
Valné zhromaždenie SMyS, ktoré sa konalo dňa 12.05.2018, schválilo uznesenie č. 7, 
ktorým sa menia platné stanovy SMyS, a to Dodatkom č. 4, v znení: 
 
 
 

Dodatok č. 4 
 
Stanov občianskeho združenia SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ, 
úplné znenie stanov, prijatých rozhodnutím Valného zhromaždenia dňa 17.11.2007, reg. 
MV SR 18.12.2007 pod číslom VVS/1-900/90-27614-1 v znení zmien, prijatých rozhodnutím 
Valného zhromaždenia dňa 17.04.2010, reg. MV SR 10.06.2010 (Dodatok č. 1) pod číslom 
VVS/1-900/90-27614-2 a zmien, prijatých 14.04.2012, reg. MV SR 01.06.2012 (Dodatok č. 
2) pod č. VVS/1-900/90-27614-3 a zmien, reg. MV SR dňa 24.05.2013 (Dodatok č. 3 ) pod 
č. VVS/1-900/90-27614-4 
 
 
a) ČLÁNOK III. ČLENSTVO sa mení v bodoch:  
- 2. Vznik členstva tak, že sa dopĺňa prvá veta na konci slovami: 
„...a kópiu dokladu, potvrdzujúcu zaplatenie členského príspevku vo výške, určenej Valným 
zhromaždením, ktorá tvorí prílohu žiadosti (ak je taká povinnosť uložená Valným 
zhromaždením).“ 
- 5. Zánik členstva tak, že sa dopĺňa druhý odsek (časť „vylúčenie“), ktorá sa dopĺňa 
slovami: 
„...ani po písomnej výzve nesplní svoju povinnosť, uloženú stanovami a valným 
zhromaždením (napríklad platenie členského príspevku),...“.  
Uvedené ustanovenia po zmene znejú: 
 
Bod 2. po tejto zmene znie takto: 
„2. Osoba, ktorá má záujem stať sa členom združenia, doručí do sídla združenia písomnú 
žiadosť o prijatie za člena, adresovanú Predsedníctvu (čl. IV. bod 2. týchto stanov), v ktorej 
uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby 
názov, alebo obchodné meno, IČO a sídlo, spolu s originálom, alebo úradne osvedčenou 
kópiou aktuálneho výpisu z registra, v ktorom je zapísaná a kópiu dokladu, potvrdzujúcu 
zaplatenie členského príspevku vo výške, určenej Valným zhromaždením, ktorá tvorí prílohu 
žiadosti (ak je taká povinnosť uložená Valným zhromaždením). Žiadosť bude po doručení 
prerokovaná Predsedníctvom na najbližšom zasadnutí. 
Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Predsedníctva o prijatí za člena združenia.“ 
 
Bod 5. po tejto zmene znie takto: 
„5. Zánik členstva – členstvo v SMyS zaniká: 

- vystúpením – vystúpenie zo združenia je účinné odo dňa doručenia písomného 
oznámenia člena o vystúpení do sídla združenia 

- vylúčením – vylúčenie je účinné odo dňa doručenia písomného vyhotovenia 
rozhodnutia Predsedníctva o vylúčení v prípade, ak sa člen opätovne, napriek 
výstrahe, spreneverí cieľom činnosti združenia alebo inak hrubo poruší stanovy 
združenia, ani po písomnej výzve nesplní svoju povinnosť, uloženú stanovami 
a valným zhromaždením (napríklad platenie členského príspevku), alebo z iných 
dôležitých dôvodov; rozhodnutie o vylúčení sa zašle doporučenou poštou (zásielka 
s návratkou) na poslednú známu adresu vylúčeného člena; rozhodnutie musí byť 
odôvodnené a musí obsahovať poučenie o opravnom prostriedku (odvolaní); proti 
rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odôvodnené písomné odvolanie, 
postupom podľa týchto stanov. 

- úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 
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- zánikom združenia.“. 
 
 
b) ČLÁNOK V. VALNÉ ZHROMAŽDENIE sa mení v bodoch: 
- 5. tak, že sa mení  slovo „podpredseda“ na „poverený člen“  
- 8. sa taktiež mení slovo „podpredseda“ na „poverený člen“ a vypúšťa sa koniec vety 
v znení „alebo v jeho neprítomnosti podpredsedom Predsedníctva“. 
 
Bod 5. po tejto zmene znie takto: 
„5. Na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa primerane použijú ustanovenia 
bodu 4. tohto článku, pričom mimoriadne valné zhromaždenie je povinný zvolať: 

- predseda Predsedníctva alebo v jeho neprítomnosti poverený člen Predsedníctva na 
základe písomnej žiadosti min. dvoch tretín všetkých členov združenia alebo 
v prípade, ak o tom rozhodlo Predsedníctvo, pretože si to vyžadujú záujmy 
združenia, 

- Revízor v prípade, ak zistí skutočnosti, ktoré by vzhľadom na závažnosť ohrozovali 
existenciu združenia, prípadne by boli v rozpore so zákonom alebo stanovami alebo 
ak Revízor nevyhovie odvolaniu člena združenia voči rozhodnutiu.“ 

 
Bod 8. po tejto zmene znie takto: 
 
„8. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice 
a osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov); do zvolenia predsedu Valného 
zhromaždenia jeho zasadnutie vedie predseda Predsedníctva alebo v jeho neprítomnosti 
poverený člen Predsedníctva, prípadne osoba, poverená predsedom Predsedníctva.“ 
   
 
c) ČLÁNOK VI. PREDSEDNÍCTVO sa mení v bodoch: 
- 2. tak, že sa mení počet členov Predsedníctva v prvej vete na dvanásť. 
- 3. vypúšťa sa „podpredseda Predsedníctva, alebo“ (2-krát)  a „resp. podpredsedom“ (2-
krát) 
- 4. druhá veta, vypúšťa sa „podpredsedu alebo“ a „resp. podpredsedom“ 
- 6. prvá zarážka sa vypúšťa spojenie „a podpredsedu“, 
ktoré po zmene znejú tak, ako je uvedené ďalej. 
 
Bod 2. prvá veta po tejto zmene znie: 
„Predsedníctvo má dvanásť členov.“ 
 
Bod 3. po tejto zmene znie takto:  
„ Zasadnutie predsedníctva sa koná podľa potreby, spravidla raz za šesť mesiacov. Zvoláva 
ho predseda Predsedníctva, v jeho neprítomnosti iný, predsedom poverený člen 
Predsedníctva a to pozvánkou, odoslanou najmenej 15 dní pred termínom  konania 
Predsedníctva e-mailom na poslednú známu e-mailovú adresu člena Predsedníctva. Na 
obsah pozvánky sa primerane použije ustanovenie 4. bodu článku V. týchto stanov. 
Zasadnutie vedie predseda Predsedníctva, v jeho neprítomnosti iný, predsedom poverený 
člen Predsedníctva.“. 
 
Bod 4. veta druhá po tejto zmene znie takto:  
„V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu alebo v jeho neprítomnosti hlas 
iného predsedom povereného člena Predsedníctva, ktorý zvolal a/alebo vedie zasadnutie 
Predsedníctva.“. 
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Bod 6. prvá zarážka po tejto zmene znie takto:  
„6. Predsedníctvo najmä: 
• spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu,“. 
 
 
 
 


