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Stanovy 
záujmového združenia právnických osôb 

 

Zväz ambulantných poskytovateľov 

 
Článok 1 

 

1.1. Názov združenia je Zväz ambulantných poskytovateľov v skratke ZAP (ďalej len 

„Združenie“). 

1.2. Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. 

Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou. 

1.3. Sídlom Združenia je Dobšinského 12, 811 04 Bratislava. 

 

Článok 2 

Predmet činnosti Združenia 

 

2.1. Hlavnými cieľmi Združenia sú: 

 

2.1.1. Presadzovanie oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a 

odborných záujmov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má 

zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti hradenú z 

prostriedkov verejného zdravotného poistenia . 

2.1.2. Zastupovanie svojich členov vo vzťahoch najmä so zdravotnými poisťovňami v SR a EÚ, 

so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych 

vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami, vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy a územnej 

samosprávy, za účelom získania ich primeraného finančného ohodnotenia a zlepšenia ich 

spoločenského postavenia. 

2.1.3. Viesť rokovania so zdravotnými poisťovňami, najmä: 

- o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

- o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti,  

- o podmienkach revíznej činnosti, postupoch, riešení podnetov a sťažností, 

- pri individuálnom dohodovacom konaní, 

-  o ďalších otázok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami. 

 

2.1.4. Spolupráca s organizáciami, ktoré zastupujú pacientov. 

 

2.2. Združenie je založené na podporu ambulantného sektora poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, čím nie je dotknutá možnosť združenia vykonávať podnikateľskú činnosť na 

základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia.  

 

 

 

Článok 3 

Zastupovanie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
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3.1. V záujme naplnenia cieľa a účelu Združenia špecifikovaného v ods. 2.1. a 2.2, Združenie 

uzatvára dohody o udelení plnej moci (ďalej len „Dohoda“) s poskytovateľmi ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti - právnickými osobami (ďalej len „Poskytovateľ“) na účely 

zastupovania.  

 

3.2. Súčasťou žiadosti Poskytovateľa o uzatvorenie Dohody podľa ods. 3.1, je preukázanie 

plnenia týchto podmienok: 

- podpísanie vyhlásenia o pristúpení k združeniu, 

- zmluvný vzťah najmenej s jednou zdravotnou poisťovňou, 

členstvo vznikne. 

 

3.3. Podmienky podľa odseku 3.2. musia byť splnené po celé obdobie zmluvného vzťahu. V 

prípade ich porušenia je Združenie oprávnené od dohody odstúpiť. 

 

3.4. O uzatvorení dohody rozhoduje na základe žiadosti Poskytovateľa Predstavenstvo 

Združenia. O odvolaní proti negatívnemu rozhodnutiu o uzatvorení dohody rozhoduje Správna 

rada. Dohodu uzatvára za Združenie štatutárny zástupca združenia.  

 

3.5. Združenie zašle návrh na uzatvorenie Dohody Poskytovateľom, ktorých zastupovala 

Slovenská lekárska komora alebo iný subjekt v termíne schválenom Správnou radou Združenia. 

 

3.6. Za výkon činnosti Združeniu v prospech Poskytovateľa prináleží Združeniu odmena vo 

výške stanovenej Valným zhromaždením. 

 

 

Článok 4 

4.1. Členstvo v združení 

 

4.1.1. Zakladajúcimi členmi Združenia sú Slovenská lekárska komora a LEKÁR a.s., ktorí 

súhlasia s predmetom činnosti Združenia. Členstvo v Združení zakladajúcim členom vzniká 

dňom zápisu do registra záujmových združení právnických osôb. 

 

4.1.2. Členmi Združenia sa môžu stať aj iné právnické osoby, s ktorými Združenie uzatvorilo 

Dohodu podľa odseku 3.1. týchto Stanov. Členstvo Poskytovateľovi právnickej osobe vzniká 

uzatvorením Dohody podľa odseku 3.1. týchto stanov. 

 

4.1.3. Členstvo v Združení zanikne: 

a) vystúpením s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo 

vystúpenie Združeniu doručené y, 

b) odstúpením od dohody o udelení plnej moci podľa ods. 3.3. týchto Stanov,  

c) zánikom člena ako právnickej osoby, 

d) zánikom Združenia, 

e) vylúčením člena z dôvodov podľa ods. 4.1.4. 

 

4.1.4. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena Združenia ak: 

a) dohoda uzatvorená podľa odseku 3.1. stratila platnosť,  

b) nezaplatil členský príspevok alebo odmenu a to ani napriek opakovanej písomnej výzve, 

c) konal v rozpore s povinnosťami člena Združenia 
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d)  dôjde k zmene v majetkovej účasti Poskytovateľa 

  

4.1.5. O odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení člena Združenia rozhoduje Správna rada. 

Rozhodnutie o vylúčenie je platné dňom rozhodnutia Správnej rady a účinné dňom, keď sa člen 

o vylúčení dozvedel. 

 

4.2. Práva a povinnosti členov Združenia 

 

4.2.1. Práva a povinnosti člena Združenia vykonáva jeho štatutárny orgán alebo ním poverený 

zástupca. 

 

4.2.2. Člen Združenia má právo najmä: 

a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti Združenia, 

b) navrhovať členov orgánov Združenia,  

c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Združenia, 

d) dávať podnety a návrhy orgánom Združenia. 

 

4.2.3. Člen Združenia je povinný najmä: 

a) dodržiavať stanovy Združenia  

b) plniť uznesenia orgánov Združenia, 

c) platiť členské príspevky v určenej výške a termíne, 

d) prispievať na činnosť Združenia v súlade s rozhodnutia Valného zhromaždenia, 

e) podieľať sa prostredníctvom ním delegovaných osôb na činnosti orgánov Združenia, 

f) dodržiavať zásady etiky výkonu zdravotníckeho povolania (Deontologický kódex 

Slovenskej lekárskej komory), 

g) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky. 

 

4.2.4. Členské príspevky sú členovia povinní uhrádzať ročne vo výške a lehote splatnosti 

určenej rozhodnutím Valného zhromaždenia.  

 

 

Článok 5  

 

Účasť ambulantných poskytovateľov  

fyzických osôb na činnosti Združenia 
 

5.1. Za účelom naplnenia cieľa a účelu Združenia špecifikovaného v ods. 2.1. a 2.2, Združenie 

uzatvára Dohody s Poskytovateľmi fyzickými osobami. 

  

5.2 Ambulantní Poskytovatelia - fyzické osoby, ktorí uzatvorili so Združením Dohodu 

majú právo navrhovať členov orgánov Združenia a voliť členov Predstavenstva 

kraja. 

5.3 Ambulantní Poskytovatelia - fyzické osoby, ktorí uzatvorili so združením Dohodu 

sú povinní platiť Združeniu odmenu za zastupovanie ročne vo výške a lehote splatnosti 

členského príspevku člena Združenia určenej rozhodnutím Valného zhromaždenia. 

  

5.4. Podmienkou uzatvorenia Dohody s Poskytovateľmi – fyzickými osobami je a členstvo 

zdravotníckych pracovníkov - lekárov Poskytovateľa - fyzickej osoby v príslušnej stavovskej 

organizácii. 
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Článok 6 

Orgány združenia 

 

6.1. Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie, 

b) Dozorná rada, 

c) Správna rada, 

d) Predstavenstvo, 

e) Predstavenstvo kraja. 

 

6.2. Združenie podľa potreby vytvára svoje poradné zbory, pracovné komisie a pracovné 

skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Správna rada Združenia. 

 

6.3. Volebné obdobie orgánov Združenia je päťročné. Voľby členov orgánov sa uskutočnia 

najneskôr do dňa uplynutia volebného obdobia a to na návrh členov (delegátov orgánu), ktorý 

voľbu uskutočňuje. Členovia orgánov Združenia môže z funkcie odvolať orgán, ktorý ho do 

funkcie zvolil analogicky postupom pre voľbu orgánov. Ak bol člen orgánu zvolený v priebehu 

volebného obdobia, výkon funkcie uplynie zhodne s ukončením volebného obdobia orgánu do 

ktorého bol zvolený. 

 

6.4. Člen orgánov Združenia je povinný zabezpečiť, aby poskytovateľ, u ktorého vykonáva 

povolanie lekár, do 30 dní odo dňa vzniku funkcie v orgáne Združenia podal žiadosť o 

uzatvorenie Dohody, inak funkcia člena orgánu Združenia zaniká. Funkcia člena orgánu 

Združenia zaniká aj v prípade zániku členstva Poskytovateľa, u ktorého vykonáva člen orgánu 

Združenia povolanie lekár, v Združení. 

 

6.5. Členov orgánov Združenia na prvé volebné obdobie menujú a odvolávajú zakladatelia v 

lehotách podľa týchto Stanov. Volebné obdobie prvých orgánov Združenia menovaných 

zakladateľmi pri založení Združenia je 12 mesiacov odo dňa založenia Združenia. Delegátmi 

Valného zhromaždenia v prvom volebnom období sú zakladatelia. 

 

 

Článok 7 

Valné zhromaždenie 

 

7.1. Valné zhromaždenie členov Združenia je jeho najvyšším orgánom a je tvorené z delegátov, 

ktorými sú členovia Správnej rady, predseda a členovia Predstavenstva, predseda Dozornej 

rady, členovia Predstavenstva kraja . Delegátom Valného zhromaždenia môže byť len fyzická 

osoba - lekár, ktorá je členom príslušnej stavovskej organizácie. 

 

7.2. Valné zhromaždenie najmä: 

a) schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky, 

b) volí a odvoláva Predsedu Predstavenstva a dvoch členov Predstavenstva, 

c) volí a odvoláva Predsedu správnej rady,  

d) volí a odvoláva členov Správnej rady, 

e) volí a odvoláva členov Dozornej rady, 
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f) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu Združenia, 

g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia, 

h) schvaľuje správu o činnosti Združenia, 

i) schvaľuje členský príspevok, 

j) schvaľuje výšku odmeny platenej Poskytovateľom za výkon činnosti Združenia na 

základe dohody, 

k) schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Združenia, 

l) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri 

zrušení Združenia, 

m) rozhoduje o iných otázkach, ktoré si vyhradí. 

 

7.3. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej raz do roka písomnou 

pozvánkou doručenou delegátovi doporučenou zásielkou. Tretina delegátov Združenia, 

Dozorná rada a Výkonný riaditeľ môžu písomne požiadať Správnu radu o zvolanie Valného 

zhromaždenia. Ak sa Správna rada do 14 dní od doručenia žiadosti neuzniesla na zvolaní 

Valného zhromaždenia alebo dlhší čas nie je schopná uznášať sa, Valné zhromaždenie je 

oprávnené zvolať Predstavenstvo alebo Dozorná rada. 

 

7.4. Pozvánka na Valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní Valného zhromaždenia 

obsahuje : 

a) meno a sídlo Združenia, 

b) miesto, dátum a hodinu konania Valného zhromaždenia, 

c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie, 

d) program rokovania Valného zhromaždenia. 

 

7.5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v meste sídla Združenia. Miesto, dátum a hodina 

konania Valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť 

delegátov zúčastniť sa na Valnom zhromaždení. 

  

7.6. Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na Valné 

zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien stanov. Ak má byť na 

programe Valného zhromaždenia voľba členov orgánov Združenia  mená osôb, ktoré sa 

navrhujú za členov jednotlivých orgánov Združenia, musia byť poskytnuté na nahliadnutie v 

sídle Združenia v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia. 

 

7.7. Delegát má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za 

členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich 

zaslanie na ním uvedenú adresu. Na práva podľa tohto odseku musia byť delegáti upozornení 

v pozvánke na Valné zhromaždenie. 

 

7.8. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto Stanovy 

združenia neustanovujú inak. Na platné rozhodnutie Valného zhromaždenia sa vyžaduje, aby o 

návrhu hlasovali kladne zakladajúci členovia Združenia. 

 

7.9. Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých delegátov. 

Článok 8 

Dozorná rada 

 

8.1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému 
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zhromaždeniu združenia. 

 

8.2. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s funkciou Predsedu správnej rady, s členstvom 

v Správnej rade, Predstavenstve a Predstavenstve kraja. 

 

8.3. Dozorná rada má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza 

najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Členov Dozornej rady volí a 

odvoláva valné zhromaždenie. Prvých členov Dozornej rady na prvé volebné obdobie menujú 

zakladatelia. 

 

8.4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 

8.5. Dozorná rada najmä: 

a) kontroluje hospodárenie Združenia 

b) upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie 

c) kontroluje dodržiavanie stanov Združenia 

 

 

Článok 9 

9.1 Správna rada 

 

9.1.1. Správna rada je najvyšším orgánom Združenia medzi zasadnutiami Valného 

zhromaždenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť 

Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. 

 

9.1.2. Správna rada má 11 členov. Členmi správnej rady sú Predseda správnej rady a desiati 

členovia volení Valným zhromaždením. 

 

9.1.3. Desiatich členov Správnej rady Valné zhromaždenie volí tak, aby boli dvaja členovia 

lekári vykonávajúci povolanie ako všeobecný lekár pre dospelých, dvaja členovia vykonávajúci 

povolanie lekára ako všeobecný lekár pre deti a dorast, dvaja členovia vykonávajúci povolanie 

lekára ako lekár gynekológ, dvaja členovia vykonávajúci povolanie lekára ako lekár 

poskytujúci špecializovanú zdravotnú starostlivosť, jeden lekár poskytujúci zdravotnú v 

starostlivosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách a jeden lekár ako zástupca 

polikliník. Prvých desiatich členov Správnej rady menujú zakladatelia. 

 

9.1.4. Rokovania Správnej rady zvoláva Predstavenstvo, najmenej raz za štvrťrok písomnou 

pozvánkou doručenou členovi Správnej rady doporučenou zásielkou. Rokovanie Správnej rady 

riadi Predseda správnej rady.  

 

9.1.5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina 

jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto stanovy 

neurčujú inak.  

 

9.1.6. Správna rada najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť Združenia, 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia, 

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu 
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o hospodárení Združenia, 

d) môže zriaďovať pracovné skupiny za účelom riešenia špecifickej problematiky vo 

vzťahu k ambulantným poskytovateľom na úrovni rokovaní so zdravotnými 

poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, Ministerstvom zdravotníctva SR a ostatnými 

orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Členov pracovnej skupiny menuje 

a odvoláva Správna rada spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka po 

vymenovaní do funkcie. Členstvo v pracovnej skupine je dobrovoľné, obvykle bez 

odmeny. Člen sa môže členstva v pracovnej skupine kedykoľvek vzdať. 

e) volí Výkonného riaditeľa,  

f) schvaľuje Organizačný, Pracovný a Mzdový poriadok združenia, 

g) rozhoduje o uzatvorení Dohody s Poskytovateľom, 

h) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie združenia nezíde do troch 

mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia, 

i) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora. 

9.1.7. Správna rada združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát, ktorý 

vedie Výkonný riaditeľ. 

 

 

9.2. Predseda správnej rady 

 

9.2.1. Predseda Správnej rady vedie rokovanie Valného zhromaždenia, riadi činnosť Správnej 

rady a vedie rokovaciu skupinu Združenia. 

 

9.2.2. Predsedu správnej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Prvého predsedu Správnej 

rady menujú zakladatelia. 

 

9.2.3. Predseda Správnej rady svoje úlohy plní v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia, 

Správnej rady a Predstavenstva. 

 

Článok 10 

 

Predstavenstvo 

Štatutárny orgán 

 

10.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá 

Správnej rade. V období medzi zasadnutiami Správnej rady, riadi činnosť Združenia v súlade s 

rozhodnutiami Valného zhromaždenia a Správnej rady. 

 

10.2. Predstavenstvo má 3 členov volených Valným zhromaždením. Jeden z členov 

Predstavenstva je poverený vedením sekcie všeobecnej ambulantnej starostlivosti a jeden z 

členov Predstavenstva je poverený vedením sekcie špecializovanej ambulantnej starostlivosti. 

Ďalší člen Predstavenstva nemusí spĺňať podmienky výkonu povolania lekára v zmysle 

platných právnych predpisov. Z troch členov Predstavenstva je jeden Predseda Predstavenstva 

a dvaja sú členovia Predstavenstva.  

 

10.3. Členovia Predstavenstva vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu Združenia, sú 

oprávnení v jeho mene konať a v jeho mene robiť právne úkony. Členovia Predstavenstva za 

Združenie konajú spoločne a to vždy Predseda Predstavenstva a ten člen Predstavenstva, 

ktorého ním zastupovanej činnosti sa právny úkon týka. Predseda Predstavenstva alebo člen 

Predstavenstva môže písomne poveriť člena Predstavenstva, aby konal za neho. Členovia 
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Predstavenstva sú oprávnení konať spoločne ak Predsedovi Predstavenstva výkon funkcie 

zanikol. 

 

10.4. Predstavenstvo najmä: 

 a) vykonáva činnosť štatutárneho orgánu Združenia a koná za Združenie, 

 b) zabezpečuje plnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia a Správnej rady, 

 c) pripravuje zvoláva zasadnutia Správnej rady, 

 d) členovia Predstavenstva poverení vedením sekcií reprezentujú Združenie navonok 

 po odborno-medicínskej stránke,  

 e) organizuje činnosť jednotlivých sekcií Združenia, 

 f) riadi činnosť krajských predstavenstiev. 

 

10.5. Zasadnutia Predstavenstva zvoláva Predseda Predstavenstva písomnou pozvánkou 

najmenej jeden krát za mesiac. 

 

10.6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina 

jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto 

stanovy neurčujú inak.  

 

 

Článok 11 

 

Predstavenstvo kraja 

 

11.1. Predstavenstvo kraja je výkonným orgánom Združenia na úrovni kraja, ktoré za svoju 

činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu kraja a Správnej rade Združenia. Riadi činnosť 

Združenia na úrovni kraja v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia, Správnej rady a 

Predstavenstva. 

 

11.2. Členovia Predstavenstva kraja sú delegátmi Valného zhromaždenia. 

 

11.3. Predstavenstvo kraja má 5 členov. Členmi Predstavenstva kraja je Predseda kraja 

a štyria zvolení členovia. Členov Predstavenstva kraja volia členovia Združenia 

a poskytovatelia - fyzické osoby podľa čl V Stanov so sídlom v kraji 

korešpondenčným spôsobom tak, aby bol členom Predstavenstva kraja aspoň jeden 

člen lekár všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, aspoň jeden lekár 

všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a aspoň dvaja lekári špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti. Predsedu kraja volia členovia Predstavenstva kraja 

spomedzi členov Predstavenstva kraja. 

 

11.4. Prvého Predsedu kraja menujú zakladatelia. Ďalších dvoch členov menujú zakladatelia do 

šiestich mesiacov od vzniku Združenia tak, aby bol členom Predstavenstva kraja jeden člen 

lekár všeobecnej ambulantnej starostlivosti a jeden člen lekár špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti.  

 

11.5. Predstavenstvo kraja najmä: 

 a) zabezpečuje plnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia, Správnej rady a 

 Predstavenstva na úrovni kraja, 

 b) členovia Predstavenstva kraja reprezentujú Združenie navonok po odborno-

 medicínskej stránke na úrovni kraja,  
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 c) organizuje činnosť jednotlivých sekcií Združenia na úrovni kraja. 

 

11.6. Zasadnutia Predstavenstva kraja zvoláva Predseda kraja písomnou pozvánkou najmenej 

jeden krát za štvrť roka. 

 

11.7. Predstavenstvo kraja je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina jeho členov. Predstavenstvo kraja rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov, ak tieto stanovy neurčujú inak. 

 

Článok 12 

Voľby do Predstavenstva kraja 
 

12.1. Kandidátnu listinu do Predstavenstva kraja, tvorí zoznam osôb navrhnutých členmi 

Združenia so sídlom v kraji alebo  ambulantnými poskytovateľmi - fyzickými osobami podľa 

čl. V Stanov so sídlom v kraji. Kandidátna listina obsahuje meno a priezvisko kandidáta, obec 

výkonu povolania, špecializačný odbor, v ktorom kandidát vykonáva povolanie. 

 

12.2. Kandidát za člena Predstavenstva kraja môže byť len člen Združenia, ktorý má uhradený 

členský príspevok na príslušný kalendárny rok  alebo ambulantný poskytovateľ - fyzická osoba 

podľa čl. V Stanov, ktorý má uhradený odmenu za zastupovanie v zmysle čl. V bod 5.3 Stanov. 

 

12.3. Voliť členov Predstavenstva kraja môže len člen Združenia, ktorý má uhradený členský 

príspevok na príslušný kalendárny rok  alebo ambulantný poskytovateľ - fyzická osoba podľa 

čl. V Stanov, ktorý má uhradený odmenu za zastupovanie v zmysle čl. V bod 5.3 Stanov. 

12.4. Predseda Predstavenstva označí pečiatkou a podpisom presne taký počet kandidátnych 

listín, ktorý sa rovná počtu členov Združenia a počtu ambulantných poskytovateľov - fyzických 

osôb podľa čl. V Stanov ku dňu vyhlásenia volieb.  

 

12.5. Predstavenstvo rozpošle písomné inštrukcie a kandidátnu listinu každému členovi 

Združenia a ambulantnému poskytovateľovi - fyzickej osobe podľa čl. V Stanov. 

 

12.6.Voľba sa vykonáva zakrúžkovaním poradového čísla navrhnutých kandidátov na 

kandidátnej listine v maximálnom počte 5 kandidátov a zaslaním alebo doručením zalepenej 

obálky s kandidátnou listinou do určeného termínu na adresu sídla Združenia. V prípade 

poštového doručenia návratky sa za rozhodujúci pri posudzovaní dodržania termínu považuje 

dátum poštovej pečiatky na obálke.  

 

12.7. Obálky s návratkami do 5 dní od posledného dňa termínu určeného na doručenie  otvorí 

Predstavenstvo. Za neplatné označí tie, ktoré:  

a) nemajú označenie pečiatkou a podpisom Predsedu Predstavenstva,  

b) majú vyznačený väčší počet ako piatich kandidátov  

c) boli odovzdané po termíne uvedenom v inštrukciách.  

 

12.8. O výsledku volieb musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú Predstavenstvo zverejní na 

webovom sídle Združenia. Zápisnica musí obsahovať: počet vydaných hlasovacích lístkov, 

počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov, menný zoznam kandidátov, ktorí získali aspoň 

jeden hlas, menný zoznam  zvolených kandidátov, podpis členov Predstavenstva. 

 

12.9. V prípade rovnosti hlasov na poslednom mieste rozhoduje o zvolenom kandidátovi žreb. 
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Článok 13 

Profesionálny aparát 
 

13.1. Združenie si môže na plnenie svojich úloh vytvoriť sekretariát. 

 

13.2. Na čele sekretariátu je Výkonný riaditeľ. 

 

13.3. Sekretariát predovšetkým zabezpečuje administratívny chod Združenia, vykonáva 

odborné ekonomické, právne a medicínsko-prevádzkové analýzy pre potreby orgánov 

združenia. 

 

13.4. V personálnych otázkach vo vzťahu k zamestnancom Združenia, rozhoduje 

Predstavenstvo Združenia na návrh Výkonného riaditeľa. 

 

 

Článok 14 

Hospodárenie združenia 

 

14.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje 

podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada združenia. 

 

14.2. Zdrojmi majetku sú: 

a) príspevky členov, 

b) odmeny za výkon činnosti, 

c) dary, dotácie, iné príspevky, 

d) výnosy majetku, 

e) výnosy z majetku, 

f) iné príjmy 

 

14.3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné 

a nehnuteľné veci sú majetkom Združenia. 

 

14.4. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom. 

 

14.5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch 

a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 

 

14.6. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu 

predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej 

činnosti musí byť po zdanení v celok rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem 

výdavkov na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý 

v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov. 

Článok 15 

Zrušenie združenia 

 

15.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami a lebo 

právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 
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15.2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na 

právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou. 

 

15.3. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 

 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu zakladateľmi a účinnosť dňom 

rozhodnutia registrového úradu.  

 

16.2. Združenia vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu. 

 

16.3. Stanovy boli novelizované v súlade s rozhodnutím I. Mimoriadneho Valného 

zhromaždenia Zväzu ambulantných poskytovateľov zo dňa 27.11.2016. 

 

16.4. Stanovy boli novelizované na I. riadnom Valnom zhromaždení Zväzu ambulantných 

poskytovateľov dňa 27.01.2017. 

 

 

V Bratislave dňa 27.01.2017 

 

 

 

 

  MUDr. Edita Hlavačková        Mgr. Zdenko Seneši 

  predseda predstavenstva                                                                   člen predstavenstva 

 

 

                   MUDr. Soňa Ostrovská 

           člen predstavenstva 

 

 

 


