Stanovy Slovenskej asociácie študentov
a absolventov psychológie

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok l.
Základné ustanovenia
(1) Občianske združenie je založené vo forme právnickej osoby za nižšie uvedených a
spoločne prijatých podmienok.
(2) Názov občianskeho združenia je Slovenská asociácia študentov a absolventov
psychológie (ďalej len „združenie“).
(3) Oficiálna skratka názvu združenia je SAŠAP. Táto skratka sa do cudzích jazykov
neprekladá. Sídlo združenia je: Odbojárov 10/A, 820 05, Bratislava.
(4) Združenie je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení zmien
a doplnkov, dobrovoľným, nepolitickým, profesným a záujmovým združením univerzitných
študentov a absolventov odboru psychológie zaujímajúcich sa o problematiku v tejto a v
príbuzných oblastiach.
Článok II.
Predmet činnosti združenia
Predmetom činnosti asociácie ako združenia študentov a absolventov psychológie bude
predovšetkým:
a) umožniť svojim členom účinnejšie presadzovať svoje potreby a požiadavky za účelom
zefektívnenia vzdelávania v oblasti psychológie,
b) prispievať k utváraniu kontaktov a väzieb medzi študentmi a absolventmi psychológie z
rôznych katedier a vysokých škôl. Združenie poskytuje základ pre spoluprácu medzi
študentmi a absolventmi,
c) presadzovať záujmy absolventov štúdia psychológie súvisiace s ich začleňovaním do
praxe. Zvyšovať povedomie absolventov štúdia psychológie o aktuálnom dianí v oblastí
psychológie na Slovensku a o možnostiach postgraduálneho štúdia,
d) organizovať zážitkové a edukačné programy pre širokú aj odbornú verejnosť za účelom
obojstranného zlepšenia sociálnych zručností, skvalitňovania osvety a propagácie etiky v
rámci psychológie,
e) spolupracovať s ostatnými záujmovými združeniami a organizáciami, a to najmä pri
riešení otázok spoločného záujmu v prospech členov združenia.
Článok III.
Trvanie združenia
Združenie sa zakladá odo dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR na dobu n e u r č i t ú.
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DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Článok IV.
Riadiace a výkonné orgány združenia
Riadiacimi a výkonnými orgánmi združenia sú:
a)
b)
c)
d)
e)

členské zhromaždenie asociácie,
výbor asociácie,
kontrolná komisia,
prezident asociácie,
viceprezident asociácie.

Článok V.
Členské zhromaždenie asociácie
(1) Najvyšším orgánom združenia je členské zhromaždenie asociácie, ktoré rozhoduje
najmä o:
a) koncepcii činnosti združenia a o jeho zmenách,
b) schvaľovaní stanov a ich zmien,
c) schvaľovaní ročných plánov a rozpočtov združenia, výročných a revíznych správ, správ
o činnosti a ďalších dôležitých dokumentov,
d) voľbe a o vymenovaní členov výboru asociácie a kontrolnej komisie,
e) zrušení združenia s likvidáciou, alebo o jeho zlúčení,
f) schvaľovaní organizačného a rokovacieho poriadku.
(2) Členské zhromaždenie asociácie je zhromaždenie členov združenia, ktoré sa schádza
pravidelne jedenkrát ročne, kedy schvaľuje správu o činnosti a o hospodárení za minulý rok
a revíznu správu.
(3) Členské zhromaždenie asociácie musí byť na návrh výboru asociácie zvolané
prezidentom alebo viceprezidentom prostredníctvom pozvánky aspoň 15 dní pred dňom
konania rokovania.
(4) Členské zhromaždenie asociácie rozhoduje uznesením. Členské zhromaždenie
asociácie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Ak
nie je členské zhromaždenie asociácie uznášaniaschopné, postupuje sa podľa krokov
uvedených v organizačnom a rokovacom poriadku.
(5) Každý člen združenia má jeden hlas a je pri hlasovaní nezastupiteľný. Členské
zhromaždenie asociácie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia, a to
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia.
(6) Zo zasadnutia členského zhromaždenia sa do 7 dní vyhotovuje zápisnica. Podrobnosti o
rozhodovaní a o konaní členského zhromaždenia ustanovuje organizačný a rokovací
poriadok.
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Článok VI.
Výbor asociácie
(1) Výbor je druhým najvyšším orgánom asociácie a riadi jej činnosť v období medzi
jednaniami členského zhromaždenia.
(2) Členovia výboru sú volení na obdobie medzi dvoma nepárnymi členskými
zhromaždeniami v poradí a vo svojej funkcii musia byť na ďalšie obdobie potvrdení. Výbor
má najmenej troch a najviac deväť členov.
(3) Do volieb do výboru asociácie sa môže prihlásiť ktorýkoľvek študentský alebo
absolventský člen asociácie. Prihlášku podáva aktuálnemu výboru asociácie, a to najmenej
tri týždne pred voľbami na zvolanom členskom zhromaždení.
(4) Výbor po svojom ustanovení volí zo svojho stredu prezidenta asociácie.
(5) Výbor po svojom ustanovení volí viceprezidenta asociácie.
(6) Zasadanie výboru sa uskutočňuje najmenej štyrikrát ročne alebo kedykoľvek na žiadosť
aspoň troch jeho členov. Zasadanie sa musí uskutočniť do 30 dní od podania žiadosti.
(7) K úlohám výboru patrí:
a) dať návrh prezidentovi/viceprezidentovi na zvolanie zasadania členského
zhromaždenia, a to najmenej raz za kalendárny rok,
b) prejednávať a schvaľovať koncepcie a plány predkladané členmi výboru,
c) zaoberať sa pripomienkami a sťažnosťami členov,
d) schvaľovať prijatie nových členov asociácie,
e) spracovávať a schvaľovať organizačný a rokovací poriadok asociácie,
f) menovať čestných členov asociácie,
g) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva, spracovanie plánu hospodárenia na
nasledujúce obdobie a správy o hospodárení za uplynulé obdobie,
h) zodpovednosť voči združeniu za spôsobenú škodu, ktorú mu spôsobil porušením
povinnosti pri výkone svojej funkcie,
i) schvaľovanie dobrovoľných/povinných členských príspevkoch a spôsobe/frekvencii ich
platenia,
j) rozhodnutie o zaniknutí členstva v asociácii.
(8) Výbor asociácie je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Článok VII.
Kontrolná komisia
(1) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom asociácie, ktorý sa za svoju činnosť
zodpovedá členskému zhromaždeniu.
(2) Členovia kontrolnej komisie sú volení členským zhromaždením na obdobie medzi dvoma
nepárnymi členskými zhromaždeniami v poradí a vo svojej funkcii musia byť na ďalšie
obdobie potvrdení. Kontrolná komisia má najmenej troch a najviac šesť členov. Členovia
kontrolnej komisie nemôžu byť zároveň členmi výboru.
(3) Po svojom ustanovení volí kontrolná komisia zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi
zasadanie a prácu komisie.
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(4) Kontrolná komisia vykonáva dohľad nad hospodárením a majetkom asociácie, a tiež nad
dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov. Upozorňuje výbor na zistené
nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Kontrolu robí najmenej raz ročne.
(5) Počas existencie združenia zabezpečuje kontrolná komisia archivovanie písomností
združenia.
(6) Kontrolná komisia informuje členov združenia o záležitostiach združenia a umožňuje im
nahliadať do všetkých dokladov a písomností, a to na základe ich žiadosti.
(7) Kontrolná komisia vedie evidenciu (knihu alebo zoznam) členov združenia.
(8) Kontrolná komisia zodpovedá združeniu za spôsobenú škodu, ktorú mu spôsobila
porušením povinnosti pri výkone svojej funkcie.
Článok VIII.
Prezident a viceprezident združenia
Prezident:
a) zvoláva a riadi zasadanie výboru asociácie,
b) je štatutárnym zástupcom asociácie,
c) precertifikuje viceprezidenta k výkonu štatutárnej funkcie.
Viceprezident:
a) je zástupcom prezidenta,
b) je štatutárnym zástupcom asociácie,
c) je jeden a môžu byť najviac traja,
d) môže štatutárnu funkciu vykonávať v jednotlivých prípadoch s precertifikáciou ku
konkrétnemu prípadu,
e) môže byť precertifikovaný k výkonu štatutárnej funkcie jedine prezidentom asociácie.
(1) Štatutárnym orgánom združenia je prezident a viceprezident združenia, ktorých volí
výbor asociácie na dobu dvoch rokov. Počas existencie združenia v štádiu zakladania
nemožno prezidenta a viceprezidenta považovať za štatutárny orgán združenia. Stávajú sa
nimi až zápisom združenia do registra ministerstva vnútra. V tomto štádiu zakladania
združenia za nich koná organizačný tým.
(2) Prezident a viceprezident združenia rozhodujú o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa
stanov združenia vyhradené výlučne členskému zhromaždeniu asociácie; prezident a
viceprezident združenia konajú v jeho mene navonok.
(3) Prezident a viceprezident združenia sú povinní konať vo všetkých záležitostiach so
starostlivosťou riadneho hospodára a sú povinní postupovať v súlade so stanovami,
uzneseniami a rozhodnutiami členského zhromaždenia asociácie.
(4) Prezidentom alebo viceprezidentom združenia sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá
na právne úkony, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Prezident a
viceprezident združenia musia byť členmi združenia.
(5) Prezident a viceprezident združenia ako štatutárny orgán združenia, zastupujú
združenie navonok samostatne. O počte prezidentov a viceprezidentov združenia rozhoduje
členské zhromaždenie asociácie pri ich voľbe.
(6) Prezident, alebo v jeho zastúpení viceprezident združenia, podpisujú všetky zmluvy,
písomnosti a dokumentáciu združenia.
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(7) Do pôsobnosti prezidenta a viceprezidenta združenia patrí riadenie činnosti združenia vo
všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti členského zhromaždenia asociácie, a tiež:
a) zvolávanie členského zhromaždenia asociácie,
b) predkladanie návrhov koncepcie činnosti združenia a návrhov jej zmien členskému
zhromaždeniu asociácie,
c) najmenej 1x ročne písomné informovanie členov združenia o činnosti združenia
a formou obežníka dávanie pokynov členom združenia na ich osobnú účasť na
zabezpečovaní úloh v združení; členom združenia sa tieto skutočnosti oznamujú
prostredníctvom poštových zásielok, webových stránok, elektronickej pošty alebo
telefonicky,
d) zabezpečovanie plnenia rozhodnutí a uznesení členského zhromaždenia asociácie,
e) zodpovedanie sa združeniu za spôsobenú škodu, ktorú mu spôsobili porušením
povinnosti pri výkone svojej funkcie (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka),
f) vykonávanie všetkých práv a povinností vyhradených právnymi predpismi štatutárnemu
orgánu združenia,
g) dávanie pokynov členom združenia na zabezpečenie ich osobnej účasti na činnosti
združenia.
(8) Ak prezident alebo viceprezident združenia prekročením svojich právomocí spôsobia
združeniu škodu, sú povinní ju nahradiť z vlastných prostriedkov. Uhrádza sa skutočná
škoda.

Článok IX.
Skončenie funkčného obdobia
(1) Výkon funkcie prezidenta, viceprezidenta, člena výboru asociácie alebo člena kontrolnej
komisie končí:
a)
b)
c)
d)
e)

úmrtím,
odvolaním z funkcie pre neplnenie povinností,
odstúpením z funkcie,
zrušením alebo zánikom združenia,
uplynutím lehoty, na ktorú bol funkcionár združenia zvolený.

(2) Návrh na odvolanie z funkcie prezidenta, viceprezidenta, člena výboru asociácie alebo
člena kontrolnej komisie môže podať ktorýkoľvek člen združenia.
(3) Ak sa prezident, viceprezident, člen výboru asociácie alebo člen kontrolnej komisie vzdá
svojej funkcie na rokovaní členského zhromaždenia asociácie, vzdanie sa funkcie sa stáva
účinným okamžite po skončení lehoty potrebnej na odovzdanie povinností, písomností,
dispozičných práv s finančnými prostriedkami a na vyúčtovanie zverených finančných
prostriedkov. Lehotu na odovzdanie funkcie novému nástupcovi určí členské zhromaždenia
asociácie.
(4) Ak sa prezident, viceprezident, člen výboru asociácie alebo člen kontrolnej komisie vzdá
funkcie v období mimo rokovania členského zhromaždenia asociácie, vzdanie sa funkcie sa
stáva účinným až prvým dňom rokovania členského zhromaždenia asociácie oprávneného
zvoliť do funkcie, alebo odvolať z funkcie príslušného funkcionára, a po odovzdaní funkcie
novému nástupcovi podľa odseku 3.
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TRETIA ČASŤ
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
Článok X.
Vznik a skončenie členstva v združení
(1) Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká na základe písomnej prihlášky po jej
schválení výborom asociácie.
(2) Členstvo v združení sa rozlišuje na:
a) riadne členstvo, ktoré sa ďalej rozlišuje na:
1. študentské členstvo: Študentským členom asociácie sa môže stať každý, kto
študuje jednoodborovú psychológiu na ktorejkoľvek katedre a vysokej škole v
Slovenskej republike a stotožňuje sa so stanovami, účelom a s cieľmi asociácie.
2. absolventské členstvo: Absolventským členom asociácie sa môže stať každý, kto
najviac pred siedmimi rokmi absolvoval jednoodborové vysokoškolské štúdium
psychológie 1., 2. alebo 3. stupňa na ktorejkoľvek katedre a vysokej škole,
stotožňuje sa so stanovami, účelom a s cieľmi asociácie, a zároveň nie je
študentom psychológie.
b) iné členstvo, ktoré sa ďalej rozlišuje na:
1. čestné členstvo: Čestným členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba. O
tomto členstve rozhoduje výbor asociácie. Rovnakým postupom sa môže čestné
členstvo aj odobrať. Tento člen je oslobodený od platenia členských poplatkov.
2. mimoriadne členstvo: Mimoriadnym členom sa môže stať fyzická či právnická
osoba, ktorá nespĺňa podmienky bodov a)1., a)2., ani b)1., ale zaujíma sa
o psychologické vedy a má dobrovoľný záujem byť členom združenia. O tomto
členstve rozhoduje výbor asociácie. Rovnakým spôsobom sa môže mimoriadne
členstvo odobrať.
(3) Riadne členstvo v združení zaniká:
uplynutím doby platnosti členského poplatku,
vystúpením člena na základe jeho rozhodnutia alebo jeho smrťou,
vylúčením na základe rozhodnutia členského zhromaždenia asociácie,
v prípade, že člen pôsobí ako absolventský člen viac ako sedem rokov,
zánikom právnickej osoby
zánikom združenia ako právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na
jej právneho nástupcu,
g) opakovaným nerešpektovaním povinností člena.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Článok XI.
Základné práva člena združenia
(1) Každý člen združenia má tieto základné práva:
a) byť riadne informovaný o činnosti združenia a o hospodárení združenia,
b) zúčastňovať sa osobne na členskom zhromaždení asociácie, predkladať tu návrhy,
vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu a hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní
členského zhromaždenia asociácie, slobodne sa vyjadrovať, podávať svoje stanoviská
a názory k činnosti a k hospodáreniu združenia na rokovaniach členského
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zhromaždenia asociácie, a tiež podávať písomné návrhy a informácie orgánom
združenia,
c) žiadať potrebné vysvetlenie od prezidenta alebo od viceprezidenta združenia,
nahliadať do všetkých dokladov a písomností združenia.
(2) Riadni členovia majú právo:
a) na osobnú účasť na riadení združenia, kontrolu jeho činnosti a môžu byť volení do
orgánov združenia,
b) podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia členského zhromaždenia
asociácie; toto právo zanikne, ak ho člen neuplatní v lehote do troch mesiacov od
prijatia uznesenia členského zhromaždenia asociácie,
c) bez organizačných obmedzení priamo komunikovať a nadväzovať spoluprácu medzi
jednotlivými členmi a orgánmi združenia.

Článok XII.
Základné povinnosti člena združenia
(1) Každý člen združenia je povinný:
a) podieľať sa na činnosti združenia podľa svojich záujmov, možností a schopností,
b) rešpektovať a dodržiavať stanovy združenia, zdržať sa akéhokoľvek konania
znemožňujúceho alebo sťažujúceho efektívnu činnosť združenia alebo konania
spôsobilého poškodiť alebo ohroziť dobré meno združenia,
c) na základe rozhodnutia výboru asociácie v stanovenej lehote splatiť členské príspevky
združeniu (v prípade, že sa stanovia za povinné).
(2) Každý riadny člen je povinný informovať výbor asociácie o skutočnosti, že nepokračuje v
jednoodborovom štúdiu psychológie.
Článok XIII.
Následky porušenia povinnosti
(1) Ak dôjde k porušeniu povinností vyplývajúcich zo stanov združenia alebo zo zákona,
dotknutý člen alebo združenie sa môže prostredníctvom prezidenta alebo viceprezidenta
združenia domáhať nápravy zvolaním a rozhodnutím členského zhromaždenia asociácie.
(2) Účastníci členského zhromaždenia asociácie, a aj ostatní členovia združenia, ktorí sa
členského zhromaždenia asociácie nezúčastnili, majú právo požiadať súd, aby vyslovil
neplatnosť uznesenia členského zhromaždenia asociácie, ak je v rozpore so zákonom alebo
so stanovami združenia, a to do troch mesiacov odo dňa prijatia takéhoto uznesenia.
(3) Funkcionári združenia zodpovedajú združeniu za škodu, ktorú spôsobili združeniu
protiprávnym konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore so stanovami združenia.
Spôsobenú škodu sú povinní uhradiť združeniu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Členské zhromaždenie asociácie zároveň rozhodne o ich odvolaní z funkcie.
(4) Ak člen združenia úmyselne porušuje povinnosti vyplývajúce zo stanov združenia,
členské zhromaždenie asociácie je oprávnené uzniesť sa na vylúčení tohto člena zo
združenia.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA, ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok XIV.
Majetok združenia
(1) Majetok združenia tvoria finančné dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických
osôb, finančné príspevky zmluvných partnerov a členské príspevky členov združenia. O
výške členských príspevkov a o spôsobe ich platenia rozhoduje výbor asociácie.
(2) Majetok združenia zostáva za všetkých okolností jeho majetkom. S týmto majetkom je
oprávnené nakladať výhradne združenie.
(3) Podrobnosti týkajúce sa hospodárenia združenia ďalej ustanovuje organizačný
a rokovací poriadok.

Článok XV.
Zánik združenia
(1) Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením na základe
rozhodnutia členského zhromaždenia asociácie, ktoré schváli 2/3 väčšina hlasov
členov združenia,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení; zaniká vymazaním z
registra ministerstva vnútra.
(2) Združenie (jeho právna subjektivita) zaniká dňom vymazania z registra ministerstva
vnútra.
(3) Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa
pred jeho zánikom likvidácia a likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov.

Článok XVI.
Likvidácia združenia
(1) Likvidáciu majetku združenia (pokiaľ nejaký majetok združenie má) pri jeho rozpustení
na základe rozhodnutia členského zhromaždenia asociácie vykonáva likvidátor, vymenovaný
prezidentom asociácie. Členské zhromaždenie asociácie určuje výšku odmeny likvidátora.
(2) Podrobnosti o spôsobe likvidácie ustanovuje organizačný a rokovací poriadok.
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PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XVII.
Právne vzťahy a riešenie sporov
(1) Združenie vzniká de iure zápisom do registra Ministerstva vnútra SR a združenie zaniká
vymazaním z registra Ministerstva vnútra SR.
(2) Pri riešení prípadných sporov o kompetenciu medzi členským zhromaždením asociácie,
výborom asociácie, kontrolnou komisiou, prezidentom alebo viceprezidentom združenia je
rozhodujúce stanovisko členského zhromaždenia asociácie.
(3) Členovia združenia sa dohodli, že eventuálne spory budú riešiť predovšetkým
mimosúdnou dohodou. Ak by sa nedohodli na prijateľnom riešení sporu, postúpia vec
príslušnému súdu.
(4) Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, platia ustanovenia zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(5) Návrh na registráciu združenia do registra ministerstva vnútra podáva prípravný výbor.
(6) Všetky oznámenia združenia sa doručujú členom na ich poslednú známu adresu poštou,
elektronickou poštou alebo telefonicky, môžu sa zverejniť na webových stránkach združenia,
a pokiaľ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musia byť zverejnené, urobí sa tak
v určených odborných a úradných periodikách.
(7) Stanovy združenia nadobudli účinnosť dňom ich schválenia a podpísania organizačným
tímom.
(8) Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom
vnútra SR.
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