduje výbor SAA.  

3. Pôsobnosť  SAA sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

4. SAA môže byť kolektívnym členom aj iných národných a medzinárodných 

organizácií podobného záujmového  zamerania. 

 

Článok 2 

 Právne pomery 

 

1. SAA je nezávislá  dobrovoľná spoločenská organizácia, ktorá združuje lekárov, 

zdravotníkov a ďalších špecialistov zaoberajúcich sa problematikou lipidológie a 

aterosklerózy v zdravotníckej praxi, prevencii alebo výskume. 

2. SAA, je pridruženým členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), aktívnym 

partnerom European Atherosclerosis Society (EAS) a kolektívnym členom 

International Atherosclerosis Society (IAS). 

3. SAA  je samostatnou právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok  3 

 Poslanie, ciele a predmet činnosti 

 

1. Rozširuje najnovšie poznatky o problematike aterosklerózy a podieľa sa na 

výskumných projektoch v snahe objasniť príčiny ochorenia a podporovať nové 

postupy v diagnostike, liečbe a prevencii. 

2. Organizuje odborné podujatia zamerané na problematiku aterosklerózy. 

3. Reprezentuje záujmy svojich členov  voči orgánom štátnej správy na všetkých 

úrovniach. 

4. Presadzuje skvalitnenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ako aj odbornej 

informovanosti a osvety o výžive a ďalších faktoroch ovplyvňujúcich manifestáciu 

aterosklerózy.  

5. Chráni záujmy a potreby pacientov a ich rodín. Zabezpečuje najefektívnejšie 

diagnostické a liečebné postupy s využitím odborných kontaktov s poprednými 

zahraničnými výskumnými a zdravotníckymi pracoviskami. 

6. Nadväzuje kontakty na celom svete so Spoločnosťami aterosklerózy a inými 

odbornými spoločnosťami zaoberajúcimi sa aterosklerózou. 

7. Na zabezpečenie poslania, cieľov a predmetu činnosti zabezpečuje a vykonáva 

vedľajšiu hospodársku činnosť. 
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Článok 4 

 Členstvo v SAA 

 

1. Členom SAA sa môžu stať lekári, zdravotníci, vedeckí pracovníci a ďalší špecialisti 

zaoberajúci sa problematikou aterosklerózy v zdravotníckej praxi, prevencii a vo 

výskume, ktorí sa stotožňujú so stanovami SAA. 

2. Členstvo fyzických osôb vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača  vo forme 

prihlášky adresovanej predsedníctvu SAA, jej akceptácie väčšinou členov  výboru 

SAA. 

3. Členstvo zaniká úmrtím, vystúpením alebo vylúčením z SAA. O vylúčení z SAA 

rozhoduje výbor SAA na základe mimoriadne závažných  medicínskych a etických 

priestupkov  člena alebo pre nezaplatenie členských príspevkov za dva kalendárne 

roky po predchádzajúcom upozornení výboru alebo predsedníctva. Návrh na vylúčenie 

člena z SAA môže podať každý člen SAA. 

 

Článok 5 

 Práva a povinnosti člena SAA 

 

1. Práva  riadneho člena  SAA:  

Členovia SAA majú právo  

 zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných SAA, mať informácie o 

aktivitách  SAA,  

 voliť a byť volený do orgánov SAA,  

 zúčastňovať sa na plnení úloh SAA podľa svojich možností a schopností,  

 byť vysielaný a zúčastňovať sa zahraničných odborných podujatí a študijných 

pobytov,  

 navrhovať zmeny stanov SAA. 

2. Povinnosti  riadneho člena SAA: 

Členovia SAA sú povinní: 

 pravidelne platiť členské príspevky, 

 dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy SAA,  

 poskytovať potrebné  údaje  pre potreby členskej evidencie.  

 

Článok 6 

 Orgány SAA 

 

Orgány SAA sú: 

1. členská schôdza 

2. výbor  

3. revízna komisia 

4. grantová komisia  

 

   

6.1. Členská schôdza  je najvyšším orgánom SAA.  Zvoláva ho výbor jedenkrát ročne, 

spravidla v rámci výročného kongresu SAA. Výbor môže zvolať  členskú schôdzu aj  
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mimoriadne a to z vážnych dôvodov, alebo ak o zvolanie členskej schôdze  požiada  revízna 

komisia alebo aspoň jedna tretina členov SAA. O zvolaní členskej schôdze a programe 

členskej schôdze musí výbor SAA informovať všetkých členov SAA najneskôr 15 dní pred 

dátumom jej konania. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná 

väčšina prítomných členov. 

Členská schôdza schvaľuje predložený plán činnosti, finančný rozpočet vypracovaný 

výborom SAA na obdobie jedného roka, stanovy SAA a vnútorné predpisy SAA. Prerokúva 

správu o finančnom hospodárení za to isté obdobie.  

Členská schôdza  je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak sa 

nezíde nadpolovičná väčšina členov do termínu  začatia členskej schôdze, náhradná členská 

schôdza sa uskutoční o 30 minút neskôr v ten istý deň a s tým istým programom. Náhradná 

členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný akýkoľvek počet členov. Členská 

schôdza sa môže v prípade potreby konať aj elektronickou interaktívnou formou.  

 

 

6.2. Výbor  

Výbor  je riadiacim a výkonným orgánom SAA,   ktorý riadi činnosť SAA vo volebnom 

období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Výbor SAA sa schádza  minimálne 2 krát do 

roka. Zvoláva ho prezident SAA. Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina zvolených  členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolených členov. V 

prípade rovnosti hlasov má prezident SAA  rozhodujúci hlas. Výbor môže rozhodovať 

a prijímať uznesenia aj elektronickou formou.  

Výbor SAA zostavuje plán činnosti, finančný rozpočet a prerokúva spoločné aktivity, 

zmeny a doplnky stanov. Reprezentuje SAA v rámci styku s jej členskou základňou, ako aj 

navonok. 

Výbor SAA má 9 volených členov  s právom hlasovať.  Funkčné obdobie členov výboru 

je štvorročné.  Vo  funkcii prezidenta a vedeckého sekretára  nemôže byť člen výboru viac 

ako dve (2) funkčné obdobia po sebe. Po uplynutí ďalšieho funkčného obdobia však môže 

znovu kandidovať na uvedenú funkciu. 

Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru  alebo revíznej komisie 

rezignuje na svoju funkciu alebo ju dlhodobo (12 mesiacov) nemôže vykonávať, výbor sa 

doplní o zvolených náhradníkov podľa poradia hlasov. V prípade ukončenia prekážky vo 

výkone funkcie opätovne nastupuje pôvodne zvolený člen výboru alebo člen revíznej komisie. 

 

Štatutárnym orgánom SAA  je prezident a vedecký sekretár. Štatutárny orgán koná 

v mene  SAA a podpisuje  písomnosti tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov 

združenia a vlastnoručný podpis. Prezident  SAA a a vedecký sekretár konajú za SAA 

samostatne. 

 

Prezident SAA je oficiálnym predstaviteľom SAA, riadi zasadnutia výboru a  členské 

schôdze SAA, na ktorých podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce 

obdobie.  

 

Prezidenta SAA zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident SAA. 

  

Vedecký sekretár zodpovedá za odbornú písomnú agendu SAA a  za informácie členskej 

základni. Koordinuje prípravu písomných dokladov pre rokovania výboru a členskej schôdze. 

V súčinnosti s výborom je zodpovedný za koordináciu  odborného programu odborných 

podujatí (sympózií) SAA. 

 



 4 

Pokladník SAA zabezpečuje hospodárenie  SAA. 

 

Čestný prezident SAA. Je to pocta, ktorú udeľuje výbor SAA svojím členom, najmä 

bývalým prezidentom (resp. predsedom) za dlhoročnú prácu vo výbore SAA a úspešnú 

reprezentáciu SAA. Čestný prezident má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru 

s hlasom poradným, pokiaľ nie je riadne zvoleným členom výboru.  

 

 

 

 

6.3. Revízna komisia  

Revízna komisia (RK)  je kontrolným orgánom SAA.   Revízna komisia  má troch členov.  

Jej úlohou  je kontrolovať činnosť výboru, hospodárenie,  dodržiavanie stanov a vnútorných 

predpisov, uznesení orgánov SAA, riešenie sťažností a podnetov. Členovia revíznej komisie 

sa zúčastňujú zasadnutia výboru bez hlasovacieho práva. 

 

6.4. Grantová komisia  

      Grantová komisia je trojčlenná, jej činnosť riadi jej predseda.  Grantová komisia sa 

schádza  dvakrát do roka, podľa potreby aj častejšie. Žiadosti o pridelenie grantu sa doručujú 

predsedovi grantovej komisie. Grantová komisia  urobí oficiálny zápis, ktorý predkladá na 

podpis prezidentovi SAA. Dokumentáciu grantovej komisie vedie a uchováva predseda 

grantovej komisie. Kópiu zápisu  odosiela na sekretariát SAA. Ďalšie podrobnosti upravujú 

Zásady Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) na udeľovanie finančnej podpory pre 

členov za mimoriadnu aktivitu. 

 

Článok 7 

 Voľby do výboru a do revíznej komisie SAA 

 

Voľby členov do výboru a do revíznej komisie sa konajú každé štyri roky. Voľby sú 

korešpondenčné, tajné a priame. Voľby riadi a zodpovedá za ne volebná komisia. Volebná 

komisia trojčlenná. Členov volebnej komisie menuje výbor SAA.  

 

Každý člen  SAA môže navrhnúť najviac 9 kandidátov do výboru a 3 členov do 

revíznej komisie. Členmi výboru sa stávajú prví deviati kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi kandidátmi losovanie. 

Na ďalších dvoch miestach sú zvolení náhradníci do výboru.   

Členmi revíznej komisie sa stávajú sú prví traja členovia s najvyšším počtom hlasov. 

Na ďalšom mieste je zvolený náhradník do revíznej komisie.  

 

Volebná komisia je povinná overiť súhlas kandidátov s členstvom vo výbore 

a v revíznej komisii. Pokiaľ by kandidát odmietol členstvo vo výbore,  alebo v revíznej 

komisii na jeho miesto postupuje ďalší kandidát s najvyšším počtom hlasov. 

Povinnosťou volebnej komisie je po vyhodnotení výsledkov spísať zápisnicu, ktorú 

podpíšu všetci jej členovia a bezodkladne výsledky volieb oznámiť prezidentovi SAA, 

vedeckému sekretárovi SAA a všetkým členom SSA. Ďalej je povinná zvolať zasadnutie 

novozvoleného výboru a novozvolenej revíznej komisii najneskôr do 21 dní a riadiť voľby 

funkcionárov do výboru, predsedu revíznej komisie a predsedu a členov grantovej komisie. 

Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí tajným hlasovaním spomedzi seba  

volí  prezidenta SAA, viceprezidenta, vedeckého sekretára, pokladníka, predsedu a členov 

grantovej komisie.  
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Novozvolená revízna komisia na svojom prvom zasadnutí zo svojho stredu volí 

tajným hlasovaním predsedu. 

Povinnosťou odstupujúceho výboru je odovzdať kompletnú agendu týkajúcu sa 

činnosti    SAA najneskôr do 30 dní po prvom zasadaní novozvoleného výboru. Za 

odstupujúci výbor kompletnú agendu odovzdáva prezident SAA alebo vedecký sekretár SAA. 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 8 

Majetok a hospodárenie SAA 

 

 

1. Majetok SSA tvoria najmä:  hmotný majetok,  finančné prostriedky, zásoby, pohľadávky 

a iné majetkové práva. 

2. Príjmy tvoria najmä:  príspevky od  členov SAA, dary, dotácie, granty,  výnosy, sponzorské 

príspevky, iné príspevky vyplývajúce z predmetu činnosti alebo vedľajšej hospodárskej 

činnosti (organizácia podujatí, vydávanie odborných stanovísk, riadenie a vykonávanie 

klinického výskumu a pod.). 

Hospodárenie s majetkom je vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a vnútornými pravidlami o hospodárení. 

 

 

Článok 9 

 Ochrana záujmov SAA 

 

1. Všetci členovia SAA, zvolení členovia výboru SAA môžu používať názov “Slovenská 

asociácia aterosklerózy” alebo “Slovak Association of Atherosclerosis “ a logo SAA len na 

oficiálnych  dokumentoch, ktoré spoločnosť vydáva a vtedy, keď k tomu dá súhlas výbor 

SAA (zaprotokolované v zápisnici zo zasadnutia výboru) alebo členská schôdza  SAA 

(zaprotokolované v zápisnici z členskej schôdzi SAA). 

Členovia SAA môžu používať názov “Slovenská asociácia aterosklerózy” v odborných 

materiáloch, posudkoch, odporúčaniach, potvrdeniach a iných písomných  a mediálnych 

materiáloch (tlač, rozhlas, televízia, video záznamy, počítačové siete ), ktoré sa vydávajú vo 

vzťahu k členom SAA, navonok mimo členskej základne, voči lekárskej a laickej verejnosti, 

len po odsúhlasení výborom SAA alebo členskou schôdzou  SAA. 

Členovia SAA môžu publikovať/vystupovať v celoštátnych, lokálnych, zahraničných a 

medzinárodných médiách v mene SAA iba po predchádzajúcom súhlase výboru SAA. 

2. Názov “Slovenská asociácia aterosklerózy” alebo “Slovak Association of 

Atherosclerosis “ a logo SAA nemôžu v dokumentoch, tlačovinách, periodikách a iných 

medializovaných materiáloch (tlačového alebo netlačového charakteru) používať iné 

právnické a fyzické osoby,  bez predchádzajúceho schválenia výborom SAA alebo členskou 

schôdzou SAA.  

 

 

Článok 10 
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 Zánik  SAA a spôsob majetkového vysporiadania 

 
      SAA zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom 

rozhodne 

1. členská schôdza SAA na základe súhlasu dvojtretinovej väčšiny členov, 

2. právoplatným rozpustením Ministerstvom vnútra SR. 

Akýkoľvek zvyšný  majetok SAA sa rovnomerne rozdelí medzi všetkých riadnych členov, 

s tým, že môže byť použitý len za účelom humánnej, sociálnej a zdravotníckej pomoci, resp. 

za účelom výskumu v oblasti aterosklerózy. 

 

 

 

Článok 11  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušujú sa Stanovy, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  

dňa 7. 03. 1995, číslo spisu VVS/1-900-/90-10420. 

 

2. Stanovy nadobudli platnosť dňom schválenia výborom SAA  dňa ..........   a účinnosť dňom 

doručenia oznámenia Ministerstvu vnútra SR  o tom, že zmenu vzalo na vedomie. 

 


