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ČASŤ I. 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. ÚVOD 

1. Stanovy SloMSA sú základným  zriaďovacím dokumentom organizácie. 
2. Stanovy SloMSA charakterizujú základné organizačné usporiadanie SloMSA. 
3. Stanovy SloMSA sú platnou organizačnou normou, ktorá je záväzná pre 

všetkých členov SloMSA, VV SloMSA a ČO SloMSA. 
4. Stanovy SloMSA dopĺňa OP SloMSA a Etický kódex SloMSA, ktoré sú 

podriadené Stanovám SloMSA a nesmú im protirečiť. V prípade 
protichodnosti majú vyššiu váhu Stanovy SloMSA.  

5. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na VZ SloMSA. 

2. NÁZOV ORGANIZÁCIE 

1. Názov organizácie je „Slovenská asociácia študentov medicíny”. 
2. V medzinárodnom styku sa používa názov „Slovak Medical Students' 

Association”.  
3. Je povolené používať skratku „SloMSA“ namiesto celého názvu. V 

medzinárodnom styku sa využíva skratka „SloMSA Slovakia”. 

3. SYMBOLY ORGANIZÁCIE 

1. Symbolom SloMSA je oficiálne logo organizácie pozostávajúce z nápisu 
„SloMSA“, obrázku srdca, vo vnútri ktorého je časť EKG krivky a pod ktorým 
sa nachádza nápis „Slovak Medical Students‘ Association“ (viď. príloha č. 1). 

2. Symbol organizácie môže používať ktorýkoľvek člen VV SloMSA alebo ČO 
SloMSA, alebo ďalší členovia organizácie po súhlase prezidenta alebo po 
uznesení VZ. 

4. SÍDLO ORGANIZÁCIE A HLAVNÝ SEKRETARIÁT 

1. Sídlo organizácie a zároveň hlavný sekretariát SloMSA sa nachádza na 
adrese Sasinkova 2626/2, 811 08 Bratislava – Staré mesto. 

2. Hlavný sekretariát je administratívnym orgánom SloMSA. 
3. Hlavný sekretariát spravuje Bratislavský spolok medikov. 
4. Hlavný sekretariát archivuje všetky potrebné dokumenty SloMSA a preberá 

poštovú korešpondenciu SloMSA. 

5. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA SloMSA 

1. Štatutárnym zástupcom SloMSA je prezident SloMSA.  
2. V jeho neprítomnosti alebo počas neschopnosti prezidenta riadne vykonávať 

jeho funkciu je oprávnený v mene SloMSA konať VPI alebo iný člen VV 
SloMSA písomne splnomocnený prezidentom.   

6. ČINNOSŤ, CIELE A POSLANIE SloMSA 

1. Činnosť SloMSA je dobrovoľná, nezávislá a apolitická. 
2. SloMSA je členskou organizáciou IFMSA a aktívne sa zapája do jej činnosti. 
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3. Zastupuje a združuje študentov a absolventov slovenských lekárskych fakúlt 
doma aj v zahraničí. 

4. Tvorí platformu pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu študentov 
slovenských lekárskych fakúlt. 

5. Umožňuje podieľať sa na príprave lokálnych, národných a medzinárodných 
podujatí pod záštitou IFMSA, SloMSA alebo jej ČO a zároveň zúčastňovať sa 
týchto podujatí. 

6. Organizuje študentské profesionálne a výskumné výmenné stáže. 
7. Organizuje projekty pre verejnosť a študentov v rámci pôsobnosti SC, t.j. 

vedecké konferencie, odborné kurzy, semináre, besedy, kultúrne a športové 
podujatia, tréningy, súťaže, výstavy a iné programy. 

8. Angažuje sa vo verejnej diskusii v otázkach zlepšovania verejného zdravia, 
ochrany práv pacientov a lekárov a skvalitňovania vzdelávania v medicíne na 
Slovensku. 

9. Šíri myšlienky humanity, demokracie, spravodlivosti, porozumenia a 
zdravotnej osvety. 

10. Vzdeláva a rozvíja schopnosti študentov medicíny ako budúcich pracovníkov 
v zdravotníctve a budúcich lídrov slovenského zdravotníctva. 

11. Reprezentuje názory a myšlienky členov SloMSA. 

7. VÍZIA  A MISIA SloMSA 

1. Vízia SloMSA znie: Zjednotenie študentov medicíny na Slovensku a ich 
podpora v profesionálnom, osobnostnom a morálnom raste pre zdravšiu 
budúcnosť našej krajiny. 

2. Misia SloMSA znie: Vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu 
študentov slovenských lekárskych fakúlt a edukovať ich, aby mohli spoločne s 
externými partnermi prispievať k zlepšovaniu vzdelávania v medicíne,  osvete 
zdravotníkov a verejnosti v oblastiach verejného zdravia, sexuálneho zdravia 
a ľudských práv. Poskytovať študentom príležitosti pre osobnostný rast nad 
rámec vysokoškolského štúdia a  zapájať ich do medzinárodnej komunity 
medikov a mladých lekárov z celého sveta. Účasťou na stážach im 
umožňovať osvojovanie praktických  zručností a princípov modernej medicíny, 
s dôrazom na spoznávanie iných kultúr. 

ČASŤ II. 
ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE A ČLENSTVO V SloMSA 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. SloMSA je záujmové združenie právnických osôb a má svoju vlastnú právnu 
subjektivitu. 

2. Členmi SloMSA sú jej ČO. 
3. SloMSA si vytvára vlastnú základňu spriaznených fyzických osôb spomedzi 

členov každej ČO a fyzických osôb mimo členov jej ČO.  

2. ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE SloMSA - ČO SloMSA 

1. Všeobecné ustanovenia 
1. ČO sú právnické osoby, ktoré zriaďujú SloMSA a dávajú jej právnu 

subjektivitu a zároveň, ktoré majú ako jediné prostredníctvom svojich 
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štatutárnych zástupcov rozhodovacie právo v záležitostiach SloMSA 
tak, ako to určujú ďalej stanovy a OP.  

2. ČO zriaďujú SloMSA za účelom presadzovania svojich spoločných 
záujmov a cieľov na národnej úrovni.  

3. ČO sú organizácie študentov medicíny pôsobiace pri slovenských 
lekárskych fakultách. 

4. Každú lekársku fakultu môže v SloMSA reprezentovať iba jedna 
organizácia študentov medicíny. 

5. Každá ČO má vlastnú právnu subjektivitu, je zodpovedná za svoje 
právne úkony, konanie a zároveň jej stanovy a konanie nesmú byť v 
rozpore so stanovami a konaním SloMSA. 

6. ČO reprezentuje záujmy SloMSA a šíri jej dobré meno. 
7. ČO rešpektujú SloMSA ako organizáciu, ktorá reprezentuje a 

zjednocuje ČO na národnej úrovni. To okrem iného znamená, že ak sa 
ktokoľvek obráti súčasne na všetky ČO, je to záležitosť národného 
dosahu a musí byť postúpená ER SloMSA, ktorá má vo veci konať po 
konzultácii s ČO, pričom ČO sa musia vyjadriť v časovom rámci, aký 
určí ER. Ak sa ČO nevyjadria, ER koná podľa vlastného uváženia.  

2. Typy členstiev členských organizácií 
1. Plné členstvo 

1. Všetky ČO, ktoré sú plnohodnotnou súčasťou SloMSA a plnia 
si svoje povinnosti a záväzky voči SloMSA . 

2. Podmienečné členstvo 
1. ČO po vstupe do SloMSA a pred získaním plného členstva. 
2. ČO, ktorá bola plným členom, ale bola suspendovaná pre 

neplnenie svojich povinností a záväzkov voči SloMSA. 

3. SPRIAZNENÉ FYZICKÉ OSOBY  

1. Všeobecné ustanovenia 
1. Osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na činnosti a fungovaní SloMSA. 
2. Nepodieľajú sa na zriaďovaní SloMSA ani na právnej subjektivite 

SloMSA.  
3. Nemajú rozhodovacie právo v záležitostiach SloMSA, ale môžu 

zastávať funkcie v orgánoch SloMSA ako to bližšie špecifikujú stanovy 
a OP.  

4. Pre účely stanov, OP a fungovania SloMSA sa pre nich používa výraz 
člen SloMSA a majú členstvo v SloMSA.  

5. Ak sa výrazom člen SloMSA myslia fyzické osoby, nejde o členov 
SloMSA v zmysle zriaďujúcich členov, tými sú ČO. 

6. Členstvo fyzických osôb v SloMSA je neprenosné a dobrovoľné.. 
2. Typy členstva fyzických osôb 

1. Riadne členstvo 
1. Členovia ČO SloMSA, ktorí sú študentmi všeobecného 

lekárstva alebo ostatných študijných odborov slovenských 
lekárskych fakúlt. 

2. Čestné členstvo 
1. Osoby mimo ČO, ktoré sa aktívne zapájajú do diania v 

SloMSA. 
2. Osoby mimo ČO, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj 

SloMSA. 
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3. Alumni členstvo 
1. Bývalý riadny člen SloMSA, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o 

rozvoj SloMSA. 

ČASŤ III. 
ORGÁNY SloMSA 

1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SloMSA - VZ 

1. VZ je najvyšším orgánom SloMSA. 
2. VZ zvoláva prezident SloMSA alebo osoba zastupujúca jeho funkciu. 
3. VZ tvoria VV SloMSA a delegácie všetkých ČO SloMSA. 
4. VZ je uznášania schopné v prípade, že sú na ňom prítomní všetci štatutárni 

zástupcovia ČO SloMSA alebo osoby nimi splnomocnené a nadpolovičná 
väčšina členov VV SloMSA. 

5. Právo hlasovať má každá ČO s plným členstvom prostredníctvom svojho 
štatutárneho zástupcu alebo ním splnomocnenej osoby.  

6. Uznesenia VZ sú záväzné pre všetkých členov a ČO SloMSA. 
7. VZ sa koná dvakrát ročne, spravidla v marci a v októbri. Termíny VZ je možné 

zmeniť po vzájomnej dohode členov VV a štatutárnych zástupcov ČO. 

2. MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SloMSA - MVZ 

1. MVZ je VZ zvolané pre mimoriadne a naliehavé dôvody. 
2. MVZ zvoláva prezident SloMSA alebo osoba zastupujúca jeho funkciu v 

situáciách, ktoré upravuje OP. 
3. MVZ tvoria VV SloMSA a delegácie všetkých ČO SloMSA. 
4. MVZ je uznášania schopné v prípade, že sú na ňom prítomní všetci štatutárni 

zástupcovia ČO SloMSA, alebo nimi splnomocnená osoba a nadpolovičná 
väčšina členov VV SloMSA. 

5. Právo hlasovať má každá ČO s plným členstvom prostredníctvom svojho 
štatutárneho zástupcu alebo ním splnomocnenej osoby.  

6. Uznesenia MVZ sú záväzné pre všetkých členov a ČO SloMSA. 

3. VÝKONNÝ VÝBOR - VV 

1. Všeobecné ustanovenia 
1. VV je najvyšším výkonným orgánom SloMSA v období mimo VZ a 

MVZ.  
2. VV riadi a zodpovedá za činnosť, aktivity a hospodárenie SloMSA. 
3. Skladá sa z členov Exekutívnej rady a Národných koordinátorov 

jednotlivých Stálych komisií. 
4. Každý člen VV má povinnosť reprezentovať a šíriť dobré meno 

SloMSA. 
5. Každý člen VV je zodpovedný za rozvoj SloMSA, vytváranie nových 

partnerských možností a sponzoringu.  
2. Exekutívna rada - ER 

1. Všeobecné ustanovenia 
1. Exekutívna rada riadi činnosť SloMSA a dohliada na činnosť 

národných koordinátorov v období medzi jednotlivými VZ a 
MVZ. 
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2. ER tvoria Prezident, Viceprezident pre interné záležitosti, 
Viceprezident pre externé záležitosti, Viceprezident 
pre  budovanie kapacít a Hospodár.  

2. Prezident - President 
1. Prezident je štatutárny zástupca SloMSA. Je oprávnený konať 

v mene združenia. 
2. Koordinuje a dohliada na celkovú činnosť SloMSA. 
3. Oficiálne reprezentuje SloMSA doma aj v zahraničí. 

3. Viceprezident pre interné záležitosti - Vice-President for Internal 
Affairs - VPI 

1. V prípade neprítomnosti alebo neschopnosti prezidenta riadne 
vykonávať jeho funkciu ho zastupuje vo funkcii a je oprávnený 
konať v jeho mene. 

2. Koordinuje činnosť SloMSA a činnosť národných koordinátorov 
smerom k členom a k členským organizáciám. 

4. Viceprezident pre externé záležitosti - Vice-President for External 
Affairs - VPE 

1. Koordinuje činnosť SloMSA a činnosť národných koordinátorov 
smerom k verejnosti a partnerom SloMSA. 

5. Viceprezident pre budovanie kapacít - Vice-President for Capacity 
Building - VPCB 

1. Koordinuje Národnú tréningovú divíziu. 
2. Dohliada na kvalitu CB vzdelávacích aktivít, ktoré organizuje 

SloMSA, NTD SloMSA, SC alebo ČO pre členov SloMSA. 
6. Hospodár - Treasurer 

1. Je zodpovedný za získavanie a využívanie finančných 
prostriedkov SloMSA. 

2. Je oprávnený pre prístup a prácu s bankovým účtom SloMSA.   
3. Národný koordinátor - National Officer - NO  

1. Všeobecné ustanovenia 
1. Riadi činnosť príslušnej SC SloMSA na národnej úrovni a jej 

spoluprácu s SC IFMSA na medzinárodnej úrovni.  
2. Činnosť SC na národnej a lokálnej úrovni zabezpečuje v 

spolupráci s lokálnymi koordinátormi pre danú SC. 
2. Národný koordinátor pre vzdelávanie v medicíne - National 

Officer on Medical Education - NOME 
1. Riadi činnosť Stálej komisie pre vzdelávanie v medicíne. 

3. Národný koordinátor pre verejné zdravie - National Public Health 
Officer - NPO  

1. Riadi činnosť Stálej komisie pre verejné zdravie. 
4. Národný koordinátor pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 

vrátane HIV a AIDS - National Officer on Sexual and Reproductive 
Health and Rights including HIV & AIDS - NORA 

1. Riadi činnosť Stálej komisie pre sexuálne a 
reprodukčné  zdravie a práva vrátane HIV a AIDS 

5. Národný koordinátor pre ľudské práva a mier - National Officer on 
Human Rights and Peace - NORP 

1. Riadi činnosť Stálej komisie pre ľudské práva a mier. 
6. Národný koordinátor pre profesionálne stáže pre prichádzajúcich 

študentov - National Exchange Officer for Incomings -  NEO-In 
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1. Riadi činnosť Stálej komisie pre profesionálne stáže so 
zameraním na prichádzajúcich študentov.  

7. Národný koordinátor pre profesionálne stáže pre odchádzajúcich 
študentov - National Exchange Officer for Outgoings - NEO-Out 

1. Riadi činnosť Stálej komisie pre profesionálne stáže so 
zameraním na odchádzajúcich študentov. 

8. Národný koordinátor pre výskumné stáže - National Officer on 
Research Exchange - NORE 

1. Riadi činnosť Stálej komisie pre výskumné stáže. 

4. STÁLA KOMISIA - STANDING COMMITTEE - SC 

1. Všeobecné ustanovenia 
1. Stála komisia je stály orgán SloMSA zriadený za účelom vyvíjania 

aktivity na národnej úrovni v prislúchajúcej oblasti. 
2. Svoju činnosť prepája s medzinárodnou činnosťou stálej komisie 

IFMSA. 
3. Každú SC riadi Národný Koordinátor. 
4. SC tvoria všetci riadni členovia SloMSA podieľajúci sa na jej chode. 
5. Členovia SC sa stretávajú hlavne, ale nie výhradne počas VZ, MVZ a 

Národných víkendov Stálych komisií.  
2. Stále komisie v SloMSA 

1. SCOME - Standing Committee on Medical Education - Stála komisia 
pre vzdelávanie v medicíne 

2. SCOPH - Standing Committee on Public Health - Stála komisia pre 
verejné zdravie 

3. SCORA - Standing Committee on Sexual and Reproductive Health 
and Rights including HIV & AIDS - Stála komisia pre sexuálne a 
reprodukčné  zdravie a práva vrátane HIV a AIDS 

4. SCORP - Standing Committee on Human Rights and Peace - Stála 
komisia pre ľudské práva a mier 

5. SCOPE - Standing Committee on Professional Exchange - Stála 
komisia pre profesionálne stáže 

6. SCORE - Standing Committee on Research Exchange - Stála komisia 
pre výskumné stáže 

5. NÁRODNÁ TRÉNINGOVÁ DIVÍZIA - NATIONAL TRAINING DIVISION - 
NTD  

1. Zaoberá sa tvorbou a sprístupnením CB vzdelávacích aktivít a príležitostí, v 
prvom rade pre členov SloMSA. 

2. Buduje vlastnú trénerskú základňu spomedzi členov SloMSA.  
3. Prostredníctvom trénerskej základne napomáha v zabezpečovaní kvality 

vzdelávania na úrovni SloMSA v rámci CB vzdelávacích podujatí. 
4. Na čele stojí VPCB.  

6. DOZORNÁ RADA SloMSA - SUPERVISING COUNCIL - SupCo  

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom SloMSA. 
2. Dozorná rada rozhoduje o nezrovnalostiach medzi stanovami, OP, EK a 

ďalšími internými dokumentmi SloMSA. 
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3. Dozorná rada prijíma a prešetruje podozrenia z porušenia EK členmi 
SloMSA.  

4. Dozorná rada prijíma a prešetruje podozrenia zo zanedbania funkcie členmi 
VV.  

5. Dozorná rada dohliada na dodržiavanie stanov a OP SloMSA.    

ČASŤ IV. 
ĎALŠIE SÚČASTI SloMSA 

1. PROJEKT SloMSA 

1. Projekt SloMSA je činnosť, ktorá smeruje k napĺňaniu cieľov SloMSA a ktorá 
je pripravovaná v plnej miere alebo v spolupráci so SloMSA.  

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY - POLICY DOCUMENTS  

1. Popisujú pohľad SloMSA na oblasti vzdelávania v medicíne, verejného 
zdravia, sexuálneho zdravia a ochrany práv pacientov a lekárov, ku ktorým 
chce SloMSA zaujať stanovisko. 

3. MALÁ PRACOVNÁ SKUPINA - SMALL WORKING GROUP - SWG 

1. Malá pracovná skupina je dočasný orgán SloMSA, vytvorený za účelom práce 
na konkrétne zadanej úlohe. 

2. Vznik, fungovanie a zánik SWG charakterizuje OP. 

4. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

1. Bilaterálna zmluva, ktorú podpisuje štatutárny orgán SloMSA v mene 
SloMSA s inými organizáciami na základe spoločných cieľov a po 
predchádzajúcom schválení VZ SloMSA. 

5. NÁRODNÉ VÍKENDY STÁLYCH KOMISIÍ 

1. Sú stretnutia členov a nadšencov jednotlivých SC zamerané na vzdelávanie 
členov SC v príslušnej oblasti, osobný rast a teambuilding ich členov. 

2. Forma, metodika a personálne zabezpečenie vzdelávacích aktivít je 
konzultované s VPCB v záujme zabezpečenia vysokej kvality podujatia. 

ČASŤ V.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. HOSPODÁRENIE SLOMSA 

1. Činnosť SloMSA je financovaná z členských príspevkov, z dotácií lekárskych 
fakúlt, sponzorských príspevkov, z príjmov z vlastnej činnosti, z dotácií, 
grantov, darov a iných zdrojov. 

2. SloMSA nie je založená za účelom podnikania. Tým nie je dotknutá možnosť 
SloMSA vykonávať vlastnú hospodársku činnosť na pokrytie jej finančných 
potrieb a rozvoja. 

3. SloMSA disponuje vlastným majetkom, ako aj majetkom zvereným do správy 
inými organizáciami. 
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4. Za hospodárenie organizácie zodpovedá Prezident a Hospodár SloMSA. 

2. SPÔSOB ZRUŠENIA SLOMSA A NALOŽENIE S MAJETKOM 

1. O zrušení SloMSA rozhodne VZ schválením absolútnou väčšinou hlasov. 
2. VZ spolu s rozhodnutím o zrušení určí spôsob zrušenia a vysporiadania 

zostávajúceho majetku. 
3. Návrh na zrušenie SloMSA môže podať VV alebo ČO a musí byť oznámený 

najneskôr 6 mesiacov pred konaním VZ, ktoré má rozhodnúť o zrušení. 
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PRÍLOHY 
Príloha č. 1 - Logo SloMSA 
 

 

ZOZNAM SKRATIEK 
1. IFMSA - Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny  
2. SloMSA - Slovenská asociácia študentov medicíny 
3. ČO - Členská organizácia 
4. VV - Výkonný výbor 
5. VPI - Viceprezident pre interné záležitosti 
6. VPE - Viceprezident pre externé záležitosti 
7. VPCB - Viceprezident pre budovanie kapacít 
8. ER - Exekutívna rada 
9. SC - Stála komisia 
10. NO - Národný koordinátor 
11. LO - Lokálny koordinátor 
12. NPO - Národný koordinátor pre verejné zdravie 
13. SCOPH - Stála komisia pre verejné zdravie 
14. NOME - Národný koordinátor pre vzdelávanie v medicíne 
15. SCOME - Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne 
16. NORA - Národný koordinátor pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane 

HIV a AIDS 
17. SCORA - Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV a 

AIDS 
18. NORP - Národný koordinátor pre ľudské práva a mier 
19. SCORP - Stála komisia pre ľudské práva a mier 
20. NEO-In - Národný koordinátor pre profesionálne stáže pre prichádzajúcich študentov 
21. NEO-Out - Národný koordinátor pre profesionálne stáže pre odchádzajúcich 

študentov 
22. SCOPE - Stála komisia pre profesionálne stáže 
23. NORE - Národný koordinátor pre výskumné stáže 
24. SCORE - Stála komisia pre výskumné stáže 
25. OP - Organizačný poriadok 
26. VZ - Valné zhromaždenie 
27. MVZ - Mimoriadne valné zhromaždenie 
28. OLM - On-line stretnutie 
29. SWG - Malá pracovná skupina 
30. Sup-Co - Dozorná rada 

 
 


