
STANOVY
občianskeho združenia

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE REGENERATÍVNU
MEDICÍNU

PREAMBULA
Regeneratívna  medicína  je  novovzniknutý  dynamický  rozvíjajúci  sa  odbor,  ktorý  využíva
terapiu  bunkami  (napr. adultné/somatické kmeňové  bunky,  Imunomodulačnú  terapiu,
a aplikáciu inteligentných biologických materiálov (použitie kombinácie buniek, inžinierstva
a materiálov a vhodných biochemických a fyzikálno-chemických faktorov s cieľom zlepšiť
alebo nahradiť biologické funkcie stratených alebo poškodených tkanív a orgánov). 

HLAVA I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu (ďalej  len „SSRM“)  je dobrovoľné,
mimovládne,  nezávislé  občianske  združenie.  Je  to  odborno-vedecká  organizácia,  ktorej
hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne regeneratívnej medicíny. 

2. SSRM združuje osoby,  ktoré sa podieľajú na výskume a vývoji v oblasti  regeneratívnej
medicíny,  ako  aj  na  aplikácii  do  klinickej  praxe  (na  prevencii,  diagnostike,  liečbe
ochorení). 

3. Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu okrem celého názvu používa skratku
SSRM (Slovak Society for Regenerative Medicine). SSRM má vlastné logo v slovenskej a
anglickej verzii.

4. Pôsobnosť SSRM sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
5. Sídlom SSRM je Medená 29, Bratislava 813 83. O zmene sídla SSRM rozhoduje Výbor

SSRM.
6. SSRM je právnickou osobou a občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o

združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7. SSRM je reprezentantom výskumu, vývoja v oblasti prírodných vied, najmä medicíny a

uchádza sa o členstvo v európskej ako aj svetovej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu.
Súčasne môže byť kolektívnym členom aj iných národných a medzinárodných organizácií
podobného záujmového zamerania.

HLAVA II
ČINNOSŤ A CIELE SSRM

Článok 2
Poslanie a ciele SSRM

1. SSRM  rozvíja  odbornú  úroveň  regeneratívnej  medicíny  (výskum  v oblasti  kmeňových
buniek, tkanivového inžinierstva,  materiálového inžinierstva,  molekulárnej biológie, 3D-
printing a bioprinting a translačný výskum).  

2. SSRM iniciuje, predkladá, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská:



a) k  otázkam  súvisiacim  s  odbornosťou  a  vedeckými  poznatkami  z regeneratívnej
medicíny

b) k otázkam týkajúcich sa uplatňovania diagnostických, preventívnych a terapeutických
postupov na aktuálnej vedeckej úrovni v rutinnej praxi

c) k otázkam legislatívnych noriem týkajúcich sa regeneratívnej medicíny (biomateriály,
nanotechnológie,  rastové  faktory  a  cytokíny,  a všetky  súviace  biologické  aj
arteficiálne  materiály  podporujúce  regeneráciu  organizmu  (vrátane  kmeňových
buniek).

d) k otázkam špecializačných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania
e) k  otázkam  súvisiacim  s  certifikáciou  ďaľších,  dcérskych  a ko  aj  pridružených

pracovísk  a  medicínskeho  personálu  pre  výskum,  vývoj,  klinické  skúšanie
a medicínske výkony v zmysle aplikácie do klinickej praxe 

f) k otázkam súvisiacim so zberom a spracovaním dát registrov výkonov

3. SSRM sa v spolupráci  s inými odbornými inštitúciami  podieľa na výchove, sústavnom
vzdelávaní a expertnej činnosti v odbore regeneratívnej medicíny. 

4. SSRM okrem uvedeného vykonáva aj tieto činnosti: 
a) iniciuje a sprostredkúva prenos najnovších vedeckých poznatkov do praxe,
b) pripravuje a vydáva odporúčania pre zachovanie a rozvoj výskumu a vývova v danej

problematike,  ako  aj  modernej  diagnostiky  a  inovatívenj  liečby  -  monitoruje  ich
dodržiavanie v praxi,

c) podporuje výskum aj v iných oblastiach, 
d) zabezpečuje  organizáciu  odborných  vedeckých  a  vzdelávacích  podujatí  a  iných

sprievodných akcií, ktoré prispievajú k plneniu poslania SSRM,
e) podporuje účasť svojich členov na relevantných odborných, vedeckých a vzdelávacích

podujatiach doma i v zahraničí,
f) zastupuje svojich členov navonok s cieľom ochraňovať ich oprávnené požiadavky a

záujmy vo vzťahu k iným subjektom,
g) vydáva  alebo  sa  podieľa  na  vydávaní  odborných  medicínskych  časopisov;  vydáva

informačné a odborné neperiodické materiály,
h) nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi,  vedeckými a

stavovskými  organizáciami,  ktoré  pôsobia  v oblasti  technických  a  prírodných  vied
a medicíny,

i) vyhlasuje súťaže a udeľuje ceny,
j) prostredníctvom delegovaných zástupcov sa zúčastňuje na výberových, konkurzných,

atestačných, akreditačných a im podobných konaniach.
5. SSRM  na  zabezpečenie  poslania,  cieľov  a  predmetu  jej  činnosti  vykonáva  vedľajšiu

hospodársku  činnosť  (napr.  nakladateľskú  a  vydavateľskú  činnosť,  reklamu,  mailing,
prenájom, iné služby a pod.). Za účelom výkonu vedľajšej  hospodárskej  činnosti  môže
SSRM  zakladať  obchodné  a  iné  spoločností,  neziskové  organizácie,  prípadne  byť  ich
spoločníkom.

6. SSRM  môže  zakladať  nadácie  a  fondy  s  cieľom  zreteľne  informovať  verejnosť  o
problematike vývoja,  výskumu a aplikácie  nových poznatkov do medicíny,  podporovať
výchovu  verejnosti,  podporovať  výskumnú  a  odbornú  činnosť  v  oblasti  prevencie,
diagnostiky a aktuálnej modernej liečby ako aj možnosti experimentálnej liečby v súvise
k klinickými skúškami rytmu.

HLAVA III
ČLENSTVO V SSRM



Článok 3
Druhy členstva v SSRM

1. Členstvo v SSRM môže byť 
a) riadne, 
b) čestné,
c) zahraničné.

Článok 4
Riadne členstvo

1. Riadnym členom SSRM sa môže stať každý občan s trvalým pobytom na území SR, ktorý
sa  stotožňuje  so  stanovami  a poslaním  SSRM.  Riadne  členstvo  vzniká  schválením  a
registráciou písomnej žiadosti uchádzača o členstvo v SSRM Výborom SSRM. O vzniku
členstva v SSRM informuje Výbor SSRM uchádzača písomne.

2. Podmienkou riadneho členstva je pravidelné platenie členských príspevkov, ktorých výšku
a termíny ich splatnosti upravuje príspevkový poriadok.

Článok 5
Čestné členstvo

1. Čestné členstvo udeľuje Výbor SSRM za mimoriadne zásluhy o rozvoji  regeneratívnej
medicíny, ako aj pridruženého výskumu, vývoja a aplikácie do klinickej praxe,  alebo iné
zásluhy na plnení úloh, poslania a cieľov SSRM. 

2. Čestný člen SSRM má všetky práva riadneho člena, neplatí však členské príspevky.

Článok 6
Zahraničné členstvo

1. Zahraničným členom SSRM sa môže stať každý zahraničný občan s trvalým bydliskom
mimo územia SR, ktorý sa stotožňuje so stanovami SSRM.  

2. Zahraničné členstvo vzniká rovnakým spôsobom ako riadne členstvo. 
3. Zahraničný člen nemá právo byť volený do orgánov SSRM. Ostatné práva a povinnosti má

rovnaké ako riadny člen.
4. Podmienkou zahraničného členstva je pravidelné platenie členských príspevkov, ktorých

výšku a termíny ich splatnosti upravuje príspevkový poriadok.

Článok 7
Práva a povinnosti členov

1. Členovia SSRM majú právo:
a) na zvýhodnený prístup na akcie asociácie, 
b) na informácie o aktivitách asociácie, 
c) podávať  návrhy  a  stanoviská  týkajúce  sa  zabezpečenia  záujmov  a  práv  členov  a

riešenia  problematiky činnosti SSRM, 
d) uchádzať sa o ceny, granty a ocenenia SSRM, 
e) využívať služby poskytované členom, 
f) podávať návrhy, požiadavky, stanoviská a sťažnosti na orgány asociácie, 
g) voliť  a byť  volení  do orgánov asociácie  (s  výnimkou zahraničných členov SSRM,

ktorí nemajú právo byť volení), 



h) byť vysielaní a zúčastňovať sa zahraničných odborných podujatí a študijných pobytov,
i) byť navrhovaní na prácu v odborných komisiách a výboroch štátnych orgánov, komôr,

domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktorých
záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SSRM, 

j) navrhovať zmeny stanov SSRM.
2. Členovia SSRM sú povinní:

a) podieľať sa na naplňovaní cieľov a poslania SSRM, 
b) pravidelne platiť členské príspevky (okrem čestných členov), 
c) dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SSRM, 
d) nekonať  v  rozpore  s  etickými,  odbornými  a  ekonomickými  záujmami  a  dobrým

menom SSRM, 
e) poskytovať údaje do registrov výkonov vedených SSRM, 
f) poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie.

Článok 8
Zánik členstva

1. Členstvo v SSRM zaniká:
a) úmrtím, 
b) vystúpením na základe písomného vyhlásenia a to dňom jeho doručenia, 
c) vylúčením  zo  SSRM  pre  mimoriadne  závažné  porušenie  stanov,  záujmov  SSRM,

alebo  pre  hrubé  medicínske  alebo  etické  priestupky  člena.  O  vylúčení  zo  SSRM
rozhoduje Výbor SSRM a svoje rozhodnutie je povinný oznámiť písomne, 

d) nezaplatením  členských  príspevkov  za  2  kalendárne  roky  po  predchádzajúcom
upozornení

2. Návrh na vylúčenie člena z SSRM môže podať každý člen SSRM.

HLAVA IV
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SSRM

Článok 9
Orgány SSRM

1. Orgány SSRM sú:
a) valné zhromaždenie SSRM (dalej len „Valné zhromaždenie“), 
b) výbor SSRM (ďalej len „Výbor“), 
c) predsedníctvo SSRM (ďalej len „Predsedníctvo“),
d) revízna komisia SSRM (ďalej len „Revízna komisia“).

2. Výbor a Revíznu komisiu  volia  členovia  SSRM za  podmienok  uvedených v článku 15
týchto Stanov. 

Článok 10
Valné zhromaždenie

1. Valné  zhromaždenie  je  najvyšším  orgánom  SSRM.  Valné  zhromaždenie  je  tvorené
všetkými členmi občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa môže konať ako riadne
alebo  mimoriadne.  Riadne  sa  uskutočňuje  1-krát  za  dva  roky  spravidla  v  rámci
slovenských  dní  regeneratívnej  medicíny,  prípadne  inej  konferencie  v podobnej
problematike. Zvoláva ho a jeho program navrhuje Výbor.



2. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané z rozhodnutia Výboru alebo na základe
písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SSRM, pričom Výbor je povinný na základe tejto
žiadosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.

3. O zvolaní  a programe Valného zhromaždenia  musí  Výbor informovať všetkých členov
SSRM  najmenej 2 týždne pred plánovaným zasadnutím valného zhromaždenia.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak
nie  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina,  náhradné  valné  zhromaždenie  sa  uskutoční  o  5
minút  neskôr.  Náhradné  valné  zhromaždenie  je  uznášaniaschopné,  ak  je  prítomný
akýkoľvek počet členov.

5. Ak nie je v týchto Stanovách uvedené ináč sú uznesenia Valného zhromaždenia platné, ak
za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov SSRM.

6. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí najmä:
a) schvaľovať  stanovy SSRM,  volebný  a  rokovací  poriadok  a  ich  zmeny,  ktoré  boli

navrhnuté najmenej mesiac pred konaním valného zhromaždenia, 
b) schvaľovať základné vnútorné predpisy SSRM a ich zmeny, 
c) schvaľovať rozpočet, správu o činnosti a hospodárení SSRM vrátane správ o činnosti

jednotlivých orgánov SSRM za uplynulé obdobie, 
d) rozhodovať o zániku SSRM alebo zlúčení SSRM s iným občianskym združením a s

tým spojených majetkových dôsledkoch.

Článok 11
Výbor SSRM

1. Činnosť SSRM riadi Výbor, ktorý má 5 volených členov s právom hlasovať. 
2. Funkčné  obdobie  členov  Výboru  je  na  dobu  neurčitú.  Každý  člen  SSRM  môže  byť

opätovne zvolený za člena Výboru. 
3. Ak  v  priebehu  funkčného  obdobia  niekto  z  členov  Výboru  alebo  Revíznej  komisie

rezignuje na svoju funkciu alebo ju dlhodobo (12 mesiacov) nemôže vykonávať, Výbor sa
doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov v druhom kole volieb. V prípade ukončenia
prekážky vykonávať funkciu opätovne nastupuje pôvodne zvolený člen Výboru alebo člen
Revíznej komisie.

4. Funkčné obdobie členov Výboru sa končí:
a) zánikom členstva v SSRM
b) písomným vzdaním sa členstva vo Výbore, 
c) odvolaním,
d) dňom zvolenia nových členov Výboru. 

5. Výbor  zasadá  najmenej  4-krát  ročne.  Zvoláva  ho  Predsedníctvo.  Výbor  je
uznášaniaschopný a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov. V prípade
rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Prezident SSRM.

6. Práva a povinnosti Výboru sú najmä:
a) riadiť činnosť SSRM v období medzi valnými zhromaždeniami v súlade so závermi

Valného zhromaždenia, 
b) zvolávať Valné zhromaždenie, 
c) predkladať  Valnému  zhromaždeniu  na  schválenie  správu  o  činnosti,  správu  o

hospodárení rozpočet na nasledujúce obdobie a plán činnosti, 
d) navrhovať  zmeny  stanov,  volebného  a  rokovacieho  poriadku  a  vykonávacích

predpisov, 
e) predkladať  Valnému  zhromaždeniu  návrh  výšky  členských  príspevkov  a  návrhy

všetkých zásadných zmien týkajúcich sa činnosti SSRM, 



f) udeľovať ocenenia SSRM a navrhovať členov SSRM na ocenenia iných odborných
spoločností, 

g) rozhodovať  o  výbere  členov  SSRM  na  odborné  podujatia  a  študijné  pobyty
v Slovenskej republike i v zahraničí, 

h) spolupracovať  so  zainteresovanými  odbornými  spoločnosťami  a zdravotnými
poisťovňami na tvorbe optimálnych diagnostických a liečebných postupov a iniciovať
dohodovacie konania o rozsahu finančného ohodnotenia týchto výkonov, 

i) viesť register  výkonov v regeneratívnej  medicíne,  klinických skúšok a aplikácie  do
praxe  na  Slovensku  (v  spolupráci  aj  so  zahraničnými  registrami  v prípade
mimonárodnej pôsobnosti), 

j) organizovať  slovenské dni  regeneratívnej  medicíny (konferencie  v oblasti  výskumu
kmeňových buniek, bioprintingu, tkanivového inžinierstva, biotechnologie, aplikácie
do  klinickej  praxe  (v súlade  s poslaním  spoločnosti)   a  ďalšie  odborné  domáce  i
medzinárodné podujatia s pridruženou tématikou, 

k) organizovať súťaže o najproduktívnejších členov SSRM, súťaže o najlepšie publikácie
a monografie s danou problematikou, 

l) využívať  profesionálne  služby  tretích  osôb  na  výkon  administratívnych  prác  a
organizáciu odborných podujatí.

Článok 12
Prezident SSRM

1. Prezident SSRM (ďalej len „Prezident“) je oficiálnym predstaviteľom SSRM
2. Prezident  riadi  schôdze  Výboru  a  Valné  zhromaždenie  (pokiať  nepoverí  inú  osobu

v zastúpení), na ktorom podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce
obdobie.

3. Prezidentom sa na prvej schôdzi Výboru po voľbách stáva kandidát, ktorý získal v druhom
kole volieb  najvyšší  počet  hlasov.  Pri  rovnosti  hlasov o Prezidentovi  rozhoduje Výbor
spomedzi kandidátov s rovnakým počtom hlasov a to tajným hlasovaním.

4. Funkčné  obdobie  Prezidenta  je  štvorročné.  V  prípade,  že  minulý  prezident  získa  vo
voľbách  do  Výboru  o  50% viac  hlasov  ako  v  poradí  nasledujúci  kandidát,  môže  byť
zvolený za Prezidenta na viac ako jedno funkčné obdobie.

5. V prípade, že minulý Prezident nezíska vo voľbách do Výboru dostatočný počet hlasov na
to,  aby  bol  zvolený  za  člena  Výboru,  ostáva  napriek  tomu  jeho  členom  počas
nasledujúceho volebného obdobia. Tým je zabezpečená kontinuita Výboru.

6. V  neodkladných  prípadoch  rozhoduje  v  mene  Výboru  Predsedníctvo,  ktoré  o  svojom
rozhodnutí informuje Výbor na najbližšom zasadnutí.

Článok 13
Predsedníctvo

1. Výbor  si  spomedzi  svojich  členov  volí  Predsedníctvo,  ktoré  je  štatutárnym  orgánom
SSRM.

2. Predsedníctvo  tvorí  Prezident,  vedecký  sekretár  a  pokladník.  Pokladníka  a  vedeckého
sekretára volí spomedzi svojich členov Výbor na prvej schôdzi Výboru po voľbách.

3. Vedecký sekretár zodpovedá za odbornú písomnú agendu SSRM, za informácie podávané
členskej  základni,  koordinuje  prípravu  písomných  dokladov  pre  jednania  Výboru  a
Valného zhromaždenia. V súčinnosti s Výborom je zodpovedný za koordináciu odborných
akcií SSRM a Valných zhromaždení SSRM.

4. Pokladník SSRM kontroluje hospodárenie občianskeho združenia.



Článok 14
Revízna komisia

1. Revízna komisia je trojčlenná. 
2. Úlohou revíznej komisie je:

a) kontrolovať činnosť výboru SSRM, či je v súlade so stanovami a závermi valného
zhromaždenia SSRM,

b) kontrolovať hospodárenie občianskeho združenia.
3. Činnosť revíznej komisie riadi jej predseda.
4. Revízna komisia podáva o svojej činnosti písomnú správu 1-krát ročne výboru SSRM a

ústnu správu 1-krát za dva roky na valnom zhromaždení SSRM.

HLAVA V
VOĽBY ORGÁNOV SSRM

Článok 15
Voľby členov Výboru a Revíznej komisie

1. Voľby do orgánov SSRM vyhlasuje Výbor SSRM
2. Členov Výboru a Revíznej komisie volia všetci členovia SSRM.
3. Voľby členov výboru a revíznej komisie sú korešpondenčné, dvojkolové, tajné a priame.

Voľby riadi  a  zodpovedá  za  ne  volebná  komisia,  ktorá  je  trojčlenná.  Členov  volebnej
komisie menuje výbor.

4. V prvom kole môže každý člen SSRM navrhnúť najviac 10 kandidátov na členstvo vo
výbore a revíznej komisii. Kandidovať vo voľbách do výboru nesmú členovia SSRM, ktorí
boli členmi výboru v predchádzajúcich dvoch po sebe idúcich funkčných obdobiach.

5. Podľa výsledkov prvého kola určí  volebná komisia  15 kandidátov s najvyšším počtom
hlasov a uvedie ich do kandidátky druhého kola volieb. 

6. Volebná komisia je tiež pred začiatkom druhého kola volieb povinná vopred overiť súhlas
kandidátov s členstvom vo výbore a revíznej komisii.  Pri rovnosti hlasov na 15. mieste
postupujú do druhého kola všetci kandidáti s rovnakým počtom hlasov ako kandidát na 15.
mieste. Volebný lístok so zoznamom 15 kandidátov v abecednom poradí rozpošle volebná
komisia všetkým členom SSRM.

7. Výbor má 5 členov. Jeho členmi sa stávajú: minulý prezident a 4 kandidáti s najvyšším
počtom hlasov v  druhom kole.  V prípade  rovnosti  počtu  hlasov  na  poslednom mieste
rozhodne medzi kandidátmi vždy losovanie.

8. Po  ustanovení  výboru  ďalší  traja  kandidáti  v  poradí  získaných  hlasov  utvoria  revíznu
komisiu. Tí si zvolia spomedzi seba predsedu Revíznej komisie.

9. Povinnosťou volebnej komisie je po vyhodnotení výsledkov oznámiť výsledky volieb a
zvolať zasadnutie novozvoleného Výboru a Revíznej komisie v lehote do 21 dní.

10. Novozvolený Výbor na  prvom zasadaní  volí  na základe  nominácie  novozvoleného
Prezidenta, vedeckého sekretára a pokladníka.

11. Povinnosťou odstupujúceho Predsedníctva je odovzdať kompletnú agendu týkajúcu sa
činnosti SSRM do 30 dní po prvom zasadnutí novozvoleného Výboru.

12. Člena Výboru alebo Revíznej komisie môže v priebehu funkčného obdobia odvolať
výlučne riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie  vtedy,  ak za takéto  rozhodnutie
hlasuje trojpätinová väčšina prítomných členov.

HLAVA VI



ZÁSADY HOSPODÁRENIA SSRM

Článok 16
Postavenie SSRM

1. SSRM je samostatná právnická osoba, ktorá je oprávnená nakladať so svojím majetkom
podľa platných zákonov SR o hospodárení s majetkom.

Článok 17
Majetok SSRM

1. Majetok SSRM tvoria najmä:
a) príspevky členov SSRM platené na základe Zásad pre platenie členských príspevkov, 
b) dotácie, subvencie, dary a iné plnenia fyzických a právnických osôb, 
c) príjmy  z  odborných  podujatí  organizovaných  SSRM,  najmä  účastnícke  poplatky,

príjmy  za  zverejnenie  odborných  vedeckých  informácií  o  produktoch  a  postupoch
používaných v regeneratívnej  medicíne v informačných bulletinoch vydávaných pre
odborné podujatia, 

d) príjmy za prezentáciu najnovších informácií a postupov na aktuálnej vedeckej úrovni
vo  forme  sympózií,  príjmy  z  technicko  organizačného  zabezpečenia  prezentácie
farmaceutických  výrobkov  a  medicínskej  techniky  na  odbornom  podujatí
usporiadanom SSRM, 

e) ostatné príjmy.
2. Výšku členských príspevkov schvaľuje na návrh Výboru Valné zhromaždenie

Článok 18
Rozpočet a účtovná uzávierka

1. SSRM hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje a predkladá výbor SSRM a
schvaľuje valné zhromaždenie SSRM.

2. Do konca marca každého kalendárneho roku vypracuje predsedníctvo a sekretariát SSRM
účtovnú  uzávierku  za  uplynulý  kalendárny  rok,  ktorú  schvaľuje  valné  zhromaždenie
SSRM.

Článok 19

1. Spôsob  nakladania  s  finančnými  prostriedkami  upravuje  vnútorný  predpis  o  zásadách
hospodárenia SSRM.

2. Novozvolené  predsedníctvo  preberá  agendu  hospodárenia  až  po  nezávislej  účtovnej
kontrole  predchádzajúceho  výboru,  ktorá  má  byť  k  dispozícii  na  prvej  schôdzi
novozvoleného výboru.

3. Za  účelné  hospodárenie  SSRM  zodpovedá  pokladník  v  súlade  s  platnými  predpismi.
Hospodárenie SSRM kontroluje revízna komisia.

HLAVA VII
ZÁNIK SSRM



Článok 20

1. SSRM zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
ak o tom:
a) rozhodne Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných; pred rokovaním

valného  zhromaždenia  o  zániku SSRM musia  byť  všetci  členovia  SSRM písomne
informovaní o programe Valného zhromaždenia najmenej 14 dní vopred, 

b) právoplatným  rozhodnutím  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  o  jeho
rozpustení.

HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21
Platnosť a účinnosť Stanov

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením a účinnosť
nadobúdajú dňom ich doručenia Ministerstvu vnútra SR. 

2. Stanovy sú vyhotovené v troch vyhotoveniach. V jednom vyhotovení sú registrované na
Ministerstve vnútra SR, v jednom vyhotovení  sú uložené v archíve SSRM a v jednom
vyhotovení sú k dispozícii u Prezidenta SSRM.

Článok 22
Vznik SSRM

1. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. . 
2. Do Valného zhromaždenia a ustanovenia prvého Výboru preberá všetky práva a povinnosti

orgánov SSRM prípravný výbor združenia, ktorý plní súčasne funkciu volebnej komisie
pre prvé voľby do orgánov združenia.

V Bratislave dňa 10.8.2015
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