
Stanovy Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR 
1. Názov a sídlo spoločnosti  
Názov: Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR  
Sídlo: Kuklovská ul. 3, 04104 Bratislava 4 
 
Okruh pôsobnosti:  
Spoločnosť psoriatikov a atopikov (ďalej len Spoločnosť alebo SPaA SR) pôsobí na celom  
území SR prostredníctvom klubov psoriatikov a atopikov, zriaďovaných v jednotlivých  
okresoch republiky.  
 
2. Ciele a úlohy Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
 
2.1 Cieľom Spoločnosti je dosiahnuť zlepšenie súčasných foriem liečenia psoriázy a atopického 
ekzému, sociálnych a spoločenských podmienok takto chorých občanov Za týmto účelom  
Spoločnosť spolupracuje s rôznymi organizáciami regionálneho, republikového i medzinárodného 
významu.  
 
2.2 Úlohou Spoločnosti je združovať občanov s kožnými chorobami, presadzovať a hájiť ich  
oprávnené záujmy, zabezpečovať ich informovanosť, spolupracovať s vládnymi a ďalšími  
inštitúciami, hlavne v týchto oblastiach:  
- zdravotnícka a liečebná starostlivosť  
- kúpeľná starostlivosť  
- liečebno-rekreačné pobyty  
- rehabilitácia  
- sociálno-právne poradenstvo  
- legislatíva  
- publicistika a osvetová činnosť vo verejných oznamovacích prostriedkoch  
- kultúrna a záujmová činnosť  
 
2.3 Program činnosti  
Spoločnosť psoriatikov a atopikov (Kluby psoriatikov a atopikov).  
- presadzuje zlepšenie liečebnej starostlivosti  
- háji záujmy chorých v sociálnej oblasti  
- najmenej dvakrát za rok vydáva pre svojich členov vlastný bulletin pod názvom Helios.  
Výročnú správu o činnosti a hospodárení SPaA SR za predchádzajúci rok uverejňuje  
v najbližšom čísle bulletinu.  
- Spolupracuje s príslušnými rezortnými ministerstvami, obecnými úradmi vo všetkých  
záležitostiach, týkajúcich sa problémov psoriatikov a atopických ekzematikov  
- Zastupuje svojich členov voči štátu, štátnym a ďalším orgánom a organizáciám, presadzuje  
záujmy chorých  
- analyzuje zahraničné skúsenosti a pripravuje návrhy na ich využitie  
- pre svojich členov zaisťuje poradenskú službu, hlavne v sociálno-právnej a zdravotníckej  
oblasti  
- podľa možností a dopytu organizuje liečebno-rekreačné pobyty pre dospelých i deti.  
 
3. Práva a povinnosti členov  
3.1 Členstvo v Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR:  
a) Riadnym členom sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov, ak prejaví o členstvo  
záujem. So súhlasom zákonného zástupcu sa ním môže stať i mladšia osoba s diagnózou  
psoriáza alebo atopický ekzém.  
b) Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať ktorákoľvek tuzemská i zahraničná  
organizácia. O prijatí kolektívneho člena rozhoduje Výkonný výbor Spoločnosti prostou  
väčšinou hlasov.  



 
3.2 Vznik členstva  
a) Riadnym členom sa jednotlivec stane po zaslaní evidenčnej karty a po zaplatení členského  
poplatku, stanoveného pre dané obdobie snemom delegátov.  
b) Kolektívnym členom sa stane organizácia, ak pre jej prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina  
prítomných na rokovaní Výkonného výboru SPaA a po zaplatení stanoveného členského  
príspevku 1.000 Sk.  
c) Čestným členom sa stane jednotlivec, resp. organizácia na základe odporučenia a  
zdôvodnenia výkonného výboru potom, čo za ich menovanie hlasovala nadpolovičná  
väčšina prítomných na sneme delegátov.  
Čestný člen je oslobodený od povinnosti platiť členské príspevky.  
 
3.3 Zánik členstva  
a/ Riadnym členom zaniká členstvo v Spoločnosti  
- úmrtím  
- vystúpením zo Spoločnosti na základe písomného oznámenia  
- rozhodnutím výkonného výboru v prípade závažného porušenia Stanov  
- ukončením činnosti Spoločnosti.  
b/ U kolektívnych členov zaniká členstvo  
- zánikom organizácie  
- vystúpením zo Spoločnosti na základe písomného oznámenia  
- vylúčením, o ktorom rozhodne na návrh výkonného výboru snem delegátov Spoločnosti  
prostou väčšinou hlasov  
- nezaplatením stanoveného členského príspevku na bežný rok  
- ukončením činnosti Spoločnosti.  
c/ Čestným členom zaniká členstvo iba vo výnimočných prípadoch, ktoré na zdôvodnený návrh  
výkonného výboru prerokuje a schváli snem delegátov Spoločnosti prostou väčšinou hlasov.  
 
3.4 Práva členov Spoločnosti  
Všetci členovia Spoločnosti majú právo:  
- zúčastňovať sa všetkých akcií usporadúvaných Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR  
alebo jednotlivými klubmi, byť o týchto akciách informovaný  
- obdržať zdarma bulletin Helios, pokým si riadne plnia členské povinnosti  
- podávať podnety výkonnému výboru k činnosti Spoločnosti  
- podieľať sa na všetkých výhodách, vyplývajúcich z členstva v Spoločnosti  
- voliť a hlasovať  
- byť volený do orgánov Spoločnosti (iba starší ako 18 rokov)  
 
3.5 Povinnosti členov  
Všetci členovia sú povinní:  
- načas uhrádzať členské príspevky vo Výške schválenej pre dané obdobie snemom delegátov  
- neodkladne hlásiť zmeny osobných údajov tajomníkovi Spoločnosti  
- dodržiavať stanovy Spoločnosti  
- riadiť sa uznesením snemu delegátov  
- chrániť dobré meno Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
 
4. Organizačná štruktúra Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
 
4.1 Snem delegátov je najvyšším orgánom Spoločnosti, zvoláva ho výkonný výbor najmenej  
raz za dva roky. Uznesenie snemu je prijaté vtedy, ak preň hlasový nadpolovičná väčšina  
prítomných delegátov a je záväzné po celý čas medzi dvoma snemami delegátov Pre zvolenie  
výkonného výboru Spoločnosti sú potrebné dve tretiny hlasov prítomných delegátov.  
 



4.2 Výkonný výbor Spoločnosti je výkonným orgánom Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
- je volený na obdobie dvoch rokov a má najmenej 5 členov  
- za svoju činnosť zodpovedá snemu delegátov  
- riadi činnosť Spoločnosti v období medzi snemami delegátov  
- v prípade nutnosti má právo kooptovať vhodného náhradníka za svojho člena, ktorý nemôže  
vo svojej činnosti vo výkonnom výbore z akýchkoľvek dôvodov pokračovať. Keby došlo k nutnosti 
nahradiť súčasne nadpolovičnú väčšinu členov výkonného výboru, treba vykonať nové voľby.  
- má právo na svoje zasadnutia prizývať odborníkov a poradcov, títo však disponujú  
iba poradným hlasom  
zástupca výkonného výboru sa kontaktuje s predsedami klubov psoriatikov a atopikov  
najmenej jedenkrát do roka  
- výkonný výbor prijíma uznesenia či rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov členov, v  
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta zasadanie výkonného výboru zvoláva prezident 
Spoločnosti podľa potreby, najmenej však trikrát ročne  
- výkonný výbor volí zo svojho stredu prezidenta výkonného výboru a Spoločnosti psoriatikov  
a atopikov v jednej osobe.  
 
4.3 Revízna komisia  
je volená snemom na obdobie 2 rokov a má 3 členov  
- volí zo svojho stredu predsedu  
- je podriadená snemu a predkladá mu správy o činnosti a výsledky kontrol hospodárenia.  
 
4.4 Kluby psoriatikov a atopikov sú nižšou organizačnou zložkou Spoločnosti psoriatikov a  
atopikov SR v jednotlivých regiónoch resp. okresoch. Vznikajú podľa potreby a záujmu členov  
v jednotlivých regiónoch a sú relatívne samostatné.  
- volia si svoj vlastný výkonný výbor  
- môžu mať svoje vlastné finančné konto, na ktoré získavajú finančné prostriedky od sponzorov  
za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami zodpovedá členom klubu predseda klubu  
a výkonný výbor klubu (minimálne 3 osoby)  
- o použití prostriedkov rozhoduje členská schôdza členov klubu  
- o svojom vzniku písomne informujú výkonný výbor Spoločnosti, oznámia mu adresu klubu  
pre písomný styk, mená predsedu a členov výkonného výboru klubu, číslo účtu v peňažnom  
ústave. Klub predkladá Výkonnému výboru SPaA SR na schválenie podpisové vzory s menami  
a podpismi členov oprávnených k manipulácii s bankovým účtom  
- pri rokovaní s miestnymi orgánmi vystupujú vždy iba menom klubu príslušného regiónu,  
pričom dôsledne dodržiavajú stanovy Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
- môžu mať vlastnú pečiatku, ich počet a mená používateľov oznámia výkonnému výboru  
vzor pečiatky  
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR  
Klub (napr.Košice)   
adresa  

5. Orgány oprávnené rokovať v mene Spoločnosti psoriatilkov a ptopikov SR  
 
5.1 Prezident Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
- riadi činnosť výkonného výboru Spoločnosti  
- reprezentuje Spoločnosť a vystupuje menom Spoločnosti pri rokovaniach s organizáciami a  
jednotlivcami v SR i v zahraničí, pri rešpektovaní zásad zakotvených v stanovách.  
 
5.2 Viceprezident  
- zúčastňuje sa na organizácii činnosti Spoločnosti  
- zastupuje prezidenta Spoločnosti v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu funkcií prezidenta 

 



5.3 Tajomník  
vedie evidenciu členov a zabezpečuje korešpondenciu Spoločnosti  
- vykonáva archiváciu písomností  
- zariaďuje zvolávanie výkonného výboru a snemu delegátov  
 
5.4 Hospodár  
- pri svojej činnosti sa riadi Smernicami o hospodárení Spoločnosti  
- vedie predpísanú evidenciu Spoločnosti  
- v jednotlivých výkonných výboroch klubov zabezpečuje vedenie predpísanej evidencie  
- dvakrát do roka predkladá správu o hospodárení výkonnému výboru a revíznej komisii  
- hospodári Klubu predkladajú dvakrát ročne členskej schôdzi Klubu správu o hospodárení.  
 
5.5 Predseda klubu  
- rokuje v mene klubu s miestnymi orgánmi príslušného regiónu či okresu  
riadi činnosť klubu  
 
5.6 Tlačový spravodajca Spoločnosti  
- je oprávnený podávať hromadným oznamovacím prostriedkom informácie o činnosti  
Spoločnosti na základe zmocnenia prezidenta Spoločnosti  
- je zároveň vedúcim redaktorom tlačového orgánu Spoločnosti a zabezpečuje jeho vydávanie.  
 
6. Zásady hospodárenia a kontrolná činnosť  
 
6.1 Všetky orgány a členovia Spoločnosti sa riadia Smernicami  
o hospodárení Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, prijatými  
V. snemom delegátov.  
6.2 Hospodárenie Spoločnosti kontroluje revízna komisia najmenej jedenkrát ročne. Z podnetu  
členov je revízna komisia oprávnená vykonať revíziu kedykoľvek aj v kluboch.  
6.3 Výročná správa o činnosti Spoločnosti, správa o hospodárení ako aj výsledky kontrolnej  
činnosti musia byť publikované najmenej raz ročne v bulletine Helios.  
 
7. Záverečné ustanovenia  
 
7.1 Zánik Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR  
O zániku Spoločnosti rozhodne snem delegátov dvojtretinovou väčšinou hlasov. Ak snem  
takto rozhodne, je povinný prijať uznesenie o spôsobe likvidácie majetku, pohľadávok a 
dlhov, vrátane zostatku finančných prostriedkov v termíne, dokedy musí byť likvidácia 
vykonaná, ako aj o nástupníckej organizácii, ktorá prevezme práva a povinnosti spoločnosti.  
 
7.2 Zánik klubov  
Kluby, pokiaľ sú ustanovené, si určia spôsob likvidácie sami. Ak nie sú právny subjektom,  
stanoví spôsob likvidácie ich majetku Výkonný výbor SPaA SR s tým že získané prostriedky  
klubu budú prevedené v prospech Spoločnosti.  
 
 
Stanovy boli odsúhlasené V. snemom delegátov dňa 20. 11. 1999 a platnosť nadobúdajú dňom  
ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. Týmto dňom sa zároveň rušia stanovy Spoločnosti  
zaregistrované MV SR dňa 9.1.1996.  


