STANOVY Asociácie záchrannej zdravotnej služby, v znení dodatku č. 1 zo dňa
20.8.2010, dodatku č. 2 zo dňa 16.4.2013, zmien zo dňa 19.9.2016, zmien zo dňa
8.10.2019 a zmien zo dňa 2.9.2020

PREAMBULA
Členovia Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ako poskytovatelia neodkladnej
zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, a zákona č.
579/2004 o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, sa v záujme progresívneho rozvoja
urgentnej medicíny, zvyšovania kvality poskytovania neodkladnej zdravotnej
starostlivosti a koordinovaného postupu dohodli na založení záujmového združenia
právnických osôb.
I.
Úvodné ustanovenia
1. Názov záujmového združenia právnických osôb je
„Asociácia záchrannej zdravotnej služby“, skrátene „AZZS“
(ďalej v texte len „Asociácia“ alebo „združenie“).
2. Sídlom Asociácie je: Na letisko 5118, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad.
3. Asociácia je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením právnických
osôb pôsobiacich v oblasti poskytovania prednemocničnej urgentnej zdravotnej
starostlivosti - záchrannej zdravotnej služby. Asociácia je nezávislá právnická
osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
II.
Predmet činnosti záujmového združenia
Predmetom činnosti Asociácie je:
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a) zastupovanie záujmov členov združenia vo vzťahu k ústredným orgánom
štátnej správy, orgánom štátneho dozoru, ostatným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti a ostatným orgánom štátnej správy,
b) účasť, aktívna spolupráca a tvorba legislatívnych noriem v oblasti
poskytovania urgentnej starostlivosti,
c) vzájomná pomoc a účasť na vzdelávaní v oblasti predmetu činnosti
Asociácie,
d) účasť na prezentáciách, školeniach, kongresoch a podobných podujatiach s
domácou i medzinárodnou účasťou, v predmete činnosti Asociácie vrátane
organizácie takýchto podujatí,
e) účasť na mediálnych alebo inou formou organizovaných odborných
diskusiách v predmete činnosti Asociácie,
f) presadzovanie možnosti čo najširšieho využívania poradenských,
konzultačných a ďalších personálnych služieb na trhu práce,
g) zvyšovanie
profesionality
členov
Asociácie,
ich
zamestnancov
a spolupracovníkov,
h) nadväzovanie kontaktov so zahraničnými a medzinárodnými združeniami
pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
i) organizovanie (spoluorganizovanie) medzinárodných a národných súťaží
posádok záchrannej zdravotnej služby.
III.
Členstvo, práva a povinnosti členov Asociácie
1. Členstvo v Asociácii
Členom Asociácie sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá súhlasí so Stanovami združenia a
rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti a
zároveň splní nasledujúce podmienky:
a) pristúpi k Stanovám a Etickému kódexu Asociácie
b) zaplatí jednorazový vstupný členský vklad
c) splní ďalšie podmienky stanovené pre členstvo v Asociácii
2. Čestné členstvo v Asociácii
Čestným členom Asociácie sa môže stať aj fyzická osoba – významný odborník
pôsobiaci v oblasti urgentnej medicíny, resp. poskytovania neodkladnej zdravotnej
starostlivosti, vzdelávania alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, ktorého
prijatie za člena Asociácie schváli Valné zhromaždenie Asociácie väčšinou hlasov
všetkých členov Asociácie. Čestný člen nemá hlasovacie právo.
3. Členovia Asociácie sú pri výkone činností Asociácie povinní najmä:
a) dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy, najmä právne predpisy
upravujúce činnosť Asociácie
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b) dodržiavať Stanovy a ďalšie interné predpisy Asociácie, ktoré upravujú
povinnosti členov združenia, najmä Etický kódex Asociácie ako aj ostatné
predpisy súvisiace s činnosťou združenia
c) vyvíjať činnosť smerujúcu k napĺňaniu účelu združenia
d) zaplatiť počiatočný členský vklad do majetku Asociácie v stanovenej výške a
podieľať sa na výdavkoch spojených s činnosťou Asociácie a platiť členské
príspevky
V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Etického kódexu a Stanov
združenia môže byť takémuto členovi udelené Výkonným výborom Asociácie
napomenutie a stanovená lehota na odstránenie nedostatkov. Pokiaľ člen Asociácie
napriek napomenutiu opakovane poruší svoje povinnosti, môže byť po schválení
Valným zhromaždením zo združenia vylúčený.
4. Členovia Asociácie majú právo:
a)
b)
c)
d)
e)

plnohodnotne sa zúčastňovať na aktivitách a činnostiach združenia,
voliť svojich zástupcov a byť volený do orgánov združenia,
byť informovaný o zámeroch, aktivitách a činnosti združenia,
podávať návrhy, odporúčania a sťažnosti orgánom združenia,
používať vo všetkých formách styku s verejnosťou logo prípadne iné označenie,
z ktorého je zrejmé členstvo v združení,
f) kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov.
IV.
Vznik a zánik členstva v Asociácii
1. Vznik členstva v Asociácii
a) Členstvo vzniká dňom podpísania Zakladateľskej zmluvy o založení záujmového
združenia právnických osôb – Asociácie
b) Nový záujemca o prijatie za člena Asociácie musí podať písomnú žiadosť o
prijatie za člena združenia, ku ktorej pripojí
právoplatné povolenie na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby platné a účinné
v čase podania žiadosti, doklad o zaplatení členského vkladu prípadne ďalšie
doklady preukazujúce splnenie podmienok pre získanie členstva v združení.
c) Ďalší členovia môžu do združenia pristúpiť. ak ich prijatie za člena Asociácie
schváli Valné zhromaždenie Asociácie väčšinou hlasov všetkých členov
Asociácie. V takomto prípade sa urobí dodatok k Zakladateľskej zmluve ohľadne
členského vkladu nového člena.
2. Pozastavenie členstva v Asociácii
Ak bolo členovi Asociácie udelené Výkonným výborom napomenutie z dôvodu
porušovania Stanov, Etického kódexu alebo iných povinností vyplývajúcich z
členstva, môže byť členovi počas lehoty stanovenej na odstránenie nedostatkov
pozastavené členstvo v združení. O pozastavení členstva resp. zrušení
pozastavenia členstva rozhoduje Výkonný výbor.
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3. Zánik členstva v Asociácii
Členstvo v Asociácii zaniká:
a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
b) zánikom právnickej osoby – člena združenia,
c) zánikom združenia na základe rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe
rozhodnutia Valného zhromaždenia,
d) rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena z dôvodu porušenia jeho
povinností.
V prípade zániku členstva v združení z dôvodu vylúčenia člena pre porušenie jeho
povinností, môže Valné zhromaždenie rozhodnúť o povinnosti člena zaplatiť
pokutu. O výške pokuty v takomto prípade rozhoduje Výkonný výbor.
V.
Orgány Asociácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valné zhromaždenie (VZ)
Výkonný výbor(VV)
Prezident Asociácie
Revízna komisia (RK)
Hovorca
Odborné sekcie
VI.
Valné zhromaždenie

1. VZ je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.
2. Riadne zasadnutia VZ zvoláva VV spravidla jedenkrát za rok, najmenej však
raz za tri roky, prípadne podľa potreby.
3. Mimoriadne zasadnutia VZ zvoláva VV aj v prípade ak to navrhnú aspoň dvaja
členovia združenia s tým, že mimoriadne VZ zvoláva VV do 14 dní odo dňa
doručenia návrhu na jeho zvolanie.
4. O konaní riadneho alebo mimoriadneho zasadnutia VZ musia byť členovia
riadne oboznámení písomne v lehote najmenej 7 dní pred termínom jeho
konania.
5. Každý člen združenia má právo zúčastniť sa zasadnutia VZ prostredníctvom
svojho zástupcu, ktorým je štatutárny orgán resp. jeho člen alebo jeho
oprávnený zástupca.
6. Rozhodnutia VZ sa prijímajú vo forme uznesení.
7. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Asociácie.
Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
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prítomných členov Asociácie. Každý člen Asociácie má jeden hlas. V prípade ak
za návrh rozhodnutia hlasovala presná polovica hlasov prítomných členov
Asociácie, počítaných podľa predošlých viet tohto bodu Stanov, rozhoduje o
prijatí alebo odmietnutí návrhu rozhodnutia takzvaný ‘Vážený počet hlasov‘,
podľa nasledujúcich viet tohto bodu Stanov. Pri Váženom počte hlasov sa každý
odovzdaný hlas člena AZZS vynásobí počtom ambulancií ZZS, ktoré daný
hlasujúci v čase hlasovania prevádzkuje a zistí sa tak vážený počet hlasov
odovzdaných za a proti návrhu rozhodnutia. Pri Váženom počte hlasov je
rozhodnutie prijaté vtedy, ak vážený počet hlasov odovzdaných za rozhodnutie
je väčší ako polovica celkového váženého počtu hlasov prítomných členov
AZZS.
8. Členovia prítomní na VZ sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorej vyhotovenie
je povinný zabezpečiť člen VV určený prezidentom Asociácie. VZ predsedá
prezident Asociácie alebo ním určený člen. VZ volí z prítomných členov
zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Povinnosťou predsedajúceho je
zabezpečiť vypracovanie zápisnice z priebehu VZ, ktorá musí obsahovať všetky
prijaté rozhodnutia, odlišné názory jednotlivých členov a výsledky hlasovania.
Predsedajúci VZ zabezpečí doručenie zápisu z VZ všetkým členom najneskôr v
lehote 7 dní odo dňa konania VZ.
9. Do pôsobnosti VZ patrí najmä:
a) Schvaľovanie a zmena Stanov združenia
b) Voľba a odvolávanie členov VV, členov RK, prezidenta Asociácie, Hovorcu
a členov a Predsedu Odborných sekcií
c) Prijímanie nových členov združenia
d) Rozhodovať o zániku združenia a naložení s jeho majetkom
e) Menovanie čestných členov združenia
f) Prerokovanie návrhov predložených VV
g) Rozhodovať o vylúčení člena na návrh VV a uložení súvisiacej pokuty
h) Schvaľovať plán činnosti, rozpočet a jeho vyúčtovanie a výročnú správu o
činnosti združenia
i) Schvaľovať prípadné odmeny členov VV a Prezidenta Asociácie
j) Schvaľovať návrhy VV na vytvorenie Odborných sekcií
k) Rozhodovať o ďalších záležitostiach týkajúcich sa združenia a jeho činnosti,
pokiaľ si rozhodovanie o niektorej z nich VZ vyhradí alebo to vyplýva z
programu zasadnutia VZ.
VII.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánom Asociácie a má 3 členov. Výkonný výbor
je tvorený zo zástupcov členov združenia. Členov Výkonného výboru volí a
odvoláva Valné zhromaždenie Asociácie na základe návrhu členov Asociácie.
Funkčné obdobie členov VV je tri roky.
2. VZ volí spomedzi členov VV prezidenta Asociácie. Funkčné obdobie prezidenta
Asociácie je tri roky.

Stanovy Asociácie záchrannej zdravotnej služby

Strana 5

3. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne. VV je
zvolávaný písomne alebo e-mailom ktorýmkoľvek členom VV. VV tiež môže
v čase mimo zasadnutí hlasovať formou per-rollam. O zasadnutiach VV
a hlasovaní VV formou per-rollam sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisujú všetci
prítomní členovia VV. Prezident Asociácie určí na každom zasadnutí VV
zapisovateľa. Prítomní členovia majú právo požiadať o opravu vyhotovovanej
zápisnice v prípade jej nepresností.
4. VV je uznášaniaschopný v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho
členov. VV rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s tým,
že v prípade rovnosti hlasov rozhoduje prezident.
5. Každý člen VV má právo navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia VV, ktoré
do 15 dní odo dňa podania návrhu zvoláva prezident Asociácie, pokiaľ VV
nedeleguje na svojom poslednom zasadnutí túto povinnosť na niektorého zo
zástupcov členov.
6. Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

Zvolávať riadne a mimoriadne valné zhromaždenie združenia,
Predkladať VZ správy o činnosti VV,
Pripravovať zasadnutia VZ,
Vykonávať rozhodnutia VZ,
Dohliadať na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou, financovaním a
programom združenia,
f) Rozhodovať o vnútorných záležitostiach združenia, ktoré nepatria do
pôsobnosti iných orgánov združenia,
g) Predkladať VZ návrhy Stanov a ich zmien,
h) Predkladať VZ návrhy na zvolenie členov RK a ich odvolanie,
i) Predkladať VZ plán činnosti, rozpočet, správy o činnosti a výročnú správu
združenia,
j) Viesť evidenciu členov,
k) Navrhovať VZ vylúčenie členov za porušovanie Stanov a Etického kódexu,
uloženie súvisiacich pokút a zabezpečovať podklady pre rozhodovanie VZ o
týchto záležitostiach,
l) Schvaľovať výšku počiatočného vkladu a členských príspevkov,
m) Navrhovať VZ zrušenie alebo pozastavenie členstva v združení,
n) Navrhovať VZ vytvorenie Odborných sekcií a ich Predsedov.
7. Člen VV môže z funkcie odstúpiť aj pred skončením funkčného obdobia. Takýto
člen VV je povinný svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť VV. Odstupujúci
člen má možnosť navrhnúť svojho náhradníka. Náhradník musí byť zástupcom
rovnakého člena združenia, ako bol odstupujúci člen VV. O prijatí náhradníka
za člena VV rozhodujú zvyšní členovia VV. Ak náhradníka neprijmú, nového
člena VV zvolí VZ na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré za týmto účelom
zvolá VV.
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8. V prípade, ak dôjde k zániku členstva v Asociácii člena, ktorý má svojho
zástupcu vo Výkonnom výbore, zvolí valné zhromaždenie na svojom najbližšom
zasadnutí na základe návrhu výkonného výboru člena Výkonného výboru tak,
aby bol doplnený počet členov Výkonného výboru podľa článku VII. ods. 1.
týchto Stanov.
VIII.
Prezident Asociácie
1. Prezident Asociácie je oprávnený zastupovať Asociáciu a konať v jej mene vo
všetkých záležitostiach. Vedie zasadnutia VV a VZ. Zabezpečuje doručenie
pozvánok na zasadnutia a distribúciu zápisov zo zasadnutia VZ a VV. V prípade
jeho neprítomnosti prechádzajú jeho oprávnenia na člena VV povereného VV.
2. Prezident riadi každodennú činnosť združenia.
zamestnancov a riešiť personálne otázky združenia.

Je

oprávnený

prijímať

3. Za združenie sa podpisuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis
prezident Asociácie, pokiaľ VZ v konkrétnom prípade na svojom zasadnutí
nerozhodne inak.
4. Prezidenta Asociácie volí a odvoláva spomedzi členov Výkonného výboru Valné
zhromaždenie Asociácie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov
Asociácie. Ak ani jeden z členov Výkonného výboru nezíska na Valnom
zhromaždení dvojtretinovú väčšinu hlasov podľa predošlej vety, a to ani
v opakovanom hlasovaní uskutočnenom na tom istom zasadnutí Valného
zhromaždenia, prezidenta Asociácie si spomedzi seba zvolia členovia
Výkonného výboru.
IX.
Odborné sekcie
1. Združenie môže za účelom rozvoja a prehĺbenia svojej činnosti vytvárať
Odborné sekcie.
2. Návrh na vytvorenie odborných sekcií predkladá VV a návrh schvaľuje VZ.
3. Činnosť odbornej sekcie riadi Predseda sekcie, ktorého menuje a odvoláva VZ
na návrh výkonného výboru z kandidátov, navrhovaných členmi združenia.
Volebné obdobie Predsedu je jeden rok. Funkcia Predsedu odbornej sekcie je
nezlučiteľná s funkciou Prezidenta Asociácie a Predsedu RK. Predseda odbornej
sekcie nemá samostatnú rozhodovaciu právomoc. Zámery a aktivity sekcie
podliehajú schváleniu valného zhromaždenia.
4. Počet členov odbornej sekcie navrhuje VV a schvaľuje VZ. Členov OS tvoria
odborníci z radov členov združenia, pôsobiaci v oblasti predmetu činnosti a
špecializovaného zamerania konkrétnej sekcie. Členov sekcie nominujú
členovia Asociácie a schvaľuje VZ. Funkčné obdobie členov je jednoročné.
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5. Zasadnutia sekcie zvoláva predseda sekcie podľa potreby. Zasadnutie OS je
zvolávané písomne alebo e-mailom, resp. faxom. O zasadnutiach OS sa
vyhotovuje zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia OS. Predseda OS
určí na každom zasadnutí sekcie zapisovateľa. Prítomní členovia sekcie majú
právo požiadať o opravu zápisu v prípade jeho nepresnosti.
6. O pláne činnosti OS a spôsobe jeho realizácie rozhoduje VV v súčinnosti s
predsedom príslušnej OS.
7. Predseda OS predkladá návrhy opatrení a podnety súvisiace s predmetom
činnosti príslušnej OS na schválenie Výkonnému výboru.
8. Na zasadnutiach sekcie sa okrem jej predsedu a členov zúčastňuje aj prezident
Asociácie. Prezidenta Asociácie o činnosti sekcie v období medzi zasadnutiami
informuje predseda sekcie.
9. Akékoľvek informácie o činnosti OS, ktoré majú byť sprístupnené verejnosti,
medializované alebo akýmkoľvek spôsobom komunikované (najmä ale nie
výlučne vo vzťahu k orgánom štátnej správy) podliehajú schváleniu výkonného
výboru.
X.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je dozorným orgánom združenia. Na návrh VV sú členovia RK
volení a odvolávaní VZ. RK má troch členov. Na čele RK je Predseda RK zvolený
jej členmi.
2. Funkčné obdobie členov RK vrátane jej Predsedu je jednoročné. Členovia RK
nesmú zároveň zastávať funkciu člena VV alebo Prezidenta VV.
3. Po ukončení funkčného obdobia alebo odvolaní členov RK z funkcie volí nových
členov RK VZ na návrh VV.
4. RK je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia. Na platnosť uznesení
RK stačí prostá väčšina hlasov jej členov.
5. Zasadnutia RK zvoláva jej Predseda písomne (list, fax, e-mail) 15 dní predo
dňom jej zasadnutia.
6. Členovia RK majú právo navrhnúť zvolanie mimoriadneho VZ, zúčastňovať sa
na zasadnutiach VZ a dostať slovo kedykoľvek o to požiadajú.
7. Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí najmä:
a) Kontrolovať plnenie uznesení VZ, činnosť VV a hospodárenie s prostriedkami
a majetkom združenia,
b) Podať návrh na zvolanie mimoriadneho VZ,
c) Vypracúvať a predkladať VZ revíznu správu,
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d) Navrhovať spôsoby na odstránenie zistených nedostatkov,
e) Kontrolovať dodržiavanie zmluvných záväzkov združenia, všeobecnezáväzných právnych predpisov, Stanov, Etického kódexu a interných
predpisov združenia.
XI.
Stále komisie a komisie ad hoc
1. Združenie môže na základe rozhodnutia VZ alebo VV zriadiť stále komisie alebo
komisie ad hoc.
2. Stále komisie a komisie ad hoc sú odbornými expertnými a iniciatívnymi
orgánmi, ktoré sa ustanovujú na riešenie a posudzovanie dlhodobých,
opakujúcich sa alebo jednorazových aktivít a úloh, ktoré vyplývajú z predmetu
činnosti združenia. VZ poveruje VV menovať a odvolávať členov stálych komisií
a komisií ad hoc.
XII.
Hospodárenie združenia a jeho majetok
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia a
finančnými prostriedkami, ktorých je vlastníkom alebo ktoré mu boli zverené.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje v duchu všeobecných zásad efektívnosti a
účelnosti, prípadne podľa rozpočtu, schváleného na príslušný kalendárny rok
VZ v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

počiatočné vklady členov
členské príspevky
hmotný majetok združenia
dary a príspevky fyzických a právnických osôb
granty nadácií a dotácie štátu
hospodárska činnosť združenia
úroky z peňažných vkladov
výnosy z verejných zbierok, benefičných akcií a organizovania iných činností
v súlade s cieľmi združenia

4. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom účte. Osobitný
bankový účet bude zriadený za účelom zabezpečenia financovania podujatí
podľa Čl. II písm. r)
5. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho
činnosti.
6. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva je zodpovedný Prezident Asociácie,
resp. niektorý z poverených členov VV.
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XIV.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká výmazom z príslušného registra z nasledujúcich dôvodov:
a) zlúčením s iným subjektom, alebo
b) právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu o zrušení združenia, alebo
c) rozhodnutím VZ.
2. V prípade zániku zlúčením s iným združením ustanoví Výkonný výbor
likvidátora.
3. Ak valné zhromaždenie rozhodne o zániku združenia, vykoná sa jeho likvidácia
podľa zásad likvidácie obchodných spoločností v zmysle Obchodného
zákonníka.
4. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia v pomere podľa výšky
ich doterajších vkladov.
XV.
Platnosť a účinnosť Stanov združenia
Stanovy Asociácie nadobúdajú
zakladateľmi združenia.

platnosť

a

účinnosť

dňom

ich

schválenia

V Poprade, dňa 2.9.2020

PhDr. Matej Polák
prezident
Asociácia záchrannej zdravotnej služby

Stanovy Asociácie záchrannej zdravotnej služby

Strana 10

