Stanovy občianskeho združenia MEDIUS

STANOVY
občianskeho združenia MEDIUS

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je MEDIUS.
2. Občianske združenie MEDIUS (ďalej len “združenie”) sídli na adrese Wuppertálska 55, 040 23
Košice.
Článok 2
Ciele a činnosti združenia
1. Združenie je dobrovoľnou a neštátnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby.
2. Cieľom združenia je prehlbovať informovanosť odbornej a laickej verejnosti o :
a./ postavení, právach a povinnostiach subjektov vystupujúcich pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti s dôrazom na osobnostnoprávny aspekt ochrany práv pacienta pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej štádiách a pri výkone rôznych druhov lekárskych
zákrokov,
b./ právnej úprave lege artis poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postavení lekára a ostatných
zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a z tohto postavenia
vyplývajúcich práv a povinností
3. Medzi činnosti združenia patria najmä :
a./ publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy v oblasti zdravotníctva,
b./ prevádzkovanie internetových stránok o právnych aspektoch medicíny,
c./ výmena skúseností a informácií medzi členmi združenia,
d./ konzultačná a poradenská činnosť,
e./ organizovanie vzdelávacích a tréningových programov v danej oblasti v rámci Slovenska ako
aj mimo územia SR,
f./ organizovanie konferencií a seminárov zameraných na problematiku práva a medicíny,
g./ aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu prijímania predpisov týkajúcich sa
zdravotníctva,
h./ spolupráca s inými organizáciami a profesnými spolkami vyvíjajúcimi činnosť v oblasti práva
a medicíny na Slovensku i v zahraničí,
i./ organizovanie a podpora verejných kampaní týkajúcich sa otázok poskytovania zdravotnej
starostlivosti v celej jej šírke.
Článok 3
Členstvo
1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami
a cieľmi združenia, aktívne sa chcú zúčastňovať na jeho činnosti alebo ktoré majú záujem
materiálne, prípadne inak pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia, alebo ktoré majú záujem
dosahovať úžitok na aktivitách a výsledkoch činnosti združenia.
2. Združenie má dva druhy členov a to :
a./ riadnych členov a
b./ čestných členov.
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Článok 4
Vznik a zánik riadneho členstva
1. O prijatí za riadneho člena („ďalej tiež len ako „člen“) rozhoduje Valné zhromaždenie na základe
písomnej prihlášky a návrhu výkonného riaditeľa. Členstvo vzniká dňom prijatia uznesenia Valným
zhromaždením o prijatí uchádzača za riadneho člena.
2. Zánik členstva:
a./ vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia výkonnému riaditeľovi združenia,
b./ vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia o vylúčení,
c./ smrťou (zánikom) člena,
d./ zánikom združenia.
3. Valné zhromaždenie môže vylúčiť riadneho člena len v prípade ak tento (alternatívne) :
a./ opakovane neplní uznesenia Valného zhromaždenia, alebo
b./ neplní povinnosti a úlohy, ktoré na seba v súvislosti so svojím členstvom v združení prevzal,
alebo
c./ opakovane sa nezúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia, pričom ani riadne
nesplnomocnil iného člena na svoje zastupovanie na Valnom zhromaždení alebo
d./ nezaplatil členské načas a v určenej výške, v prípade, ak Valné zhromaždenie rozhodlo
o povinnosti zaplatiť členské a o termíne jeho splatnosti.
Článok 5
Vznik a zánik čestného členstva
1. Čestné členstvo (ďalej len ako „čestný člen“) vzniká zaplatením osobitného členského na účet
združenia, pokiaľ tieto stanovy nestanovujú v ďalšom texte inak.
2. Pripísaním sumy osobitného členského na účet združenia sa osoba, ktorá osobitné členské
zaplatila, stáva čestným členom združenia.
3. Osobitné členské sa platí na dobu 365 dní, počas ktorých má čestný člen nárok využívať
informácie ktoré združenie svojím rozhodnutím sprístupňuje pre čestných členov, možnosť
využívať služby určené pre čestných členov, prípadne mať iný združením určený druh osohu na
činnosti združenia. Uplynutím 365 dní od pripísania sumy čestného členského na účet združenia,
čestné členstvo zanikne.
4. Čestné členstvo možno opakovane predlžovať a to vždy zaplatením ďalšieho osobitného
členského po uplynutí 365 dní od pripísania sumy predchádzajúceho osobitného členského na
účet združenia.
5. Čestné členstvo zaniká :
a./ vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia čestného člena o
vystúpení zo združenia výkonnému riaditeľovi združenia,
b./ vylúčením,
c./ smrťou (zánikom) čestného člena,
d./ zánikom združenia.
6. Výkonný riaditeľ môže vylúčiť čestného člena zo združenia ak tento :
a./ porušuje svoje povinnosti,
b./ svojím správaním poškodzuje záujmy združenia.
Článok 6
Práva a povinnosti riadnych členov združenia
1. Člen má najmä tieto práva :
a./ podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho činnosti,
b./ voliť a byť volený do orgánov združenia,
c./ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d./ byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
e./ zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, pokiaľ sú verejné,
f./ podávať návrhy na zmeny stanov a vnútro organizačných predpisov združenia,
g./ používať prostriedky a zariadenia, ktoré má združenia pre svoju činnosť k dispozícii.
2. Člen má tieto povinnosti :
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dodržiavať stanovy združenia,
plniť uznesenia orgánov združenia,
aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
plniť funkcie, ktorými bol poverený a zabezpečovať konkrétne úlohy, ktoré na seba prijal
zaplatiť riadne a včas členské, v prípade, ak Valné zhromaždenie rozhodlo o povinnosti
zaplatiť členské a o termíne jeho splatnosti a
f./ zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bola spôsobilá poškodiť povesť a dobré meno
združenia.
a./
b./
c./
d./
e./

Článok 7
Práva a povinnosti čestných členov združenia
1. Čestný člen má tieto práva :
a./ získavať združením určený druh a rozsah informácií o činnosti združenia,
b./ využívať dosiahnuté výsledky činnosti združenia, ktoré združenie sprístupňuje svojím
čestným členom,
c./ využívať združením určené služby, ktoré združenie poskytuje pre svojich čestných členov,
d./ obracať sa na orgány združenia s návrhmi na zlepšenie alebo doplnenie činností, ktoré
združenie vyvíja.
2. Čestný člen má povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno
a povesť združenia.
Článok 8
Spoločné ustanovenie k členstvu
1. Ak členovi zanikne členstvo v združení (ktorýmkoľvek spôsobom), nemá nárok na vrátenie
zaplateného členského príspevku.
Článok 9
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú :
a./ Valné zhromaždenie
b./ výkonný riaditeľ.
Článok 10
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené zo všetkých riadnych členov
združenia.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia o záležitostiach, ktoré sú stanovami určené do
jeho kompetencie.
3. Zasadnutia zhromaždenia zvoláva výkonný riaditeľ podľa potreby, najmenej jedenkrát do
kalendárneho roka.
4. Výkonný riaditeľ zvolá Valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej polovica všetkých
riadnych členov združenia.
5. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí :
a./ schvaľovanie zmien stanov združenia,
b./ schvaľovanie plánu činnosti a správy o činnosti združenia,
c./ schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
d./ rozhodovanie o povinnosti platiť členské pre riadnych členov a o jeho splatnosti,
e./ rozhodovanie o výške členského pre čestných členov,
f./ rozhodovanie o prijatí ako aj o vylúčení riadneho člena združenia,
g./ voľba ako aj o odvolávanie výkonného riaditeľa,
h./ rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o zlúčení s iným združením.
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6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca
prítomná nadpolovičná časť všetkých riadnych členov združenia.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných riadnych členov združenia.
8. Na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia týkajúce sa zmeny stanov združenia, voľby alebo
odvolania výkonného riaditeľa, vylúčenia člena združenia, dobrovoľného rozpustenia združenia,
alebo zlúčenia združenia s iným združením je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov združenia.
9. Pri rozhodovaní Valného zhromaždenia o vylúčení riadneho člena a pri rozhodovaní podľa ods. 5
písm. g./ tohto článku sa počet všetkých členov znižuje o hlas člena, ktorého sa rozhodovanie
týka.
Článok 11
Výkonný riaditeľ
1. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v súlade s jeho
cieľmi a poslaním a koná v mene združenia voči tretím osobám.
2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis výkonný
riaditeľ, alebo ním splnomocnená osoba (s dovetkom „splnomocnenec“).
3. Za výkonného riaditeľa môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je riadnym členom združenia.
4. Výkonný riaditeľ je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Rozhoduje o všetkých
záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia,
pričom do jeho kompetencie patrí najmä :
a./ vedenie a zabezpečovanie činnosti združenia,
b./ zvolávanie a obsahová príprava zasadnutia Valného zhromaždenia,
c./ zabezpečenie vedenia účtovníctva združenia,
d./ vypracovanie plánu činnosti a správy o činnosti združenia,
e./ vypracovanie rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
f./ predkladanie žiadosti o prijatie za riadneho člena na rozhodnutie o prijatí/neprijatí Valnému
zhromaždeniu,
g./ iné kompetencie zverené výkonnému riaditeľovi týmito stanovami.
5. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je jeden rok s možnosťou opätovných zvolení. Ďalšieho
výkonného riaditeľa Valné zhromaždenie zvolí najneskôr v posledný deň funkčného obdobia
doterajšieho výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ vykonáva funkciu až do dňa zvolenia
nasledujúceho výkonného riaditeľa.
6. Funkcia výkonného riaditeľa zaniká:
a./ vzdaním sa funkcie alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia
o vzdaní sa alebo vystúpení zhromaždeniu,
b./ odvolaním z funkcie Valným zhromaždením,
c./ obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony,
d./ smrťou,
e./ zánikom združenia.
7. Valné zhromaždenie môže výkonného riaditeľa odvolať len z dôvodu ak :
a./ výkonný riaditeľ dlhodobo riadne neplní svoje povinnosti, čím spôsobuje združeniu škodu,
b./ výkonný riaditeľ bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
Článok 12
Kompetenčné spory
1. V prípade ak sa objavia záležitosti, ktorých rozhodovanie stanovy nezverili žiadnemu z orgánov
združenia, má sa za to, že o nich má rozhodovať výkonný riaditeľ združenia.
Článok 13
Hospodárenie združenia
1. Združenie je nezisková organizácia, v prípade zisku sa prostriedky použijú na zabezpečovanie
činností združenia.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
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3. Medzi príjmy združenia patria najmä:
a./ príspevky, dary od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
b./ výnosy z verejných zbierok, lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
c./ príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia,
d./ úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
e./ dotácie zo štátneho rozpočtu,
f./ dedičstvo,
g./ výnosy z majetku združenia,
h./ členské príspevky,
i./ príjmy z iných zdrojov.
4. Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, stanovami a uzneseniami Valného zhromaždenia
5. Za správne hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá Výkonný riaditeľ, ktorý každoročne
vypracúva správu o hospodárení združenia a predkladá ju Valnému zhromaždeniu na schválenie.
Článok 14
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a./ rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia,
b./ rozhodnutím Valného zhromaždenia o zlúčení združenia s iným združením alebo
c./ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.
2. Ak združenie zaniká rozhodnutím o rozpustení, Valné zhromaždenie ustanoví likvidátora
združenia.
3. Pri likvidácii združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 až § 75a Obchodného zákonníka.
4. O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje likvidátor,
pričom majetok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu s podobnými cieľmi ako má
združenie.
5. Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok prechádza na právneho nástupcu
združenia.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR a tým istým dňom nadobúdajú účinnosť aj
stanovy združenia.
V Košiciach, dňa 15.08.2007
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