
Strana 1 z 16 

STANOVY 

občianskeho združenia ISPOR Slovakia 

 

 

Článok I 

Názov združenia 

 

I.1 Názov združenia je: ISPOR Slovakia (ďalej len „združenie“). 

 

I.2 Združenie je partnerom medzinárodnej organizácie International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ďalej len „ISPOR“). 

 

I.3 Združenie používa označenie „ISPOR“ ako súčasť svojho názvu na základe pravidiel 

zverejnených na webovom sídle ISPOR. 

 

 

Článok II 

Sídlo združenia 

 

II.1 Sídlom združenia je: Trnavská 70, 821 02 Bratislava - Ružinov, Slovenská 

republika. 

 

II.2 Adresa sídla združenia je adresou, na ktorú sa združeniu doručujú všetky písomnosti. 

 

 

Článok III 

Ciele združenia 

 

III.1 Cieľmi združenia sú najmä: 

 

a) zvyšovať efektívnosť, účinnosť a férovosť zdravotnej starostlivosti s cieľom 

zlepšovať zdravie; 

b) podpora vzdelávania; 

c) veda a výskum. 

 

 

Článok IV 

Spôsob dosahovania cieľov združenia 

 

IV.1 Združenie dosahuje svoje ciele najmä: 
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a) poskytovaním platformy pre výmenu vedeckých poznatkov v oblasti 

farmakoekonomiky; 

b) vzdelávania verejných a súkromných subjektov o potrebe výskumu v oblasti 

farmakoekonomiky a využitia jej výsledkov pri rozhodovaní v otázkach verejného 

záujmu; 

c) pôsobením pri tvorbe verejnej politiky relevantnej pre oblasť farmakoekonomiky 

a súvisiace otázky verejného záujmu; 

d) podporou a propagáciou farmakoekonomiky, a to poskytovaním služieb smerujúcich 

k rozvíjaniu farmakoekonomiky a výsledkov výskumnej a vzdelávacej činnosti 

v oblasti farmakoekonomiky; 

e) podporou kariérneho rastu a rozvoja jednotlivcov zaoberajúcich sa 

farmakoekonomikou; 

f) budovaním a rozvojom združenia prostredníctvom výskumníkov, poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej 

starostlivosti, ktorí majú záujem o farmakoekonomiku; 

g) vytváraním prostredia, v ktorom výskumníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

a osoby s rozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí majú 

záujem o farmakoekonomiku, môžu zdieľať vedomosti a skúsenosti; 

h) vytvorením premostenia pri združovaní lokálnych výskumníkov, poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej 

starostlivosti, ktorí majú záujem o farmakoekonomiku, ako aj zástupcov odvetvia 

farmácie, zdravotníckych pomôcok a diagnostiky, organizácií súvisiacich so zdravím 

a akademickej obce; 

i) pôsobením na miestnej úrovni ako lokálny partner ISPOR, slúžiaci ako zdroj 

informácií pre záujemcov o farmakoekonomiku a jej využitie pri tvorbe rozhodnutí 

týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti; 

j) poskytovaním možností pre podrobnejšie oboznámenie sa členov združenia 

s aktivitami ISPOR, rovnako ako aj umožnením účasti na aktivitách združenia 

a ISPOR; 

k) organizovaním vzdelávacích aktivít, najmä konferencií a seminárov; 

l) uskutočňovaním informačných aktivít, ktoré sú zamerané na propagáciu 

farmakoekonomiky, najmä formou brožúr a iných vzdelávacích publikácií; 

m) uskutočňovaním ďalších aktivít súladných s platnými právnymi predpismi 

a smerujúcich k napĺňaniu cieľov združenia. 

 

IV.2 Združenie na účel dosahovania svojich cieľov spolupracuje s odborníkmi z rôznych 

oblastí, s organizáciami, s verejnými činiteľmi na parlamentnej, vládnej a samosprávnej úrovni 

a ďalšími osobami pôsobiacimi v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ktorých činnosť 

súvisí s cieľmi združenia. 
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Článok V 

Členstvo v združení 

 

V.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. 

 

V.2 Členstvo v združení môže byť nasledovné: 

 

a) riadne, 

b) čestné. 

 

V.3 Riadnym členom združenia môže byť:  

 

a) každá fyzická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na uskutočňovaní cieľov združenia, 

b) každá právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na uskutočňovaní cieľov 

združenia. 

 

V.4 Fyzická osoba sa môže stať riadnym členom združenia, ak má najmenej 18 rokov, je 

v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, súhlasí so stanovami združenia, zoznámila sa 

s jeho cieľmi a je pripravená hájiť jeho záujmy. Táto osoba sa môže stať riadnym členom 

združenia na základe písomnej prihlášky, ktorej obsahom musia byť osobné údaje tejto fyzickej 

osoby v rozsahu najmenej meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa, 

názov zamestnávateľa alebo školy a písomné vyhlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. 

Prihláška musí byť podpísaná žiadateľom o riadne členstvo. O prijatí za riadneho člena 

združenia rozhoduje Výkonný výbor združenia (ďalej len „výkonný výbor“). Výkonný výbor 

je povinný rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí za riadneho člena združenia najneskôr do 90 dní 

odo dňa doručenia prihlášky. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety je združenie povinné 

odoslať žiadateľovi o riadne členstvo najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa 

prijatia tohto rozhodnutia. Riadne členstvo v združení vzniká fyzickej osobe po splnení 

podmienok podľa tohto bodu stanov a po rozhodnutí výkonného výboru o prijatí za riadneho 

člena združenia, a to odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. V prípade prijatia rozhodnutia 

výkonného výboru o prijatí za riadneho člena združenia toto rozhodnutie obsahuje aj určenie 

pomernej časti členského príspevku podľa bodu VI.6 stanov, ktorú je novoprijatý riadny člen 

združenia povinný zaplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia výkonného 

výboru o prijatí za riadneho člena združenia, s výnimkou uvedenou v bode VI.7 stanov. 

V prípade, ak novoprijatý riadny člen združenia nezaplatí pomernú časť členského príspevku 

vo výške a v lehote podľa predchádzajúcej vety, jeho riadne členstvo zaniká podľa bodu V.8 

písm. c) stanov. 

 

V.5 Právnická osoba sa môže stať riadnym členom združenia, ak súhlasí so stanovami 

združenia, zoznámila sa s jeho cieľmi a je pripravená hájiť jeho záujmy. Táto osoba sa môže 

stať riadnym členom združenia na základe písomnej prihlášky, ktorej obsahom musia byť 

identifikačné údaje tejto právnickej osoby v rozsahu najmenej názov, sídlo, IČO, ak je 
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pridelené; e-mailová adresa, písomné vyhlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia, a osobné údaje 

jej štatutárneho orgánu alebo členov jej štatutárneho orgánu v rozsahu meno a priezvisko. 

Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa o riadne členstvo, alebo členmi 

štatutárneho orgánu žiadateľa o riadne členstvo, alebo inou na tento úkon splnomocnenou 

osobou. Výkonný výbor je povinný rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí za riadneho člena 

združenia najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia prihlášky. Rozhodnutie podľa 

predchádzajúcej vety je združenie povinné odoslať žiadateľovi o riadne členstvo najneskôr do 

desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. Riadne členstvo v združení 

vzniká fyzickej osobe po splnení podmienok podľa tohto bodu stanov a po rozhodnutí 

výkonného výboru o prijatí za riadneho člena združenia, a to odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 

V prípade prijatia rozhodnutia výkonného výboru o prijatí za riadneho člena združenia toto 

rozhodnutie obsahuje aj určenie pomernej časti členského príspevku podľa bodu VI.6 stanov, 

ktorú je novoprijatý riadny člen združenia povinný zaplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia výkonného výboru o prijatí za riadneho člena združenia, s výnimkou 

uvedenou v bode VI.7 stanov. V prípade, ak novoprijatý riadny člen združenia nezaplatí 

pomernú časť členského príspevku vo výške a v lehote podľa predchádzajúcej vety, jeho riadne 

členstvo zaniká podľa bodu V.8 písm. c) stanov. 

 

V.6 Právnická osoba, ktorá je riadnym členom združenia, je oprávnená navrhnúť 

výkonnému výboru mená a priezviská fyzických osôb, ktorí majú záujem na uskutočňovaní 

cieľov združenia a majú záujem stať sa riadnymi členmi združenia. Fyzická osoba podľa 

predchádzajúcej vety sa môže stať riadnym členom združenia na základe písomnej prihlášky, 

ktorej obsahom musia byť osobné údaje tejto fyzickej osoby v rozsahu najmenej meno, 

priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa, názov zamestnávateľa alebo školy 

a písomné vyhlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. Prihláška musí byť podpísaná žiadateľom 

o riadne členstvo. O prijatí za riadneho člena združenia rozhoduje výkonný výbor. Výkonný 

výbor je povinný rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí za riadneho člena združenia najneskôr do 

90 dní odo dňa doručenia prihlášky. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety je združenie 

povinné odoslať žiadateľovi o riadne členstvo najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo 

dňa prijatia tohto rozhodnutia. Riadne členstvo v združení vzniká fyzickej osobe po splnení 

podmienok podľa tohto bodu stanov a po rozhodnutí výkonného výboru o prijatí za riadneho 

člena združenia, a to odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. Počet fyzických osôb, ktoré je riadny 

člen združenia – právnická osoba oprávnená navrhnúť výkonnému výboru podľa prvej vety 

tohto bodu stanov počas kalendárneho roka, určuje každoročne Členská schôdza združenia 

(ďalej len „členská schôdza“) na návrh výkonného výboru. Riadny člen združenia – právnická 

osoba je ďalej oprávnená navrhnúť výkonnému výboru vylúčenie riadneho člena združenia – 

fyzickej osoby, ktorú navrhla podľa prvej vety tohto bodu stanov, zo združenia. 

 

V.7 Riadny člen združenia má právo: 

 

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia; 

b) zúčastňovať sa zasadnutí členskej schôdze združenia a predkladať návrhy; 
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c) hlasovať na členskej schôdzi; 

d) voliť a byť volený do orgánov združenia; 

e) požadovať vysvetlenie od výkonného výboru týkajúce sa jeho činnosti; výkonný výbor 

poskytne riadnemu členovi združenia požadované vysvetlenie na členskej schôdzi; 

f) navrhovať kandidátov do orgánov združenia; návrhy je možné podávať združeniu aj 

prostredníctvom e-mailu; 

g) vystúpiť zo združenia. 

 

V.8 Riadne členstvo v združení zaniká: 

 

a) vystúpením – dňom, ktorým je združeniu doručené oznámenie riadneho člena 

združenia o vystúpení zo združenia; 

b) vylúčením – dňom nasledujúcim po dni rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení 

riadneho člena združenia zo združenia; 

c) nezaplatením členského príspevku – 30. dňom nasledujúcim po dni splatnosti 

členského príspevku v prípade, ak členský príspevok nebol zaplatený; 

d) ak ide o fyzickú osobu, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho; 

e) ak ide o právnickú osobu, zánikom, zlúčením, splynutím alebo rozdelením; 

f) zánikom združenia. 

 

V.9 Okrem spôsobov zániku riadneho členstva v združení podľa bodu V.8 stanov, riadne 

členstvo v združení zaniká riadnemu členovi združenia – fyzickej osobe prijatej podľa bodu 

V.6 stanov aj dňom zániku riadneho členstva v združení riadnemu členovi združenia – 

právnickej osobe, ktorá navrhla výkonnému výboru prijatie tejto fyzickej osoby za riadneho 

člena združenia podľa bodu V.6 stanov. 

 

V.10 Každý riadny člen združenia (vrátane prípadu, ak je riadnym členom združenia 

právnická osoba), ako aj každý člen orgánu združenia, má na účely hlasovania v orgánoch 

združenia jeden hlas. 

 

V.11 Čestným členom združenia môže byť každá fyzická osoba, ktorá sa mimoriadnym 

spôsobom zaslúžila o uskutočňovanie cieľov združenia. Právnická osoba sa nemôže stať 

čestným členom združenia. O prijatí za čestného člena združenia rozhoduje výkonný výbor na 

návrh prezidenta. Čestné členstvo v združení je oslobodené od povinnosti platiť členský 

príspevok. 

 

V.12 Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa na zasadnutí členskej schôdze 

s poradným hlasom. 

 

V.13 Čestné členstvo v združení zaniká: 
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a) vystúpením – dňom, ktorým je združeniu doručené oznámenie čestného člena 

združenia o vystúpení zo združenia; 

b) vylúčením – dňom nasledujúcim po dni rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení 

čestného člena združenia zo združenia; 

c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho; 

d) zánikom združenia. 

 

V.14 Člen združenia je povinný dodržiavať ustanovenia stanov združenia. 

 

V.15 Člena združenia je možné vylúčiť zo združenia, najmä ak závažným spôsobom alebo 

opakovane porušil ciele združenia alebo ustanovenia týchto stanov, alebo ak závažným 

spôsobom alebo opakovane vyvíjal aktivity znevažujúce činnosť združenia (napríklad sa 

neadekvátne vyjadroval o združení v oznamovacích prostriedkoch alebo na odborných 

podujatiach, a pod.). 

 

V.16 Členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách, združeniach 

a iniciatívach, ak ich pôsobenie nie je v rozpore s cieľmi alebo činnosťou združenia. 

 

 

Článok VI 

Členské príspevky 

 

VI.1 Členský príspevok je povinný zaplatiť: 

 

a) novoprijatý riadny člen združenia; 

b) riadny člen združenia, a to každoročne. 

 

VI.2 Na účely ustanovení článku V a článku VI stanov sa za novoprijatého riadneho člena 

združenia považuje riadny člen združenia, ktorý bol prijatý za riadneho člena združenia 

postupom podľa bodu V.4 stanov alebo podľa bodu V.5 stanov, a to v období odo dňa prijatia 

rozhodnutia výkonného výboru o prijatí za riadneho člena združenia do 31.12. toho istého 

kalendárneho roka. Od 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka sa novoprijatý riadny člen 

združenia podľa predchádzajúcej vety považuje na účely ustanovení tohto článku stanov za 

riadneho člena združenia. 

 

VI.3 Ustanovenia tohto článku stanov sa neuplatňujú na novoprijatých riadnych členov 

združenia a na riadnych členov združenia, ktorí boli prijatí za riadnych členov združenia podľa 

bodu V.6 stanov. Novoprijatí riadni členovia združenia a riadni členovia združenia podľa 

predchádzajúcej vety nie su povinní platiť členský príspevok. 

 

VI.4 Výšku členského príspevku na kalendárny rok určuje každoročne členská schôdza na 

návrh výkonného výboru. 
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VI.5 Riadny člen združenia je povinný zaplatiť plnú výšku členského príspevku podľa bodu 

VI.4 stanov. Členský príspevok riadneho člena združenia je splatný najneskôr do 28.02. 

kalendárneho roka, za ktorý sa členský príspevok platí. 

 

VI.6 Novoprijatý riadny člen združenia je povinný zaplatiť pomernú časť členského 

príspevku podľa bodu VI.4 stanov, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac kalendárneho 

roka počínajúc dňom rozhodnutia o prijatí za riadneho člena združenia a končiac posledným 

dňom príslušného kalendárneho roka. Suma pomernej časti členského príspevku bude 

novoprijatému riadnemu členovi združenia oznámená v rozhodnutí výkonného výboru o prijatí 

za riadneho člena združenia. Členský príspevok novoprijatého riadneho člena združenia podľa 

tohto bodu stanov je splatný v lehote podľa bodu V.4, resp. V.5 stanov. 

 

VI.7 Ustanovenie bodu VI.6 stanov sa použije iba na novoprijatých riadnych členov 

združenia – fyzické osoby, o prijatí ktorých rozhodol výkonný výbor po 31.12.2014, a na 

novoprijatých riadnych členov združenia – právnické osoby, o prijatí ktorých rozhodol 

výkonný výbor po 31.10.2014. Novoprijatý riadny člen združenia – fyzická osoba, ktorá bola 

prijatá za riadneho člena združenia do 31.12.2014 vrátane, je povinná zaplatiť až členský 

príspevok určený členskou schôdzou na nasledujúci kalendárny rok podľa bodu VI.5 stanov 

ako riadny člen združenia. Novoprijatý riadny člen združenia – právnická osoba, ktorá bola 

prijatá za riadneho člena združenia do 31.10.2014 vrátane, je povinná zaplatiť pomernú časť 

členského príspevku určeného členskou schôdzou za kalendárne mesiace november 2014 

a december 2014, a to najneskôr do 31.12.2014, a následne je povinná zaplatiť členský 

príspevok na nasledujúci kalendárny rok podľa bodu VI.5 stanov ako riadny člen združenia. 

 

 

Článok VII 

Orgány združenia 

 

VII.1 Orgánmi združenia sú: 

 

a) členská schôdza; 

b) výkonný výbor; 

c) Prezident združenia (ďalej len „prezident“); 

d) Novozvolený prezident združenia (ďalej len „prezident-elect); 

e) Predchádzajúci prezident združenia (ďalej len „past-prezident“); 

f) Tajomník združenia (ďalej len „tajomník“); 

g) Riaditelia združenia (ďalej len „riaditelia“). 

 

VII.2 Členmi orgánov združenia môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov. Členmi orgánov 

združenia môžu byť len riadni členovia združenia. 
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Článok VIII 

Členská schôdza 

 

VIII.1 Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. 

 

VIII.2 Členom členskej schôdze je každý riadny člen združenia. 

 

VIII.3 Členská schôdza: 

 

a) prijíma dokumenty a rozhodnutia koncepčnej a strategickej povahy týkajúce sa 

ďalšieho smerovania a činnosti združenia; 

b) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny; 

c) volí a odvoláva členov výkonného výboru, pokiaľ stanovy ďalej výslovne 

neustanovujú inak, a to na návrh doterajších členov výkonného výboru alebo na návrh 

riadnych členov združenia; 

d) schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia, ktorej súčasťou je 

záverečný účet združenia; 

e) schvaľuje rozpočet združenia; 

f) rozhoduje o výške členského príspevku na návrh výkonného výboru; 

g) rozhoduje o počte fyzických osôb – záujemcov o riadne členstvo v združení, ktoré je 

riadny člen združenia – právnická osoba oprávnený navrhnúť výkonnému výboru na 

prijatie za riadnych členov združenia podľa bodu V.6 stanov; a to na návrh výkonného 

výboru; 

h) rozhoduje o zániku združenia a o jeho likvidácii; 

i) rozhoduje o vymenovaní likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyporiadanie pri zániku 

združenia. 

 

VIII.4 Členská schôdza sa koná podľa potreby, najmenej jedenkrát za jeden (1) rok. Členskú 

schôdzu zvoláva výkonný výbor zaslaním písomnej pozvánky najmenej 15 kalendárnych dní 

pred dňom jeho konania. Súčasťou písomnej pozvánky na členskú schôdzu je návrh programu, 

ktorý navrhuje výkonný výbor a následne schvaľuje prezident. 

 

VIII.5 Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych 

členov združenia. 

 

VIII.6 Ak členská schôdza nie je uznášaniaschopná v čase, ktorý bol určený v pozvánke ako 

čas začiatku členskej schôdze, prezident odloží začiatok členskej schôdze o 30 minút. Po 

uplynutí 30 minút od času, ktorý bol v pozvánke určený ako čas začiatku členskej schôdze, sa 

ustanovenie bodu VIII.5 nepoužije. Ak nastane prípad podľa tohto bodu stanov, členská 

schôdza môže prijímať rozhodnutia iba v súvislosti s tými bodmi programu, ktoré boli súčasťou 

pozvánky na členskú schôdzu. 
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VIII.7 Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva prezident v prípadoch určených týmito 

stanovami. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva prezident zaslaním písomnej pozvánky 

najmenej desať (10) kalendárnych dní pred dňom jeho konania. Ak mimoriadna členská 

schôdza nie je uznášaniaschopná, použije sa postup podľa bodu VIII.6 stanov. 

 

VIII.8 Členská schôdza prijíma rozhodnutia verejným hlasovaním na svojom zasadnutí. Na 

prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov 

združenia, ak tieto stanovy výslovne neustanovujú inak. 

 

VIII.9 Vo výnimočných prípadoch môže členská schôdza prijímať rozhodnutia hlasovaním 

per rollam. V takom prípade výkonný výbor predkladá riadnym členom prostredníctvom e-

mailu návrh rozhodnutia na vyjadrenie spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť 

vyjadrenie. Na prijatie rozhodnutia hlasovaním per rollam je potrebná účasť nadpolovičnej 

väčšiny všetkých riadnych členov združenia.  

 

VIII.10 Z rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú overuje svojím podpisom 

prezident a podpisuje tajomník; to platí aj pre hlasovanie členskej schôdze per rollam. Prezident 

môže poveriť vyhotovením zápisnice aj iného člena výkonného výboru, ako aj delegovať 

právomoc podpísať zápisnicu. 

 

 

Článok IX 

Výkonný výbor 

 

IX.1 Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť. 

 

IX.2 Výkonný výbor tvoria prezident, prezident-elect, past-prezident, tajomník a riaditelia, 

pokiaľ stanovy ďalej výslovne neustanovujú inak. Výkonný výbor musí mať vždy minimálne 

troch (3) členov. 

 

IX.3 Členov výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza na návrh doterajších 

členov výkonného výboru alebo na návrh riadnych členov združenia. 

 

IX.4 Výkonný výbor: 

 

a) rozhoduje o zásadných otázkach praktickej realizácie cieľov združenia; 

b) zodpovedá za dosahovanie cieľov združenia; 

c) rozhoduje o zvolaní členskej schôdze a navrhuje program jej rokovania, zvoláva 

a pripravuje rokovanie členskej schôdze; 

d) rozhoduje o použití majetku združenia v súlade s cieľmi združenia; 
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e) dáva súhlas s rozhodnutiami prezidenta, ktoré sa týkajú jednorazového nakladania 

s nehnuteľným majetkom združenia alebo nakladania s majetkom združenia v hodnote 

vyššej ako 3000 EUR; 

f) dáva prezidentovi súhlas s uzatvorením pracovných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých 

predmetom je vykonanie diela alebo činnosti uhrádzaných z prostriedkov združenia 

v sume vyššej ako 3000 EUR celkovo alebo 500 EUR mesačne; 

g) rokuje a uznáša sa na zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti združenia a v týchto 

otázkach je oprávnený zaviazať prezidenta na určité konanie, najmä na zvolanie 

mimoriadnej členskej schôdze s určitým programom rokovania; 

h) rozhoduje o prijatí za člena združenia a o vylúčení člena združenia. 

 

IX.5 Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za jeden (1) rok. 

Rokovanie výkonného výboru zvoláva prezident alebo ktoríkoľvek dvaja (2) členovia 

výkonného výboru zaslaním písomnej pozvánky najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred 

dňom jeho konania. Súčasťou písomnej pozvánky na rokovanie výkonného výboru je návrh 

programu, ktorý navrhuje prezident alebo členovia výkonného výboru, ktorí zvolávajú jeho 

rokovanie. 

 

IX.6 Výkonný výbor rozhoduje v zbore. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia konsenzom 

alebo hlasovaním. Hlasovanie o vylúčení člena zo združenia je vždy tajné. V ostatných 

prípadoch je hlasovanie tajné len v prípade, ak o tom rozhodne výkonný výbor na návrh 

ktoréhokoľvek člena výkonného výboru. 

 

IX.7 Na prijatie rozhodnutia výkonného výboru hlasovaním je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov, ak nie je ustanovené inak. Pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas prezidenta. 

 

IX.8 Výkonný výbor môže prijímať rozhodnutia hlasovaním per rollam. V takom prípade 

prezident predkladá členom výkonného výboru prostredníctvom e-mailu návrh rozhodnutia na 

vyjadrenie spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť vyjadrenie. Na prijatie rozhodnutia 

hlasovaním per rollam je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného 

výboru. Ak sa člen výkonného výboru k návrhu rozhodnutia nevyjadrí v určenej lehote, platí, 

že hlasoval proti. 

 

IX.9 Z rokovania výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci 

zúčastnení členovia výkonného výboru; to platí aj pre hlasovanie výkonného výboru per rollam. 

 

 

Článok X 

Prezident 

 

X.1 Prezident je štatutárnym orgánom združenia. 
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X.2 Funkčné obdobie prezidenta je dvojročné. Tá istá osoba nemôže vykonávať funkciu 

prezidenta v dvoch (2) po sebe nasledujúcich obdobiach. 

 

X.3 Prvého prezidenta volí členská schôdza. Po uplynutí funkčného obdobia prezidenta 

alebo po zániku funkcie prezidenta z dôvodov podľa bodu XV.1 stanov, sa funkcie prezidenta 

ujíma prezident-elect. 

 

X.4 Prezidenta môže členská schôdza odvolať, najmä ak tento svojou činnosťou 

poškodzuje dobré meno združenia alebo porušuje ciele alebo stanovy združenia. 

 

X.5 Prezident združenia je súčasne členom a predsedom výkonného výboru. Prezident 

nemôže súčasne vykonávať funkciu iného člena výkonného výboru. 

 

X.6 Prezident: 

 

a) zastupuje združenie navonok; 

b) je národným zástupcom a národným delegátom ISPOR pre Slovenskú republiku; 

c) je predsedom výkonného výboru, vedie jeho zasadnutia a navrhuje ich program; 

d) vedie a predsedá zasadnutiam členskej schôdze; 

e) môže zvolať mimoriadnu členskú schôdzu a navrhuje program jej zasadnutia; 

f) je povinný na požiadanie výkonného výboru, tajomníka alebo na návrh najmenej 

jednej tretiny riadnych členov združenia zvolať mimoriadnu členskú schôdzu 

s programom, ktorý navrhujú; 

g) má právo rozhodovať o neodkladných záležitostiach týkajúcich sa združenia v období 

medzi zasadnutiami výkonného výboru; 

h) zodpovedá za prípravu výročnej správy o činnosti združenia; 

i) zodpovedá za prípravu rozpočtu združenia; 

j) poskytuje kópiu výročnej správy o činnosti združenia, ako aj aktuálny zoznam 

riadnych členov združenia príslušnému orgánu ISPOR; 

k) dohliada na činnosť združenia; 

l) vykonáva ostatné činnosti, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti iných orgánov 

združenia. 

 

 

Článok XI 

Prezident-elect 

 

XI.1 Prezident-elect je zástupcom prezidenta. 

 

XI.2 Funkčné obdobie prezidenta-elect je dvojročné. 

 



Strana 12 z 16 

XI.3 Prezidenta-elect volí členská schôdza. Po uplynutí funkčného obdobia prezidenta 

alebo po zániku funkcie prezidenta z dôvodov podľa bodu XV.1 stanov, sa prezident-elect 

ujíma funkcie prezidenta. 

 

XI.4 Prezidenta-elect môže členská schôdza odvolať, najmä ak tento svojou činnosťou 

poškodzuje dobré meno združenia alebo porušuje ciele alebo stanovy združenia. 

 

XI.5 Prezident-elect nemôže súčasne vykonávať funkciu iného člena výkonného výboru. 

 

XI.6 Prezident-elect: 

 

a) podľa potreby asistuje prezidentovi vo veciach povinností a zodpovednosti združenia; 

b) vedie zasadnutia výkonného výboru v prípade neprítomnosti prezidenta; 

c) vedie zasadnutia členskej schôdze v prípade neprítomnosti prezidenta. 

 

 

Článok XII 

Past-prezident 

 

XII.1 Past-prezident je zástupcom prezidenta. 

 

XII.2 Funkčné obdobie past-prezidenta je dvojročné. 

 

XII.3 Funkcie past-prezidenta sa ujíma prezident po uplynutí svojho funkčného obdobia. 

 

XII.4 Past-prezidenta môže členská schôdza odvolať, najmä ak tento svojou činnosťou 

poškodzuje dobré meno združenia alebo porušuje ciele alebo stanovy združenia. 

 

XII.5 Past-prezident nemôže súčasne vykonávať funkciu iného člena výkonného výboru. 

 

XII.6 Past-prezident: 

 

a) podľa potreby asistuje prezidentovi vo veciach povinností a zodpovednosti združenia; 

b) vedie zasadnutia výkonného výboru v prípade neprítomnosti prezidenta a prezidenta-

elect; 

c) vedie zasadnutia členskej schôdze v prípade neprítomnosti prezidenta a prezidenta-

elect. 

 

 

 

Článok XIII 

Tajomník 
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XIII.1 Tajomník je administratívnym orgánom združenia. 

 

XIII.2 Funkčné obdobie tajomníka je dvojročné. Tá istá osoba môže byť po skončení prvého 

funkčného obdobia opätovne zvolená za tajomníka na ďalšie jedno (1) funkčné obdobie. 

 

XIII.3 Tajomníka volí členská schôdza. 

 

XIII.4 Tajomníka môže členská schôdza odvolať, najmä ak tento svojou činnosťou 

poškodzuje dobré meno združenia alebo porušuje ciele alebo stanovy združenia. 

 

XIII.5 Tajomník nemôže súčasne vykonávať funkciu iného člena výkonného výboru. 

 

XIII.6 Tajomník: 

 

a) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí orgánov združenia; 

b) uchováva a udržiava záznamy a zápisnice zo zasadnutí orgánov združenia; 

c) poskytuje kópiu zápisnice zo zasadnutia orgánu združenia príslušnému orgánu ISPOR; 

d) vedie zoznam riadnych členov a čestných členov združenia; 

e) má na starosti korešpondenciu združenia; 

f) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia; 

g) sprístupňuje účtovné doklady združenia na nahliadnutie členom združenia; 

h) informuje o finančnej situácii združenia na zasadnutiach orgánov združenia; 

i) dohliada na finančné transakcie združenia. 

 

 

Článok XIV 

Riaditelia 

 

XIV.1 Riaditelia sú operatívnym orgánom združenia. 

 

XIV.2 Funkčné obdobie riaditeľov je dvojročné. Tie isté osoby môžu byť po skončení prvého 

funkčného obdobia opätovne zvolené za riaditeľov na ďalšie jedno (1) funkčné obdobie. 

 

XIV.3 Riaditeľov volí členská schôdza. 

 

XIV.4 Riaditeľov môže členská schôdza odvolať, najmä ak títo svojou činnosťou poškodzujú 

dobré meno združenia alebo porušujú ciele alebo stanovy združenia. 

 

XIV.5 Riaditelia nemôžu súčasne vykonávať funkciu iného člena výkonného výboru. 

 

XIV.6 Riaditelia: 
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a) iniciujú aktivity združenia; 

b) zastupujú združenie pri aktivitách rôzneho zamerania; 

c) plánujú a organizujú stretnutia pracovných skupín; 

d) plánujú a organizujú rôzne aktivity podľa zamerania pracovných skupín; 

e) svojou činnosťou zodpovedajú prezidentovi; 

f) plnia ďalšie úlohy, ktoré im uloží výkonný výbor. 

 

 

Článok XV 

Spoločné ustanovenia k orgánom združenia 

 

XV.1 Členstvo v orgánoch združenia zaniká: 

 

a) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol člen orgánu združenia 

odsúdený za úmyselný trestný čin; 

b) dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného vzdania sa funkcie v orgáne 

združenia; 

c) dňom nasledujúcim po dni rozhodnutia príslušného orgánu združenia o odvolaní člena 

orgánu združenia z funkcie v tomto orgáne; 

d) dňom určeným v rozhodnutí príslušného orgánu združenia o voľbe nového člena 

orgánu združenia, ktorý nahrádza pôvodného člena orgánu združenia; ak rozhodnutie 

neobsahuje určenie dňa podľa predchádzajúcej vety, potom dňom nasledujúcim po dni 

rozhodnutia príslušného orgánu združenia o voľbe nového člena orgánu združenia, 

ktorý nahrádza pôvodného člena orgánu združenia; 

e) dňom zániku členstva v združení. 

 

XV.2 Na realizáciu špecifických programov, riešenie vybraných úloh a skvalitňovanie 

činnosti združenia môže výkonný výbor zriadiť poradné orgány alebo pracovné komisie. Ich 

členmi môžu byť iba osoby, ktoré sú riadnymi členmi združenia. Výsledky práce týchto 

orgánov majú pre orgány združenia charakter odporúčania. 

 

XV.3 Členstvo v orgáne združenia a výkon funkcie v orgánoch združenia, s výnimkou osôb 

v pracovnoprávnom vzťahu k združeniu, je bez nároku na odmenu. Jednotlivým členom 

orgánov združenia však patrí náhrada preukázaných výdavkov vynaložených v súvislosti 

s výkonom ich funkcie v orgánoch združenia na základe poverenia. 

 

 

Článok XVI 

Hospodárenie združenia 

 

XVI.1 Finančným rokom združenia je kalendárny rok. 
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XVI.2 Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou. Ak členská 

schôdza rozpočet neschváli, hospodári združenie podľa rozpočtu na predchádzajúci finančný 

rok až do doby, kým členská schôdza neschváli nový rozpočet. 

 

XVI.3 Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú najmä: 

 

a) členské príspevky vo výške určenej členskou schôdzou; 

b) dary, príspevky, granty a dotácie od fyzických osôb a právnických osôb; 

c) výnosy z majetku združenia (napr. úroky z finančných prostriedkov združenia 

v peňažných ústavoch); 

d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a iných podujatí; 

e) poukázané podiely zaplatenej dane z príjmu; 

f) iné príjmy, ktoré zachovávajú nezávislosť združenia. 

 

XVI.4 Výdavkami združenia sú najmä výdavky na činnosť a aktivity smerujúce k napĺňaniu 

cieľov združenia. 

 

XVI.5 Orgány združenia nakladajú s finančnými a materiálnymi prostriedkami čo 

najhospodárnejšie a najefektívnejšie a s prihliadnutím na napĺňanie cieľov združenia. 

 

XVI.6 Kontrolu nad hospodárením združenia vykonáva výkonný výbor a členská schôdza. 

 

XVI.7 Každý člen združenia má právo nahliadať do účtovných dokladov združenia. 

 

 

Článok XVII 

Zánik združenia 

 

XVII.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 

 

XVII.2 Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora. 

 

XVII.3 Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. O použití majetku združenia 

v prípade majetku združenia rozhoduje členská schôdza. 

 

 

Článok XVIII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

XVIII.1 Zasielanie dokumentov, pre ktoré sa podľa týchto stanov vyžaduje písomná forma, 

najmä zasielanie pozvánok na rokovanie orgánov združenia a podávanie návrhov na obsadenie 
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funkcií v orgánoch združenia, ako aj hlasovanie ktoréhokoľvek orgánu združenia podľa týchto 

stanov, sa môže uskutočniť aj elektronicky, najmä prostredníctvom e-mailu. 

 

XVIII.2 Na rozhodnutie o zmene stanov a na rozhodnutie o zániku združenia je potrebný 

súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov združenia. Ak na členskej schôdzi, na 

programe ktorej je rokovanie o zmene stanov alebo rokovanie o zániku združenia, nie sú 

prítomné aspoň dve tretiny všetkých riadnych členov združenia, použije sa postup podľa bodu 

VIII.6 stanov. V takom prípade je na prijatie rozhodnutia o zmene stanov a na prijatie 

rozhodnutia o zániku združenia potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných riadnych 

členov združenia. 

 

XVIII.3 Výklad ustanovení týchto stanov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie 

byť v rozpore s cieľmi združenia.  

 

 


