STANOVY
Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ďalej len „Asociácia“) je
dobrovoľným združením občanov a založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Je
samostatným, otvoreným, apolitických a nezávislým občianskym združením,
združujúcich dentálne hygieničky a študentov dentálnej hygieny.
2. Asociácia má oficiálne označenie Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej
republike a okrem celého názvu používa aj skratku „ADHS“. Asociácia má vlastné
logo. Logo a názov Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike je chránené
ochrannou známkou č ….. (Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra Úradu
priemyselného vlastníctva SR bolo vydané dňa …. podľa §12, ods.1 zákona NR SR
č.55/1997 Z.z.
).
3. Asociácia vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
4. Sídlom Asociácie je: Obrancov mieru 331/41, P.O.BOX 67, 955 01 Topoľčany. Asociácia
môže byť členom iných národných alebo medzinárodných mimovládnych organizácii
(združení, spolkov) rovnakého odborného zamerania.

Článok II
Vznik a registrácia Asociácie
1. Asociácia vznikla a bola zaregistrovaný v roku 1993 ako právnická osoba.
2. Prvé Stanovy Asociácie boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 5.11.1993
po č. VVS/1-900/90-8851.

Článok III
Poslanie a ciele Asociácie
1. Poslaním a cieľom asociácie je najmä:
a. chrániť a obhajovať záujmy povolania dentálnej hygieničky, zastupovať a
presadzovať odbor dentálnej hygieny, podporovať vzájomnú spoluprácu
členov Asociácie, rovnako aj s inými združeniami, zväzmi a organizáciami,
ktorých ciele sú rovnaké alebo podobné,
b. podporovať a koordinovať výmenu poznatkov a informácii o profesii, vzdelaní
a praxi,
c. podporovať prístup ku kvalitnej preventívnej ústnej zdravotnej starostlivosti,
d. zvýšiť povedomie verejnosti, o možnosti predchádzať ústnym ochoreniam
preventívnymi opatreniami v dentálnohygienickej starostlivosti,

e. organizovať a viesť diskusné fóra o otázkach týkajúcich sa dentálnej hygieny,
f. vytvárať, prehlbovať a udržiavať vzťahy s ostatnými združeniami alebo
organizáciami, ktoré sa týkajú dentálneho zdravia vo vzájomnej spoluprácii a
rešpekte,
g. hygieny, ako najefektívnejšej metódy na propagáciu všeobecných a
spoločných zjednocovať činnosti a záujmy národných asociácii v prospech
profesie dentálnej záujmov jej členov,
h. podporovať štandardizované vzdelávanie pre dentálne hygieničky.

Článok IV
Predmet činnosti Asociácie
1. Asociácia poskytuje svojim členom poradenstvo a ochranu ich záujmov
2. Asociácia v rámci ďalšieho vzdelávania a sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje vnútroštátne a
medzinárodné odborné a vedecké vzdelávacie podujatia (kongresy, zjazdy,
sympózia, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.), sprievodné
výstavy a sympózia.
3. Asociácia podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach
doma aj v zahraničí.
4. Asociácia môže vydávať a podporuje vydávanie odborných časopisov, zborníkov,
bulletinov, publikácii a iných informačných materiálov.
5. Asociácia zabezpečuje pre svojich členov metodické poradenstvo súvisiace s
plnením cieľov, poslania a predmetu činnosti Asociácie.
6. Asociácia informuje členov a ostatných zdravotníckych pracovníkov o najnovších
vedeckých poznatkoch v oblasti dentálnej hygieny.
7. Asociácia nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi,
vedeckými stanovskými organizáciami doma aj v zahraničí, ktoré pôsobia v oblasti
zdravotníctva.
8. Asociácia uzatvára dohody o spolupráci a recipročnej výmene odborníkov (najmä
členov Asociácie) s partnerskými medzinárodnými organizáciami.
9. Asociácia vyhlasuje a organizuje odborné súťaže, na ktorých môžu byť udeľované
ceny.
10. Asociácia sa podieľa prostredníctvom delegovaných zástupcov na činnosti
poradných orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a
ďalších komôr a profesijných inštitúcii pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a
zaoberajúcich sa problematikou zdravotníctva.
11. Asociácia môže s cieľom zabezpečiť realizáciu poslania, cieľov a predmetu činnosti
vykonávať vedľajšiu hospodársku činnosti (napr. nakladateľskú a vydavateľskú
činnosť, reklamu, prenájom, mailingové služby a iné služby a pod.)

12. Asociácia môže za účelom výkonu vedľajšej hospodárskej činnosti a poskytovania
verejnoprospešných služieb zakladať neziskové organizácie, nadácie, fondy,
obchodné a iné spoločnosti, prípadne byť ich spoločníkom.

Článok V
členstvo v Asociácii
1. Členstvo v Asociácii môže byť riadne alebo čestné.
2. Riadnym členom Asociácie sa môže stať fyzická osoba, ktorá absolvovala alebo v
čase podania absolvuje špecializované štúdium zamerané na dentálnu hygienu
(dentálny hygienik, dentálna hygienička alebo študent dentálnej hygieny), ktorá
súhlasí s poslaním, cieľmi a stanovami Asociácie a zaviaže sa podieľať na ich plnení
a súčasne platí pravidelný ročný členský príspevok. Riadne členstvo v Asociácii
vzniká doručením riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o
riadne členstvo, vyhlásenia o záväzku dodržiavať stanovy a platiť členské príspevky
a zaplatením schváleného členského príspevku.
3. Čestné členstvo v Asociácii je osobitný druh pocty, ktoré sa udeľujú členom, osobám
a právnickým osobám za zásluhy a rozvoj plnenia predmetu, úloh a cieľov ADHS,
čestný člen nemá hlasovacie a volebné právo a nemôže byť volený do orgánov
ADHS. Čestných členov vymenúva na základe návrhu Prezídia Prezident Asociácie.
4. Výšku a kategórie ročných členských príspevkov pre rôzne formy členstva v Asociácii
a termíny ich splatnosti upravuje Príspevkový a hospodársky poriadok Asociácie.

Článok VI
Zánik členstva Asociácii
1. Riadne členstvo v Asociácii zaniká:
a. úmrtím riadneho člena
b. vystúpením riadneho člena na základe písomného vyhlásenia a to dňom
doručenia tohto vyhlásenia,
c. vylúčením riadneho člena pre hrubé porušenie Stanov Asociácie a
poškodenie záujmov Asociácie, ak sa náprava nedosiahla inými
prostriedkami,
d. zrušením členstva, najmä pre neplnenie členských povinností alebo pre iné
závažné dôvody (napr. právoplatné odsúdenie za trestný čin). Ak bude riadny
člen v omeškaní s platením členského príspevku viac ako 12 mesiacov, môže
o zrušení členstva rozhodnúť prezídium Asociácie, ak člen bol na možnosť
vylúčenia vopred, najmenej jeden mesiac pred rozhodnutím prezídia,
písomne upozornený.
2. Čestné členstvo v Asociácii zaniká:
a. vzdaním sa čestného členstva,
b. úmrtím čestného člena, prípadne likvidáciou člena, ktorý je právnickou
osobou,

c. zrušením čestného členstva z dôvodov uvedených v čl. VI., bod 1), písm d)
týchto Stanov alebo z iných vážnych dôvodov.

Článok VII
Práva a povinnosti členov Asociácie

1. Každý riadny člen Asociácie má najmä nasledujúce práve:
a. zúčastňovať sa na rokovaniach snemu Asociácie,
b. voliť zástupcov do príslušných orgánov Asociácie a sám byť volený do
príslušných orgánov Asociácie,
c. byť informovaný o činnosti Asociácie,
d. predkladať svoje návrhy, požiadavky, stanoviská a sťažnosti na orgány
Asociácie vo veciach ich činností,
e. slobodne vyslovovať svoje názory a pripomienky vo veciach činnosti orgánov
Asociácie,
f. využívať služby poskytované členom Asociácie,
g. zúčastňovať sa osobných podujatí a uchádzať sa o ceny pocty Asociácie.
2. Každý riadny člen má tieto povinnosti:
a. dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy Asociácie a všeobecné
záväzné právne predpisy,
b. neohrozovať a nepoškodzovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a
činnosť Asociácie,
c. riadne a v termíne zaplatiť stanovený ročný členský príspevok,
d. poskytovať orgánom a funkcionárom Asociácie potrebnú súčinnosť a nekonať
v rozpore so záujmami a dobrým menom Asociácie,
e. riadne vykonávať zverenú funkciu v orgánoch Asociácie,
f. podieľať sa pri napĺňaní cieľov a poslania Asociácie,
g. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zverila Asociácia a chrániť jej
majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
h. dodržiavať etický kódex zdravotníckeho pracovníka.
3. Členovia Asociácie, najmä osoby vykonávajúce funkciu v orgánoch Asociácie, nesmú
konať v rozpore s jej záujmami. Ak dôjde k rozporu záujmov pri výkone funkcie, nie
je osoba vykonávajúca funkciu v orgáne Asociácie oprávnená zúčastniť sa rokovania
a rozhodovať. Pri porušení tejto zásady je Prezídium Asociácie oprávnené podať
návrh na odvolanie z funkcie príslušnému orgánu a v závažných prípadoch
rozhodnúť o zrušení členstva v Asociácii (napr. V prípade, ak spôsobí člen väčšiu
ekonomickú škodu alebo značne poškodí dobré meno Asociácie). Ak poruší túto
zásadu člen prezídia Asociácie, je takéto rozhodnutie oprávnené vykonať prezídium.

Článok VIII
Orgány Asociácie
1. Orgánmi ASociácie sú:

a. Snem Asociácie
b. Prezídium Asociácie
c. Prezident Asociácie
d. Viceprezident Asociácie
e. Pokladník
f. Sekretár
g. Kontrolná a revízna komisia
h. Odborné komisie
2. Členstvo v orgánoch Asociácie je čestné, členom orgánom prináležia len cestovné
náhrady v zmysle platných právnych predpisov.
3. Prezídium Asociácie môže rozhodnúť o priznaní mimoriadnej odmeny členovi orgánu
Asociácie z dôvodu splnenia mimoriadnej úlohy.

Článok IX
Snem Asociácie
1. Najvyšším orgánom asociácie je Snem, ktorý tvoria všetci riadni a čestní členovia
Asociácie.
2. Snem sa zvoláva najmenej jeden-krát do roka, pričom mimoriadny snem sa zvolá, ak
o to požiada najmenej ⅓ riadnych členov asociácie. Zasadnutie Snemu zvoláva
prezident asociácie.
3. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov
asociácie. V prípade že Snem nie je uznášaniaschopný z dôvodu nedostatočného
počtu riadnych členov, koná sa o 30 minút náhradný snem podľa pôvodného
programu, pričom je Snem uznášaniaschopný všetkými prítomnými riadnymi členmi.
4. Snem sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov.
5. Každý riadne člen má jeden hlas.
6. Spôsob hlasovania určuje Snem.
7. Člen môže splnomocniť iného člena písomne, aby ho zastupoval na Sneme. Takto
zastúpený člen sa považuje za prítomného.
8. Snem Asociácie sa môže uskutočniť aj korešpondenčne a to len vo zvlášť
odôvodnených prípadoch ak to charakter programu dovoľuje.
9. Snem ASociácie schvaľuje najmä:
a. program Snemu,
b. správu o hospodárení Asociácie a návrh rozpočtu Asociácie,
c. výročnú správu Asociácie,
d. výšku ročného členského príspevku na základe návrhu prezídia,
e. základné smerovanie Asociácie do budúcnosti,
f. zmeny a doplnky stanov Asociácie a ďalšie vnútorné predpisy Asociácie.
10. Snem Asociácie rozhoduje najmä o:
a. zlúčení alebo zániku Asociácie, prípadne o iných organizačných zmenách
Asociácie,
b. iných zásadných otázkach predkladaných prezídiom Asociácie.
11. Snem Asociácie volí a odvoláva:

a. členov prezídia Asociácie,
b. náhradných členov prezídia Asociácie,
c. členov Kontrolnej a revíznej komisie Asociácie, ako aj členov odborných
komisií.

Článok X
Prezídium Asociácie
1. Výkonným orgánom Asociácie je prezídium. Prezídium má najmenej 5 členov a 2
náhradných členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 4 roky. Prezídium za
svoju činnosť zodpovedá Snemu.
2. Prezídium môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát, ktorý
zabezpečuje vedenie administratívy a účtovníctva Asociácie.
3. Prezídium Asociácie volí a odvoláva spomedzi svojich členov prezidenta a
viceprezidenta.
4. Rokovania prezídia Asociácie zvoláva prezident, viceprezident alebo iný poverený
člen prezídia. Rokovanie vedie prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident.
Prezídium zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne.
5. Prezídium Asociácie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Prezídium rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
6. Prezídium je oprávnené a povinné najmä:
a. zvolávať a pripravovať zasadnutie Snemu Asociácie a realizovať jeho
uznesenia,
b. riešiť bežné záležitosti medzi zasadnutiami Snemu Asociácie,
c. informuje členov Asociácie o činnosti Asociácie prostredníctvom orgánov
Asociácie,
d. hospodáriť s majetkom Asociácie,
e. rokovať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a ostatnými organizáciami
a inštitúciami a delegovať zástupcov na takéto rokovania,
f. vydávať príspevkový a hospodársky poriadok, štatúty a ostatné vnútorné
predpisy, pokiaľ bolo na to splnomocnené Snemom Asociácie,
g. na základe splnomocnenia Snemu Asociácie vykonáva aj ďalšiu činnosť
súvisiacu s realizáciou úloh, cieľmi a poslaním Asociácie,
h. zriaďovať fondy a nadácie Asociácie a hospodáriť s nimi,
i. nadväzovať zahraničné styky a zabezpečovať ich realizáciu, zastupovať
Asociáciu v zahraničí,
j. zostavovať zoznamy odborníkov pre posudzovanie otázok, týkajúcich sa
dentálnej hygieny,
k. zriaďovať komisie (s výnimkou odborných komisií zriaďovaných snemom
Asociácie), pracovné a poradné skupiny k plneniu krátkodobých i dlhodobých
úloh, určiť obsahovú náplň a riadiť ich činnosť,
l. navrhovať výšku základných členských príspevkov,
m. rozhodovať o schválení a zrušení členstva v Asociácii,

n. podávať snemu Asociácie návrhy na zrušenie Asociácie a v prípade zrušenia
Asociácie navrhovať snemu Asociácie likvidátora Asociácie

Článok XI
Prezident Asociácie
1. Štatutárnym orgánom Asociácie je prezident Asociácie, ktorý ju zastupuje navonok.
Prezident asociácie je členom prezídia asociácie a je pri výkone funkcie viazaný
rozhodnutiami prezídia
2. Prezident Asociácie zastupuje Asociáciu v slovenskej republike aj v zahraničí.
3. Prezident Asociácie reprezentuje Asociáciu pred úradmi, orgánmi, administratívnymi
úradmi a pred verejnosťou a súkromnými osobami.
4. Prezident Asociácie zvoláva Snem Asociácie ako aj zasadnutia prezídia Asociácie,
prekladá program rokovaní a predsedá týmto zasadnutiam.
5. Prezident Asociácie zvoláva a riadi rokovania prezídia Asociácie.
6. Prezident Asociácie kontroluje administratívne úkony a postupy Asociácie a navrhuje
zmeny. Je oprávnený podpisovať všetky bežné písomnosti a za Asociáciu a za
prezídium Asociácie, okrem účtovných dokumentov a bankových prevodov
vyžiadaných prezidentom a vykonávaných pokladníkom. Písomnosti závažného
charakteru (zmluvy, rozhodnutia) podpisujú vždy dvaja prezident a viceprezident.
7. Prezidenta Asociácie v čase jeho neprítomnosti alebo v prípade nemožnosti
vykonávať funkciu zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje
viceprezident.
8. Prezident predkladá Snemu Asociácie správu o činnosti Asociácie za uplynulé
obdobie.

Článok XII
Viceprezident Asociácie
Viceprezident Asociácie zastupuje v čase neprítomnosti prezidenta Asociácie alebo v
prípade nemožnosti prezidenta Asociácie vykonávať funkciu prezidenta Asociácie v celom
rozsahu jeho práv a povinností.

Článok XIII
Viceprezident Asociácie
1. Pokladník Asociácie zodpovedá za finančné riadenie, prípravu rozpočtu, organizáciu,
riadenie a vedenie účtovných záležitostí. Pokladník musí podpisovať účtovné
dokumenty, bankové prevody a daňové dokumenty.
2. Pokladníka vymenúva a odvoláva Prezídium Asociácie. Funkčné obdobie pokladníka
je 4 roky.

Článok XIV
Sekretár Asociácie
1. Sekretára Asociácie volí a odvoláva prezídium Asociácie na návrh prezidenta
Asociácie. Sekretár Asociácie spolupracuje asistuje prezidentovi Asociácie pri
vykonávaní jeho povinností a vykonáva povinnosti, ktoré mu boli zverené
Prezidentom Asociácie alebo Prezídiom Asociácie z dôvodu lepšej reprezentácie a
vedenia Asociácie.
2. Sekretár je povinný najmä:
a. zúčastňovať sa na zasadnutiach Snemu Asociácie a Prezídia Asociácie a
vyhotovovať zápisnice z týchto zasadnutí,
b. zabezpečiť vyhotovenie výročnej správy a správy o hospodárení Asociácie,
c. poskytovať Prezidentovi Asociácie pomoc a podporu pri zasadnutiach
orgánov Asociácie,
d. vyhotovovať potvrdenia podpisované prezidentom Asociácie,
e. zabezpečovať evidenciu pošty Asociácie,
f. vykonávať všetky ostatné činnosti na základe poverenia prezidenta Asociácie.

Článok XV
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Kontrolná a revízna komisia Asociácie
Kontrolná a revízna komisia Asociácie je kontrolným orgánom Asociácie volená
Snemom Asociácie. Kontrolná a revízna komisia Asociácie zodpovedá za svoju
činnosť Snemu Asociácie.
Kontrolná a revízna komisia Asociácie má 3 členov, ktorí si spomedzi seba volia
svojho predsedu. Členstvo v Kontrolnej a revíznej komisii Asociácie je nezlúčiteľné s
členom v prezídiu Asociácie.
Kontrolná a revízna komisia Asociácie sa schádza jedenkrát ročne, jej zvolávanie a
priebeh rokovania zabezpečuje jej predseda.
Kontrolná a revízna komisia Asociácie vypracúva a predkladá správu o kontrole
hospodárenia Asociácie Snemu Asociácie jedenkrát ročne.
Kontrolná a revízna komisia Asociácie upozorňuje na nedostatky v hospodárení
Asociácie a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
Kontrolná a revízna komisia Asociácie vykonáva kontrolu hospodárenia Asociácie,
kontrolu dodržiavania stanov a vnútorných predpisov Asociácie a kontrolu plnenia
uznesení Snemu Asociácie.
Kontrolná a revízna komisia Asociácie rieši sťažnosti členov Asociácie.

Článok XVI
Odborné komisie Asociácie

1. Odborné komisie Asociácie sú poradnými a iniciatívnymi orgánmi Asociácie
zriaďované snemom Asociácie. Úlohou odborných komisií je vyjadrovať sa a
pripravovať vyjadrenia k odborným otázkam týkajúcich sa dentálnej hygieny.
2. Odborná komisia má spravidla 5 až 7 členov, pričom predsedom komisie musí byť
riadny člen Asociácie, pričom ostatní členovia môžu byť volení z radov riadnych
členov alebo odborníkov v oblasti zdravotníctva.
3. Členov odborných komisií volí snem Asociácie. Členstvo v odbornej komisii je
nezlučiteľné s funkciou člena prezídia Asociácie.

Článok XIII
Majetok a hospodárenie Asociácie
1. Asociácia samostatne spravuje svoj majetok a hospodári podľa schváleného
rozpočtu na príslušný rok.
2. Majetok Asociácie tvorí najmä hmotný a nehmotný majetok, finančný majetok,
zásoby, pohľadávky a iné majetkové práva.
3. Príjmy Asociácie tvoria najmä členské príspevky, dotácie, dary, sponzorské
príspevky, jednorázové príspevky, zbierky a iné príjmy vyplývajúce z vedľajšej
hospodárskej činnosti Asociácie, úroky v vkladov, príjmy z reklamy alebo inzercie.
4. Majetok Asociácie je určený k plneniu úloh podľa stanov Asociácie.
5. Majetok Asociácie spravuje pokladník Asociácie.
6. Hospodárenie s majetkom Asociácie a jeho prípravných organizačných zložiek sa
spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XVIII
Zastupovanie Asociácie navonok
1. Asociáciu zastupuje navonok jej prezident, viceprezident, prípadne iní prezidentom
poverení členovia prezídia Asociácie.
2. Za Asociáciu prezident písomnosti podpisuje tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok
,,prezident ADHS". Ostatní funkcionári podpisujú písomnosti tak, že ku svojmu menu
pripoja dodatok svojej funkcie. Poverený člen prezídia Asociácie podpisuje
písomnosti tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok ,,poverený člen prezídia ADHS".

Článok XIX
Zánik Asociácie
1. Asociácia môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením.
2. O zániku Asociácie a majetkovom vysporiadaní rozhoduje Snem Asociácie.

3. Asociácia zanika aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len ministerstvo) v zmysle §12, odseku 1), písm. b) zákona č.
83/1990 Zb, o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4. Pri zániku Asociácie určí Snem Asociácie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu
Asociácie a majetkové vysporiadanie likvidačného zostatku.
5. Pri zániku Asociácie podľa §12, odseku 1), písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. vykoná
majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

Článok XX
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tieto Stanovy rušia a nahrádzajú stanovy, ktoré boli schválené ustanovujúcim
Snemom Asociácie dňa 25.9.1993 a registrované na Ministerstve vnútra SR dňa
5.11.1993.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Snemom Asociácie a to dňa ….... a
účinnosť dňom doručenia oznámenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o
tom, že zmenu Stanov vzalo na vedomie.

Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 5.2.2016 pod
číslom VVS/1-900/90-8851-2

