
Vážení členovia, 

vzhľadom na zistený nesúlad v zozname registrovaných členov občianskeho 

združenia SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ (ďalej aj „SMyS“) so skutočným 

stavom, ktorý sa týka počtu členov, ako aj údajov o jednotlivých členoch, v spojení 

s možnosťou potvrdenia záujmu zotrvať v tomto združení, rozhodlo Predsedníctvo 

združenia SMyS o preregistrácii všetkých členov, teda o povinnom potvrdení 

registrácie členov SMyS k dnešnému dňu registrovaných, ktorá sa uskutoční v lehote 

do 30 dní od doručenia. 

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať všetkých členov SMyS (už registrovaných), ako aj 

prípadných záujemcov o členstvo v SMyS (doteraz neregistrovaných), o: 

 

- vyplnenie žiadosti o prijatie za člena SMyS (ďalej aj „prihláška“) a 

- zaslanie podpísanej prihlášky poštou na adresu: Slovenská myelómová spoločnosť, 

Antolská 11, 851 07 Bratislava alebo mailom na adresu prihlasky@myelom.sk tak, aby tieto 

boli doručené SMyS najneskôr do 30 dní od doručenia (táto lehota nie je záväzná pre nových 

záujemcov o členstvo, ktorí neboli doteraz v SMyS registrovaní). 

S prihliadnutím na ustanovenia platných Stanov SMyS o vzniku členstva (ďalej citovaný Článok 

III., ods. 2.), doručením prihlášky: 

• členstvo  člena, ktorý už bol v SMyS registrovaný, zostáva zachované, teda je nepretržité od pôvodného 

rozhodnutia o prijatí za člena, za podmienky, že prihláška bude doručená SMyS v uvedenej lehote, do 30 

dní od doručenia. S prihláškou, ktorá bude doručená SMyS po tejto lehote sa bude nakladať tak, ako pri 

doručení  žiadosti o prijatie za člena zo strany záujemcu, ktorý ešte nebol v SMyS registrovaný 

(podrobnejšie uvedené v nasledujúcom odseku) 

• členstvo záujemcu, ktorý nebol v SMyS doteraz registrovaný, vzniká dňom rozhodnutia Predsedníctva o 

prijatí za člena združenia. 

 

V súlade so zámerom poskytnutia celého rozsahu výkonu práv, vrátane prednostného práva 

zúčastniť sa aktivít SMyS a zabezpečenia komplexnejšej informovanosti, ponúkame členstvo v 

SMyS aj sprevádzajúcim osobám a rodinným príslušníkom pacientov. 

Členstvo v SMyS je v súčasnosti bezplatné. 

V súvislosti s obsahom tejto správy vyberáme z platných Stanov SMyS  niektoré súvisiace 

ustanovenia (Článok III. ods. 1. až 4.): 

1. Členstvo v SMyS je dobrovoľné. Združenie je otvorené každej fyzickej osobe, občanovi SR a tiež 

právnickej osobe so sídlom v SR, ktorá má vzťah k ochoreniu myelóm a ktorá má záujem stať sa členom 

združenia a súhlasí s jeho stanovami a cieľmi. Členmi SMyS môžu byť aj občania iných štátov, ako aj 

právnické osoby so sídlom v cudzine. 
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2. Vznik členstva: Osoba, ktorá má záujem stať sa členom združenia, doručí do sídla združenia písomnú 

žiadosť o prijatie za člena, adresovanú Predsedníctvu (čl. IV. 2. bod 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. Žiadosť bude po doručení prerokovaná Predsedníctvom na jeho najbližšom 

zasadnutí. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Predsedníctva o prijatí za člena združenia. 

3. Každý člen SMyS má tieto práva: 

• aktívne sa zúčastňovať na činnosti SMyS a využívať všetky výhody plynúce z členstva v SMyS, 

• slobodne sa vyjadrovať, predkladať orgánom združenia námety a návrhy na zlepšenie práce, a činnosti 

SMyS, predkladať im sťažnosti a žiadať ich o stanovisko, 

• požadovať a dostať informácie, týkajúce sa cieľov a činnosti združenia, ako aj informácie o činnosti a o 

rozhodnutiach orgánov združenia, 

• využívať poznatky a informácie získané v združení, 

• navrhovať kandidátov do orgánov SMyS, voliť ich a pokiaľ je fyzickou osobou, byť volený, 

• každý člen združenia má pri hlasovaní v orgánoch združenia jeden hlas. 

4. Každý člen má tieto povinnosti: 

• dodržiavať stanovy SMyS, 

• plniť uznesenia orgánov SMyS, 

• platiť členské príspevky, ak takúto povinnosť členom uloží Valné zhromaždenie, 

• ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 
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