
STANOVY 

Občianskeho združenia Sekcia ambulantných ortopédov o.z., ktoré je zriadené v zmysle zákona      
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov   

___________________________________________________________________________ 

čl.I.   Názov združenia, sídlo a forma združenia: 

Názov:  Sekcia ambulantných ortopédov o.z. 

             Oficiálna skratka názvu: SAO o.z. 

Sídlo o.z.: Hurbanova 1036/9, 909 01 Skalica 

Forma o.z.: Združenie Sekcia ambulantných ortopédov o.z. (ďalej len „Združenie“) je právnickou 

osobou založenou v súlade so zákonom č.83 / 1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Sekcia 

ambulantných ortopédov o.z. je dobrovoľným združením lekárov prevádzkujúcich ambulantnú prax 

v oblasti ortopédie a traumatológie, lekárov pôsobiacich v ambulancii nemocničného zariadenia, 

pracovníkov ortopedickej protetiky a zdravotníckych pracovníkov príbuzných odborov.  

čl.II.  Základný účel a ciele združenia: 

1. Podpora a koordinácia poskytovanej ambulantnej zdravotnej ortopedickej starostlivosti.  
2. Popularizácia odboru ortopédia medzi laickou a odbornou verejnosťou. 
3. Organizácia vzdelávacích podujatí pre laickú aj odbornú verejnosť multidisciplinárne na 

národnej aj medzinárodnej úrovni. 
4. Poskytovať organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích, kultúrnych, 

športových a iných spoločenských podujatí. 

5. Spolupracovať s regionálnymi štátnymi samosprávami, úradmi, organizáciami a inštitúciami.  
6. Spolupracovať s vedeckými a výskumnými zariadeniami a organizáciami. 

7. Hájenie záujmov pracovníkov v odbore ortopédia, a to z hľadiska právneho,  ekonomického 
a odborného. 

8. Hájenie záujmov pacientov v ambulantnej ortopedickej starostlivosti.  
9. Poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť.  
10. Podpora a príprava preventívnych programov zdravia.  
11. Vzájomná komunikácia medzi členmi združenia. 
12. Prenájom priestorov, ktoré sú majetkom združenia alebo sú v prenájme s právom ďalšieho 
       prenájmu.  

13. Spolupráca a súčinnosť s hlavným odborníkom MZ SR pre ortopédiu.  
14. Vydávanie časopisu Ad manus orthopedici. 
15. Činnosť spojená s publikovaním článkov v tlači a na internete,  rozširovaním propagačných  
       materiálov (plagáty, časopisy, letáky, brožúry, odznaky a iné). 

16.  Spolupráca a súčinnosť pri príprave metodických materiálov pre ambulantnú ortopedickú    
 prax. 

17.  Koordinácia a spolupráca odborníkov príbuzných odborov odboru ortopédia (traumatológia,   
 protetika, fyzioterapia a ďalšie). 

18. Vykonávať podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 
 

V rámci plnenia týchto cieľov združenie spolupracuje so zainteresovanými inštitúciami a subjektami 
na národnej aj medzinárodnej úrovni.  



čl.III.   Členstvo v združení: 

Členom Združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby. Členom sa 
môže stať lekár prevádzkujúci ambulantnú prax v oblasti ortopédie a traumatológie, lekár pôsobiaci 
na ortopedickom alebo traumatologickom oddelení, lekár pracujúci v ambulancii nemocničného 
zariadenia, pracovníci ortopedickej protetiky a zdravotnícki pracovníci príbuzných odborov.  

1. Členmi môžu byť aj cudzí štátni príslušníci. 
2. Členstvo v združení je dobrovoľné. 
3. O prijatí za člena združenia rozhoduje Predsedníctvo o.z. na základe písomnej prihlášky. 

4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

5. Členstvo sa viaže na osobu člena a je neprenosné.  
6. Člen združenia má právo: 

a) Zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní Valného zhromaždenia. 

b) Zúčastňovať sa na všetkej činnosti združenia. 

c) Byť volený a voliť do orgánov združenia. 

d) Predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, obracať sa s podnetmi, 
pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti združenia, na orgány 
združenia a byť o ich vybavovaní informovaný. 

e) Byť informovaný o činnosti združenia a akciách organizovaných združením. 
7. Člen združenia je povinný: 

a) Podieľať sa na činnosti združenia a napĺňaní jeho cieľov podľa svojich najlepších  

       schopností a možností. 

b) Dodržiavať stanovy, riadiť sa rozhodnutiami orgánov združenia, plniť rozhodnutia  

      orgánov združenia. 

c) Zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť združenie     

       a jeho dobré meno. 

d) Do 30 dní oznámiť združeniu všetky zmeny podstatné pre vedenie členskej evidencie.  

8. Členstvo v združení zaniká:  

a) Vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení predsedovi  

       združenia) 

b) Vylúčením (dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení) 

c) Úmrtím člena 

d) Zánikom združenia. 

čl.IV.       Orgánmi združenia sú: 

                       a) Valné zhromaždenie členov združenia (ďalej len Valné zhromaždenie) 

                       b) Predsedníctvo 

                       c) Revízor  

čl.V.        Valné zhromaždenie: 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Zvoláva  ho predseda 

združenia. Organizačne ho zabezpečuje Predsedníctvo. Valné zhromaždenie rozhoduje 

o základných otázkach združenia, najmä: 

a) Volí a odvoláva členov predsedníctva a revízora 

b) Schvaľuje zmeny stanov a ich doplnky 

c) Schvaľuje plán činnosti združenia 

d) Schvaľuje ročný rozpočet 

e) Schvaľuje ročnú závierku a výročnú správu 

f) Rozhoduje o vylúčení člena podľa príslušných ustanovení týchto Stanov 



g) Rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčení s iným občianskym 

združením a menuje likvidátora. 

2.  Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok a tiež vždy, keď 

ho zvolá predseda predsedníctva: ten ho zvolá vždy do 30 dní, ak o to požiadajú aspoň traja 

členovia predsedníctva, revízor alebo predseda predsedníctva. 

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, 

okrem prípadov uvedených v bode (4) tohto článku. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu. 

4. Súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny valného zhromaždenia je potrebný na prijatie 

nasledujúcich rozhodnutí: 

a) Rozhodnutie o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 

združením  

b) Rozhodnutie o zmenách stanov. 

čl.VI.       Predsedníctvo: 

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom občianskeho združenia. Riadi činnosť združenia 

v období medzi dvoma Valnými zhromaždeniami združenia. 

2. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Funkčné 

obdobie je možné opakovať. 

3. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však dva krát za rok. Účasť na rokovaní 

predsedníctva je nezastupiteľná. 

4. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

5. Predsedníctvo má nasledovné kompetencie: 

a) Zvoláva a organizačne zabezpečuje rokovanie Valného zhromaždenia, 

b) Navrhuje plán činnosti, ročný rozpočet, 

c) Vypracováva ročnú závierku a výročnú správu, 

d) Zabezpečuje plnenie úloh a cieľov združenia. 

6.  Štatutárnym orgánom je predseda Predsedníctva o.z. a podpredseda o.z., pričom predseda i 

podpredseda koná každý samostatne. 

7.   Štatutárny orgán zastupuje združenie navonok a koná vo všetkých jeho záležitostiach.  

čl.VII.      Revízor: 

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému 

zhromaždeniu. 

2. Revízor najmä: 

a) Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Valné zhromaždenie na nedostatky 

a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie. 

b) Kontroluje dodržiavanie stanov. 

3. Revízora volí a odvoláva Valné zhromaždenie. 

čl.VIII.     Zásady hospodárenia: 

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

2. Zdroje finančných prostriedkov: 

a) Dary od fyzických a právnických osôb, sponzorské príspevky, dotácie a granty z verejných 

a súkromných fondov, 



b) Iné príjmy – príjmy z podnikateľskej činnosti v doplnkovom rozsahu a v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi 

3. Výdavkami združenia sú výlučne: 

a) Výdavky na podporu účelu združenia. 

b) Výdavky na správu združenia. 

c) Združenie bude v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávať podnikateľskú činnosť 

v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

čl.IX.       Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov združenia: 

1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria najmä dotácie, granty, podpory, dary 

tuzemských a zahraničných fyzických a právnických osôb, príjmy z členských príspevkov a iné 

príjmy, veci a majetkové práva dosahované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

2. Majetok združenia, výnosy z majetku, príjmy z činnosti môžu byť použité výlučne na účely 

smerujúce k dosiahnutiu cieľov združenia, definovaných v článku II. týchto stanov. 

3. Činnosť združenia je dobrovoľná činnosť. 

4. Prípadné odmeny stanovuje Predsedníctvo združenia a schvaľuje Valné zhromaždenie. 

5. Za hospodárenie zodpovedá Predsedníctvo. 

čl.X.        Zrušenie združenia: 

1. Združenie zaniká dňom výmazu z Registra mimovládnych neziskových organizácií. 

2. V prípade likvidácie združenia rozhodne Valné zhromaždenie o menovaní likvidátora. 

Združenie sa ruší dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, právoplatným 

rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení. Pri zrušení združenia sa najprv uhradia všetky záväzky 

združenia. Všetky zvyšné aktíva združenia budú prevedené na inú neziskovú organizáciu, na 

charitatívne, vedecké, edukatívne a iné účely. S likvidačným zostatkom sa naloží podľa 

rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zrušenie združenia je potrebné oznámiť do 15 dní od 

rozhodnutia o zrušení Ministerstvu vnútra SR.  

čl.XI.   Záverečné ustanovenia: 

1. Prvých členov Predsedníctva združenia ustanovuje Prípravný výbor. 

2. Toto znenie stanov bolo prerokované Prípravným výborom v Holíči dňa 15. 03. 2022. 

3. Tieto stanovy Občianskeho združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a tento deň sa považuje za deň vzniku Občianskeho 

združenia. 

 

V Holíči 15.03. 2022 

 

 

 


