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STANOVY
§1
Názov združenia
Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska

§2
Sídlo združenia
911 01 Trenčín, Nám. sv. Anny 360 / 10

§3
Pôsobnosť a postavenie ASPS
1. Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska je nezávislým a záujmovým združením fyzických osôb,
ktoré sú zapísané v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore zdravotníctvo a
farmácia, odvetvie psychiatria.
2. Združenie má názov Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska a okrem celého názvu používa
skratku ASPS.
3. Postavenie členov ASPS vychádza z princípu rovnosti a vzájomnej solidarity.
4. Stanovy upravujú podrobnosti o úlohách, cieľoch a činnosti Asociácie súdnych psychiatrov
Slovenska (ASPS) , ustanovujú práva a povinnosti členov, určujú výkonné orgány, ich činnosť a
hospodárenie. Orgány ASPS môžu v rámci svojej pôsobnosti vydávať vykonávacie predpisy na
zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z týchto stanov.

§4
Predmet činnosti
Predmetom činnosti ASPS je združovať súdnych psychiatrov za účelom vytvárania vhodných
spoločenských, sociálnych a ekonomických podmienok na vykonávanie ich znaleckej činnosti a
koordinácie postupu pri presadzovaní spoločných záujmov v oblasti odbornej (súdne psychiatrickej),
ekonomickej, spoločenskej, sociálnej, legislatívnej a etickej.
Z týchto zámerov vyplývajú pre ASPS najmä nasledovné úlohy :
a) kvalifikovane zastupovať záujmy členov ASPS pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými
subjektami ovplyvňujúcimi výkon znaleckej činnosti členov ASPS, najmä v rokovaniach s
Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR, atď.;
b) aktívne ovplyvňovať tvorbu a prijímanie právnych noriem ovplyvňujúcich oblasť pôsobenia ASPS;
c) menovať expertov k riešeniu čiastkových problémov dotýkajúcich sa pôsobenia členov ASPS,
presadzovať ich pôsobenie v komisiách Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, atď.;
d) poskytovať odbornú poradenskú činnosť pre svojich členov a sprostredkovať výmenu skúseností
medzi členmi ASPS;
e) spolupracovať s inými znaleckými združeniami pri riešení spoločných záujmov, prípadne rozporov;
f) pre psychiatrov zabezpečovať, organizovať a odborne garantovať odborné podujatia a vzdelávanie
v rámci ďalšieho a sústavného vzdelávania v súdnej psychiatrii a vytvárať podmienky pre sústavné
zvyšovanie kvalifikácie pre svojich členov;
g) kontrolovať odbornú a etickú úroveň, podmienky vykonávania znaleckej činnosti, dbať na neustále
zvyšovanie kvality znaleckej činnosti svojich členov;
h)spolupracovať so stavovskými organizáciami lekárov a znalcov a aktívne sa zapojiť do ich činnosti;
ch) spolupracovať s predstaviteľmi masmédií v SR pri oboznamovaní verejnosti o svojej činnosti,
postojoch a postavení súdnych psychiatrov;
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i) na dosahovanie svojej činnosti a cieľov môže spolupracovať aj s inými fyzickými alebo právnickými
osobami.

§5
Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov
1. Členom ASPS sa môže stať fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov MS SR v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria a ktorá sa stotožňuje s
cieľmi a úlohami ASPS, jej Stanovami a vnútornými predpismi. Členstvo je dobrovoľné.
Záujemca o členstvo v ASPS vyjadrí svoj záujem o členstvo podaním písomnej alebo emailovej
prihlášky. O prijatí záujemcu o členstvo za riadneho člena ASPS rozhoduje valné zhromaždenie.
Členstvo v ASPS nadobúda platnosť po schválení prijatia valným zhromaždením, účinnosť dňom
zaplatenia členského zápisného príspevku.
2. Člen ASPS má právo najmä :
a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení (VZ) ASPS, aktívne vystupovať, navrhovať kandidátov,
voliť a byť volený do orgánov ASPS;
b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti ASPS, byť informovaný o činnosti ASPS;
c) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných ASPS;
Podrobnosti určí Organizačný a Volebný poriadok ASPS.
3. Člen ASPS je povinný najmä :
a) platiť členské príspevky;
b) dodržiavať stanovy ASPS, vnútorné predpisy a plniť uznesenia valného zhromaždenia ASPS;
c) zúčastňovať sa na činnosti ASPS.
d) oznamovať ASPS zmeny v kontaktných údajoch resp. iných skutočnostiach týkajúcich sa výkonu
povolania znalca (najmä o zániku činnosti).
4. Členstvo v ASPS zaniká:
a) vystúpením člena;
b) úmrtím;
c) vylúčením;
d) nezaplatením členského príspevku.
e) vyškrtnutím zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v odbore zdravotníctvo
a farmácia, odvetvie psychiatria
Návrh na vylúčenie podľa bodu 4 písm. c) podáva dozorná rada valnému zhromaždeniu, ktoré
rozhodne nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. V prípade zániku členstva podľa
bodu 4 písm. d) členstvo zaniká, ak člen nezaplatil členský ročný príspevok ani po upozornení
zaslanom na adresu uvedenú ako kontaktná adresa alebo na kontaktnú emailovu adresu do posledného
dňa mesiaca nasledujúcom po obdržaní upozornenia.

§6
Orgány ASPS
1. Orgánmi ASPS sú:
a) valné zhromaždenie (VZ)
b) správna rada ASPS (SR)
c) dozorná rada ASPS (DR)
d) predseda ASPS

a) Valné zhromaždenie ASPS
je najvyšším orgánom ASPS. Tvoria ho všetci členovia ASPS.
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Do pôsobnosti VZ patrí najmä :
a) schvaľovať stanovy vrátane ich zmien;
b) prijímať záujemcov o členstvo za riadnych členov ASPS;
c) schvaľovať hlavné úlohy a smery činnosti asociácie;
d) voliť a odvolávať predsedu ASPS, predsedu a členov dozornej rady a členov pracovných orgánov;
e) rozhodovať o hospodárení asociácie a nakladaní so spoločným majetkom;
f) schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia;
g) schvaľovať výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov a ostatných poplatkov;
h) rozhodovať o zlúčení s iným združením;
ch) rozhodovať o zániku združenia
i) rozhodovať o ostatných otázkach, ktoré si vyhradí.
Valné zhromaždenie ASPS sa koná najmenej jedenkrát ročne. Rokovanie valného zhromaždenia
členov ASPS zvoláva správna rada. Rokovanie VZ môže zvolať aj 1/3 členov asociácie alebo dozorná
rada. Rokovanie sa zvoláva zverejnením pozvánky na webovej stránke asociácie a emailovou formou
na adresy uvedené v kontaktných údajoch minimálne 7 dní pred jeho konaním. Valné zhromaždenie
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov.
b) Správna Rada ASPS (SR ASPS)
je kolektívnym rozhodovacím a výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje činnosť asociácie medzi
rokovaniami valných zhromaždení, realizáciu uznesení valných zhromaždení a dozornej rady,
prijatých v rámci právomoci týchto orgánov vymedzenej stanovami. Správna rada môže rozhodovať aj
vo všetkých veciach, ktoré jej vymedzí valné zhromaždenie. Správna rada má 8 členov, po jednom za
každý kraj. Na čele je predseda ASPS, ktorého volí valné zhromaždenie. Podpredsedu a ostatných
členov SR menuje a odvoláva predseda asociácie. Správna rada rozhoduje o otázkach, ktoré nepatria
do kompetencie VZ. Za účelom plnenia úloh a realizácie činnosti ASPS môže správna rada zriaďovať
najmenej 3-členné komisie. Rokovanie SR zvoláva predseda alebo ním poverený člen. Schádza sa
podľa potreby, minimálne dvakrát do roka. Správa rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov.
c) Dozorná rada ASPS (DR ASPS)
je kontrolný orgán nezávislý na správnej rade. DR zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktorému
predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb. Dozorná
rada má predsedu a najmenej 4 členov, ktorých volí valné zhromaždenie s presným určením
funkcie v DR na dobu najviac 4 roky. Členstvo v dozornej rade PZ je nezlučiteľné s členstvom
v správnej rade. Dozorná rada kontroluje činnosť a hospodárenie asociácie a jej orgánov, plnenie
uznesení valného zhromaždenia a správnej rady, vytýčených cieľov a dodržiavanie zákonnosti.
Vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi pokynmi a predpismi. Schádza sa podľa
potreby, najmenej raz do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
d) Predseda ASPS
je štatutárnym orgánom asociácie, ktorý asociáciu zastupuje a koná v mene asociácie, predsedá
správnej rade ASPS, menuje a odvoláva jej členov. Predsedu ASPS volí valné zhromaždenie na dobu
najviac 4 roky.

§7
Hospodárenie ASPS
1. ASPS hospodári so svojim majetkom, ktorého zdrojom sú členské zápisné príspevky, členské ročné
príspevky, poplatky za odborné vzdelávacie podujatia a sponzorské dary. ASPS je neziskovou
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organizáciou. Majetok ASPS slúži na zabezpečovanie jej cieľov. V prípade nezaplatenia členského
príspevku v stanovenom termíne, správna rada vyzve člena doporučeným listom na adresu uvedenú
ako kontaktná adresa alebo emailom na kontaktnú emailovú adresu na jeho zaplatenie. V takom
prípade má ASPS právo uplatniť voči členovi zvýšenie členského príspevku o 10%.
2. ASPS hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje správna rada a valnému
zhromaždeniu na schválenie predkladá dozorná rada ASPS. Kontrolu plnenia rozpočtu vykonáva
a výsledky hospodárenia na schválenie VZ predkladá dozorná rada.
3. Členovia orgánov ASPS majú nárok na odmenu a náhrady súvisiace s ich prácou v prospech
asociácie. Nároky funkcionárov orgánov na odmenu a náhrady schvaľuje na základe ich písomnej
žiadosti o refundáciu dozorná rada.
4. Právo disponovať s finančnými prostriedkami na bežnom účte asociácie má predseda asociácie
alebo podpredseda správnej rady.
5. Správna rada môže v individuálnych odôvodnených prípadoch odpustiť alebo znížiť výšku
členského zápisného príspevku záujemcom o členstvo v ASPS.

§8
Zánik združenia
1. ASPS zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne
nadpolovičná väčšina platných hlasov valného zhromaždenia.
2. ASPS zanikne právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR podľa § 12 ods. 1 písm. b/ zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní.
3. Majetkové vysporiadanie po zániku združenia sa vykoná v zmysle všeobecne platných zákonných
ustanovení § 13 zákona č. 83/1990 Zb.

§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. ASPS vzniká registráciou stanov združenia na Ministerstve vnútra SR.
2. ASPS môže mať svoje organizačné zložky.
3. V mene asociácie až do vytvorenia orgánov uvedených v § 5 koná prípravný výbor asociácie.
4. ASPS sa riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní.
V Trenčíne, 11. mája 2010

Stanovy novelizované uznesením valného zhromaždenia dňa 21. mája 2011 ako dodatok č. 1
k základným stanovám. Dodatok registrovaný na MV SR dňa 03.06.2011.
Stanovy novelizované uznesením valného zhromaždenia dňa 23. mája 2014 ako dodatok č. 2
k základným stanovám. Dodatok registrovaný na MV SR dňa 13.11.2014

