STANOVY SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Čl. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske
združenie. Je to odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne
kardiológie. Združuje osoby, ktoré sa podieľajú na prevencii, diagnostike, liečbe a výskume
kardiovaskulárnych chorôb. SKS je nástupníckou organizáciou Československej kardiologickej
spoločnosti založenej v roku 1929. SKS bola do 20.1.1997 organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej
spoločnosti (SLS) a od 20.1.1997 sa stala samostatnou právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990
Zb. zapísanou v registri občianskych združení pri Ministerstve vnútra SR.
SKS je reprezentantom slovenskej kardiológie a kolektívnym členom SLS, Európskej
kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Svetovej federácie kardiológie
(World Heart Federation, WHF).
Čl. 2 NÁZOV A SÍDLO

Slovenská kardiologická spoločnosť okrem celého názvu používa skratku SKS alebo
SSC (Slovak Society of Cardiology). SKS má vlastné logo. Logo a názov SKS sú chránené
ochrannou známkou. Sídlo SKS je Bratislava. Doručovaciu adresu sekretariátu SKS
schvaľuje výbor SKS.
Čl. 3 POSLANIE, ÚLOHY A PREDMET ČINNOSTI
3.1. Hlavným poslaním SKS je rozvíjať kardiológiu. Za tým účelom vykonáva tieto úlohy a činnosti:
a. iniciuje a sprostredkováva prenos najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických
a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho medicínskeho vzdelávania (CME),
b. je odborným garantom kontinuálneho neinštitucionálneho medicínskeho vzdelávania lekárov a
ďalších zdravotníckych pracovníkov,
c. podporuje výskum,
d. relevantne k svojmu zameraniu iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská k:
1. otázkam súvisiacim s odbornou a vedeckou úrovňou praxe,
2. otázkam legislatívy v zdravotníctve,
3. otázkam špecializačnej náplne a koncepcie kardiológie,
4. návrhom odborníkov za členov vládnych i mimovládnych organizácií
f.

v súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami sa podie ľa na ochrane
zdravia a prevencii ochorení srdca a ciev.

3.2. V rámci kontinuálneho neinštitucionálneho medicínskeho vzdelávania SKS:
a. usporadúva odborné vedecké vzdelávacie podujatia (kongresy, sympóziá, konferencie, prednášky,
semináre, kurzy, školenia a pod.) a ďalšie akcie (sprievodné výstavy a sympóziá medicínskych a
farmaceutických spoločností), ktoré prispejú k plneniu poslania SKS
b. vysiela a podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých vzdelávacích podujatiach
doma i v zahraničí
c. vydáva alebo sa podieľa na vydávaní odborných medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov,
publikácií a iných informačných materiálov
d. odborne garantuje vedecké vzdelávacie podujatia iných právnických subjektov, ak o to požiadajú a
ak odborný program je v súlade s poslaním SKS
e. iniciuje a podporuje vznik pracovných skupín združujúcich členov SKS zaoberajúcich sa
špecifickou kardiologickou problematikou

3.3. SKS spolupracuje s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa kardiologickou
problematikou. Zastupuje a obhajuje odborné záujmy kardiológov a kardiológie v Slovenskej
republike (SR), v Európskej kardiologickej spoločnosti, vo Svetovej federácii kardiológie a v
ostatných domácich a medzinárodných odborných organizáciách. SKS môže byť aj kolektívnym
členom iných národných a medzinárodných organizácií podobného záujmového zamerania.
Čl. 4 ČLENSTVO V SKS
4.1. Formy členstva v SKS: riadne, čestné, zahraničné, kolektívne.
a. Riadnym členom SKS sa môže stať fyzická osoba (lekár, farmaceut, iný zdravotnícky pracovník,
iný pracovník v zdravotníctve a v príbuznom odbore, študent medicíny a iných zdravotníckych
odborov) s trvalým bydliskom na území SR, ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a so stanovami
SKS a podá písomnú žiadosť, v ktorej uvedie osobné údaje a kvalifikáciu. V súlade s článkom 1
uchádzač o členstvo v SKS má podmienku byť súčasne členom SLS. Členstvo v SKS vzniká
kladným písomným rozhodnutím výboru SKS. Rozhodnutie o prijatí za člena SKS sa doručuje
SLS.
b. Čestné členstvo udeľuje výbor SKS za mimoriadne zásluhy o rozvoj kardiológie s prihliadnutím
na prínos k rozvoju slovenskej kardiológie. Čestný člen SKS má všetky práva riadneho člena,
neplatí však členské príspevky do SKS a má bezplatný vstup na kongres SKS. Podmienky a
postup udeľovania ostatných ocenení upravuje Štatút cien a pôct SLS.
c. Zahraničným členom SKS sa môže stať každý lekár alebo iný zdravotnícky pracovník pracujúci
v odbore kardiológie, ktorý nemá trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Členstvo vzniká
rovnakým spôsobom ako riadne členstvo. Zahraničný člen nemá právo byť volený do orgánov
SKS. Ostatné práva a povinnosti má rovnaké ako riadny člen.
d. Kolektívnym členom SKS sa môže stať medicínske občianske združenie, ktorého predmet

činnosti je oblasť kardiológie a ktorého stanovy nie sú v rozpore s poslaním SKS. Štatutárny orgán
kolektívneho člena požiada výbor SKS o kolektívne členstvo písomne s odôvodnením. Stanovy
žiadateľa sú súčasťou takejto žiadosti. Členstvo vzniká kladným písomným rozhodnutím výboru
SKS. Podmienky kolektívneho členstva pre konkrétny subjekt sú upravené osobitnou zmluvou.
4.2. Práva členov SKS
Riadny, čestný a zahraničný člen SKS má právo:
a. zúčastňovať sa činností SKS
b. na zvýhodnený prístup na odborné podujatia SKS
c. na informácie o aktivitách SKS
d. podávať návrhy, požiadavky a stanoviská týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a
riešenia problematiky činnosti SKS
e. byť navrhnutý na udelenie cien a pôct (medaily SKS a SLS)
f.

využívať služby poskytované členom orgánmi SKS

g. podávať sťažnosti na činnosť orgánov SKS
h. na odber časopisu SKS za poplatok, ktorého výšku upravuje výbor SKS. Tento poplatok je
súčasťou členského príspevku člena SKS
i.

voliť a byť volený do orgánov spoločnosti (s výnimkou zahraničných členov SKS, ktorí nemajú
právo byť volení)

j.

riadny a čestný člen má právo požiadať o finančný príspevok za publikačnú a prednáškovú
aktivitu a účasť na študijných a výskumných pobytoch

k. byť navrhovaný za člena odborných komisií a orgánov, komôr, domácich a zahraničných
partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v
rozpore s poslaním SKS
1. navrhovať zmeny stanov a vnútorných predpisov SKS
Členská základňa kolektívneho člena SKS má právo:
a. na zvýhodnený prístup na odborné podujatia SKS
b. na informácie o aktivitách SKS
c. byť navrhnutý na udelenie cien a pôct (medaily SKS a SLS)
d. využívať služby poskytované členom orgánmi SKS
e. na odber časopisu SKS za poplatok, ktorého výšku upravuje zmluva o kolektívnom členstve
4.3. Povinnosti členov SKS:
Členovia SKS sú povinní:
a. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SKS a všeobecne platné právne predpisy
b. nepoškodzovať a neohrozovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a činnosť SKS
c. pravidelne a v termíne platiť členské príspevky (okrem čestných členov SKS)

d. riadne vykonávať zverenú funkciu
e. hospodáriť riadne s prostriedkami zverenými SKS
f.

poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie

g. byť riadnym členom SLS
4.4. Zánik členstva v SKS
4.4.1 Riadne členstvo zaniká
a. úmrtím člena
b. vystúpením na základe písomného vyhlásenia
c. vylúčením pre hrubé porušenie stanov
d. pre neplatenie členských príspevkov za 2 kalendárne roky. Členstvo zaniká automaticky bez
ďalšieho upozornenia 30 dní po uplynutí 2 rokov
4.4.2 Čestné členstvo zaniká
a. vzdaním sa člena
b. úmrtím člena
c. zrušením členstva rozhodnutím výboru SKS, najmä pre neplnenie členských povinností alebo pre
iné závažné dôvody (napr. trestná činnosť).
4.4.3 Kolektívne členstvo zaniká
a. vystúpením na základe písomného vyhlásenia, a to dňom doručenia tohto vyhlásenia
b. zánikom organizácie
c. zrušením členstva rozhodnutím výboru SKS, ak je činnosť kolektívneho člena v rozpore s úlohami
a činnosťou SKS.

Čl. 5 ORGÁNY SKS
Orgány SKS sú:
1.

valné zhromaždenie

2.

výbor

3.

prezídium

4.

kontrolná komisia

5.

komisie SKS

6.

sekretariát SKS

5.1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SKS. Valné zhromaždenie sa môže konať ako
riadne alebo mimoriadne. Riadne sa uskutočňuje 1-krát ročne spravidla v rámci kongresu SKS.
Zvoláva ho a jeho program navrhuje výbor SKS. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané
na základe rozhodnutia výboru SKS, ak o to požiada jednohlasne, alebo na základe jednohlasného

požiadania kontrolnej komisie, alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SKS, pričom
výbor je povinný na základe tejto žiadosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od
doručenia tejto žiadosti.
O zvolaní a programe valného zhromaždenia musí výbor SKS informovať členov SKS
najmenej 3 týždne vopred. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomný akýko ľvek počet
členov. Uznesenia valného zhromaždenia, s výnimkou uznesení vymenovaných v čl. 10 stanov, sú
platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Do právomoci valného zhromaždenia patrí:
a. schvaľovať stanovy SKS a ich zmeny,
b. schvaľovať základné vnútorné predpisy SKS a ich zmeny,
c. schvaľovať správu o činnosti a hospodárení SKS, vrátane správ o činnosti jednotlivých
orgánov SKS za uplynulé obdobie,
d. rozhodovať o zlúčení, rozdelení alebo zániku SKS a s tým spojených majetkových
dôsledkoch.

5.2. Výbor a prezídium
Činnosť SKS riadi výbor, ktorý má 13 členov. Funkčné obdobie výboru a prezídia SKS je
trojročné a začína 1. januára, ktorý nasleduje po termíne volieb do výboru SKS. Každý člen SKS (s
výnimkou prezidenta) môže byť členom výboru najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia a môže sa
znova uchádzať o zvolenie do výboru po prerušení svojej činnosti na jedno funkčné obdobie. Ak v
priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru alebo kontrolnej komisie rezignuje na svoju
funkciu alebo ju viac ako 6 mesiacov nemôže vykonávať, výbor, resp. kontrolná komisia sa doplní o
náhradníkov podľa poradia hlasov v druhom kole volieb. Ak sa funkčné obdobie ukončí predčasne, je
považované za úplné, ak trvalo viac ako 20 mesiacov.
Prezídium je štatutárnym orgánom SKS. Členmi prezídia počas celého funkčného obdobia sú
prezident a vedecký sekretár, do doby zvolenia budúceho prezidenta je členom prezídia prezident
minulého obdobia (past-prezident), po svojom zvolení budúci prezident (prezident-elect).
Úradujúcim prezidentom SKS sa na prvej schôdzi výboru po voľbách stáva dovtedajší budúci
prezident (prezident-elect). Prezident SKS je oficiálnym predstavite ľom SKS, riadi schôdze výboru a
valné zhromaždenie SKS. V neodkladných prípadoch rozhoduje v mene výboru prezídium SKS, ktoré
o svojom rozhodnutí informuje výbor SKS na najbližšom zasadnutí.
Úradujúci prezident sa po skončení trojročného funkčného obdobia stáva členom výboru (bez
nutnosti zvolenia) ako prezident z minulého funkčného obdobia (past-prezident). Má právo hlasovať.
Prezident z minulého funkčného obdobia pomáha prezidentovi v plnení jeho povinností vyplývajúcich
zo stanov a zastupuje ho v prípade jeho neprítomnosti až do doby zvolenia budúceho prezidenta
(prezident-elect).
Vedecký sekretár zodpovedá za odbornú písomnú agendu SKS, za informácie o členskej
základni, koordinuje prípravu písomných dokladov pre rokovanie výboru a valných zhromaždení. V

súčinnosti s výborom a predsedami pracovných skupín je zodpovedný za koordináciu odborného
programu kongresov SKS.
Výbor zasadá najmenej 4-krát ročne. Zvoláva ho prezídium. Výbor je uznášaniaschopný, ak je
na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Rokovanie výboru vedie prezident, v jeho
neprítomnosti past-prezident alebo po svojom zvolení už prezident-elect, alebo vedecký sekretár resp.
prezidentom poverený člen výboru. Na rokovanie výboru môžu byť prizývaní: hlavný odborník pre
odbor kardiológia Ministerstva zdravotníctva SR a šéfredaktor časopisu SKS.

O mimoriadne

zasadnutie výboru môže požiadať skupina 6 alebo viac členov výboru SKS. Z rokovania výboru sa
vyhotovuje zápisnica.
Procedurálne návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
výboru. V prípade rovnosti hlasov má prezident (v jeho neprítomnosti člen výboru, ktorý vedie
zasadnutie) rozhodujúci hlas. Ekonomické, legislatívne a organiza čné návrhy sú schválené, ak za ne
hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Návrhy na personálne obsadenie ad hoc
pracovných komisií a iných dočasných pracovných skupín zriadených výborom sú schválené, ak za ne
hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.
Hlasovanie o akomkoľvek návrhu (uvedenom v predchádzajúcom odseku) môže byť aj tajné,
ak sa preň vo verejnom hlasovaní rozhodne dvojtretinová väčšina všetkých prítomných členov výboru.
Voľby funkcionárov SKS (prezidenta a vedeckého sekretára výboru SKS, predsedu kontrolnej
komisie) sú tajné. Voľby prezidenta a vedeckého sekretára výboru SKS sú jednokolové, ak
ktorýkoľvek kandidát získal nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru už v prvom kole. Ak
v prvom kole nezískal žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru, do
ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Člen prezídia SKS nemôže byť súčasne štatutárnym zástupcom inej lekárskej odbornej
spoločnosti.
Práva a povinnosti výboru SKS:
* riadiť činnosť SKS v období medzi valnými zhromaždeniami v súlade so závermi valného
zhromaždenia, hospodáriť s majetkom SKS podľa stanov a vykonávacích predpisov SKS,
* zvolávať valné zhromaždenie SKS,
* predkladať valnému zhromaždeniu k schváleniu správu o činnosti, správu o hospodárení a plán
činnosti,
* navrhovať zmeny stanov a vnútorných predpisov a predkladať ich na schválenie valnému
zhromaždeniu
* predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh výšky členských príspevkov riadnych a
kolektívnych členov s výnimkou príspevkov pre SLS, návrh na vznik a zánik pracovných skupín a
komisií a návrhy všetkých zásadných zmien týkajúcich sa činnosti SKS,

* rozhodovať o výbere členov SKS na odborné podujatia, grantové a iné študijné pobyty v SR a v
zahraničí a na členstvo v zahraničných odborných organizáciách, ktorým sa poskytuje príspevok zo
SKS
* vyjadrovať sa k zásadným otázkam koncepcie kardiológie a jej realizácie, k otázkam
postgraduálneho vzdelávania v kardiológii a taktiež k situácii v chorobnosti a mortalite na
kardiovaskulárne ochorenia v SR,
* spolupracovať s príslušnými organizáciami pri udeľovaní certifikátov a licencií potrebných
k špecializovaným diagnostickým a terapeutickým výkonom v kardiológii,
* právo spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR, s inými odbornými spoločnosťami a so
zdravotnými poisťovňami na tvorbe optimálnych diagnostických a liečebných postupov.
Spolupracovať s kompetentnými inštitúciami (Ministerstvo zdravotníctva, zdravotné pois ťovne) pri
definovaní rozsahu finančného ohodnotenia diagnostických a terapeutických kardiologických
výkonov.
* spolupracovať pri vedení registrov,
* organizovať odborné vzdelávacie podujatia SKS,
* využívať profesionálne služby na výkon administratívnych prác a organizáciu odborných podujatí.

5.3. Kontrolná komisia
Kontrolná komisia je trojčlenná. Úlohou kontrolnej komisie je:
a. kontrolovať činnosť výboru SKS, či je v súlade so stanovami, s vnútornými predpismi SKS a
uzneseniami valného zhromaždenia SKS
b. kontrolovať hospodárenie SKS a zisťovať či je v súlade s jej cieľmi a uzneseniami,
c. riešiť sťažnosti členov SKS,
d. v mimoriadnych prípadoch (nefunkčný výbor) zorganizovať nové voľby do SKS.
e. kontrolná komisia má právo sa zúčastňovať rokovania výboru SKS.
Činnosť kontrolnej komisie riadi jej predseda. Kontrolná komisia podáva písomnú správu o svojej
činnosti 1-krát ročne na valnom zhromaždení SKS. Výbor SKS môže kedykoľvek požiadať kontrolnú
komisiu o písomnú správu o jej činnosti.

5.4. Komisie výboru SKS
Výbor SKS zriaďuje menuje dočasné (ad hoc) alebo stále komisie výboru SKS, ktoré
operatívne riešia aktuálne otázky a vzniknuté situácie (volebná komisia, grantová komisia, komisia na
vypracovanie určitého stanoviska a pod.). Stále komisie (grantová) podávajú správu jedenkrát ro čne,
ostatné komisie podľa termínov, ktoré určuje výbor SKS.

5.5. Sekretariát SKS
Sekretariát SKS je výkonným orgánom prezídia a výboru SKS. Financovaný je z prostriedkov

SKS a je podriadený prezídiu, ktorý ho aj operatívne riadi. Zodpovedá za všetky technické a
administratívne operácie v súlade s náplňou práce a pokynmi prezídia SKS. Sekretariát

SKS

zodpovedá za archiváciu všetkých písomných dokladov súvisiacich s činnosťou SKS.
Služby sekretariátu môžu využívať všetci členovia SKS, napr. pri príprave odborných podujatí
alebo pri iných aktivitách, ak boli vopred schválené výborom SKS.
Čl. 6 VOĽBY DO VÝBORU SKS, VOĽBY PREZÍDIA A VOĽBY KONTROLNEJ KOMISIE SKS
Voľby členov výboru SKS a kontrolnej komisie SKS sú korešpondenčné alebo elektronické.
Sú dvojkolové, tajné a priame. Voľby riadi trojčlenná volebná komisia. Členov volebnej komisie
schvaľuje výbor. O ich forme rozhoduje výbor SKS na zasadnutí, na ktorom ustanovuje volebnú
komisiu.
Voľby vyhlasuje výbor SKS najmenej 120 dní pred ukončením trojročného funkčného
obdobia. Volebná komisia v spolupráci so sekretariátom SKS rozpošle všetkým členom SKS
inštrukcie k voľbám, kde uvedie schválený spôsob volieb. V prípade korešpondenčného spôsobu
volieb sú súčasťou zásielky jedinečné volebné lístky. V prípade elektronického spôsobu volieb, každý
člen dostane individuálny prístupový kód do portálu elektronických volieb. Súčasne SKS sprístupní
zoznam všetkých členov SKS, ktorí môžu kandidovať a byť zvolení za člena výboru SKS. V prvom
kole volieb môže každý člen SKS navrhnúť najviac 14 kandidátov na členstvo vo výbore a osobitne 6
do kontrolnej komisie. Podľa počtu získaných hlasov určí volebná komisia poradie kandidátov.
Volebná komisia od 30 kandidátov s najvyšším počtom hlasov postupujúcich do druhého kola do
výboru zabezpečí súhlas s kandidovaním za člena výboru a od 6 kandidátov súhlas s kandidovaním do
kontrolnej komisie a čestné vyhlásenie, že nie sú majiteľmi, resp. spolumajiteľmi žiadnej spoločnosti
zaoberajúcej sa výrobou alebo distribúciou lekárskej techniky a farmaceutických výrobkov. Členovia
SKS, ktorí nespĺňajú túto podmienku, nemôžu v 2. kole kandidovať. Na miesto nich postupujú ďalší
kandidáti v ďalšom poradí. V prípade ak sa v 2. kole volieb do výboru SKS niektorý z kandidátov
umiestil na 1. až 11. mieste a súčasne na 1. až 3. mieste vo voľbách do kontrolnej komisie, stáva sa
členom výboru. Do kontrolnej komisie postupuje kandidát, ktorý sa voľbách do kontrolnej komisie
umiestil na 4. mieste. Pri rovnosti hlasov na 30. mieste postupujú do druhého kola všetci kandidáti s
rovnakým počtom hlasov ako kandidát na 30. mieste. V prípade korešpondenčného spôsobu volieb
bude všetkým členom SKS najneskôr 60 dní pred ukončením volebného obdobia doručený jedinečný
volebný lístok so zoznamom 30 kandidátov v abecednom poradí. V prípade elektronického spôsobu
volieb, bude druhé kolo volieb prebiehať prostredníctvom portálu elektronických volieb. Individuálny
prístupový kód pre druhé kolo volieb je rovnaký ako pre kolo prvé.
Volebná komisia oznámi výsledky volieb (na webovej stránke SKS a v časopise SKS). Do 60
dní od termínu ukončenia volieb (posledného termínu k zaslaniu hlasovacích lístkov) sa zvolá
zasadnutie pôvodného a novozvoleného výboru SKS a kontrolnej komisie. Funkčné obdobie nového
výboru a prezídia SKS je trojročné a začína 1.januára, ktorý nasleduje po termíne volieb do výboru

SKS. Od zverejnenia výsledkov volieb až do začiatku funkčného obdobia nového výboru a prezídia
SKS riadi chod spoločnosti pôvodný výbor a prezídium SKS.
Výbor SKS má 13 členov. Jeho členmi sa stávajú: prezident (v minulom volebnom období
prezident-elect), prezident v minulom volebnom období (past-prezident) a 11 novozvolených
kandidátov s najvyšším počtom hlasov v druhom kole. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom
mieste rozhodne medzi kandidátmi žreb.
Kontrolná komisia na svojom prvom zasadnutí (zvolanom členom s najvyšším počtom
získaných hlasov) volí spomedzi seba tajnou voľbou predsedu kontrolnej komisie.
Na prvej schôdzi výboru SKS po voľbách volí výbor zo svojich novozvolených členov (na
návrh prezidenta alebo iného člena výboru) vedeckého sekretára tajnou voľbou.
Na konci druhého roka funkčného obdobia volí výbor zo svojich novozvolených členov (na
návrh prezidenta alebo iného člena výboru) budúceho prezidenta SKS (prezident elect) tajnou voľbou.
Odstupujúce prezídium je povinné odovzdať kompletnú agendu týkajúcu sa činnosti SKS do
31.12. v roku, kedy končí funkčné obdobie pôvodného prezídia.

Čl. 7 PRACOVNÉ SKUPINY SKS
Pracovné skupiny SKS sa zaoberajú čiastkovými úsekmi kardiológie. Vznik pracovnej
skupiny schvaľuje výbor SKS na základe písomnej žiadosti prípravného výboru, zloženého z členov
SKS. Súčasťou žiadosti je návrh obsahu činnosti PS.
PS sa riadi stanovami SKS. O zániku PS alebo zlúčení s inou PS môže rozhodnúť
zhromaždenie členov PS, ak za zrušenie/zlúčenie hlasuje nadpolovičná väčšina členov PS, alebo
výbor SKS, ak klesne počet členov PS pod 10 členov.
Voľby do výboru PS sú jednokolové, korešpondenčné, alebo elektronické, tajné a priame.
Uskutočňujú sa súčasne s druhým kolom volieb do výboru SKS. V termíne volieb do PS SKS
sprístupní zoznamy členov jednotlivých PS, ktorí môžu kandidovať za členov výboru PS. Vo voľbách
do výboru PS sa volí najviac 5 kandidátov. Členmi výboru PS sa stávajú piati kandidáti s najvyšším
počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na posledných miestach rozhoduje o členoch žreb.
Prvé zasadnutie nového výboru PS zvoláva člen PS, ktorý získal najväčší počet hlasov,
najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb do výboru PS. Výbor PS si na svojom
prvom zasadnutí volí predsedu a vedeckého sekretára. O forme volieb rozhodne výbor PS. Zvolený
predseda PS neodkladne oznámi výsledok volieb písomnou formou prezídiu SKS.
Funkčné obdobie novozvoleného výboru PS je trojročné a začína 1.januára, ktorý nasleduje po
termíne volieb do výboru PS. Od zverejnenia výsledkov volieb až do začiatku funkčného obdobia
nového výboru PS riadi činnosť PS pôvodný výbor.
Predseda PS má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru SKS, avšak nemá hlasovacie právo.
Finančné hospodárenie PS sa uskutočňuje cez SKS. PS po schválení exekutívou SKS môže
disponovať finančnými prostriedkami, ktoré svojou činnosťou získala a môže z nich financovať

projekty a zámery, ktoré sú v súlade so stanovami SKS. Podrobnosti ustanovuje vnútorný predpis
SKS.
Čl. 8 MAJETOK A HOSPODÁRENIE SKS
SKS je samostatná právnická osoba, ktorá je oprávnená nakladať so svojím majetkom podľa platných
zákonov SR o hospodárení s majetkom. Majetok SKS tvoria: hmotný a nehmotný, finančný majetok,
zásoby, pohľadávky a iné majetkové práva.
1. SKS hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
a. príspevky členov SKS a zápisné nového člena SKS, platené na základe Zásad pre platenie
členských príspevkov/zápisného,
b. dotácie, subvencie, dary a sponzorské príspevky a edukačné granty fyzických a právnických osôb,
c. príjmy z odborných podujatí organizovaných SKS, najmä účastnícke poplatky, príjmy za
zverejnenie odborných vedeckých informácií o produktoch a postupoch používaných v kardiológii
v informačných bulletinoch vydávaných pre odborné podujatia, príjmy za prezentáciu najnovších
informácií a postupov na aktuálnej vedeckej úrovni vo forme sympózií, príjmy za prenájom
plochy na prezentáciu vedeckých informácií a produktov v oblasti kardiológie, realizovaných
farmaceutickými a inými spoločnosťami, príjmy z technicko-organizačného zabezpečenia
prezentácie farmaceutických výrobkov a medicínskej techniky na odbornom podujatí
usporiadanom SKS
d. edukačné a vedecko-výskumné granty partnerov z oblasti medicínskeho priemyslu
e. ostatné príjmy
2. Výšku členských príspevkov schvaľuje na návrh výboru SKS valné zhromaždenie
3. SKS hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje a predkladá prezídium SKS a
schvaľuje výbor SKS vždy na poslednej schôdzi výboru v kalendárnom roku
4. Prezídium a sekretariát SKS predloží výboru účtovnú uzávierku za uplynulý kalendárny rok, ktorú
schvaľuje valné zhromaždenie SKS, a to v termíne v zmysle aktuálne platného zákona o
účtovníctve a zákona o dani z príjmov
5. Spôsob nakladania s majetkom upravuje vnútorný predpis o zásadách hospodárenia - hospodársky
poriadok SKS
6. Novozvolené prezídium preberá zodpovednosť za hospodárenie 1.januára, ktorý nasleduje po
termíne

volieb

do

výboru

SKS.

Nezávislá

účtovná

kontrola

(audit)

hospodárenia

predchádzajúceho výboru sa realizuje s účtovnou uzávierkou.
Čl. 9 NADÁCIA SKS

SKS môže zriaďovať nadácie s cieľom zreteľne informovať verejnosť o problematike
kardiovaskulárnych ochorení, podporovať výchovu verejnosti, podporovať výskumnú a odbornú
činnosť v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Nadácia je

samostatným právnym subjektom. SKS zriadila v roku 2006 nadáciu SKS s názvom Slovenská
nadácia srdca. Zloženie orgánov a jej činnosť sú podrobne uvedené v nadačnej listine.
Čl. 10 ZÁNIK SKS
SKS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne:
1. valné zhromaždenie SKS dvojtretinovou väčšinou prítomných členov,
2. Ministerstvo vnútra SR v zmysle § 12, ods. 1, písm. b, Zákona č. 83/1990 Zb.
Pri zániku SKS určí valné zhromaždenie likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkové vysporiadanie.
Pri zániku SKS podľa paragrafu 12 ods. 1 písm. b Zákona č. 83/1990 Zb. vykoná majetkové
vysporiadanie Ministerstvo vnútra SR.
Čl. 11 OCHRANA ZÁUJMOV SKS
11.1. Všetci členovia SKS môžu používať názov “Slovenská kardiologická spoločnosť” alebo „Slovak
Society of Cardiology“ a logo SKS len na oficiálnych dokumentoch, ktoré SKS vydáva a v prípadoch,
keď k tomu dá vopred súhlas výbor SKS.
Členovia SKS môžu používať názov “Slovenská kardiologická spoločnosť” v odborných
materiáloch, posudkoch, odporúčaniach, potvrdeniach a v iných písomných a mediálnych materiáloch
(periodická tlač, rozhlas, televízia, video záznamy, počítačové siete a pod.), ktoré sa vydávajú vo
vzťahu k členskej základni, navonok mimo členskej základne, voči lekárskej a laickej verejnosti, ale
len so súhlasom výboru SKS.
Oficiálne stanoviská v mene SKS môže poskytovať exekutíva alebo poverený člen výboru
SKS.
11.2. Názov “Slovenská kardiologická spoločnosť”, „Slovak Society of Cardiology“ a logo SKS
nemôžu v dokumentoch, tlačovinách, periodikách a iných medializovaných materiáloch (tla čového
alebo netlačového charakteru) používať iné osoby, iné organizácie, odborné spoločnosti a pod. bez
predchádzajúceho schválenia výborom SKS.
Čl. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zrušujú sa stanovy, ktoré boli schválené dňa 5. októbra 2007.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením SKS dňa 10. októbra
2014 a účinnosť dňom doručenia oznámenia MV SR o tom, že zmenu stanov vzalo na vedomie.

