
S T A N O V Y
Komory školských logopédov

I.
Základné ustanovenie

Komora je založená v zmysle ust. §2 zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

II.
Názov komory

Názov komory je:
Komora školských logopédov

(ďalej len „komora“).

III.
Sídlo komory

Sídlom komory je: Hospodárska 37, 917 01 Trnava

IV.
Cieľ činnosti

Cieľom činnosti komory je:
a) zjednotiť, obhajovať, presadzovať, chrániť a zastupovať

profesijné,  hospodárske  a  sociálne  záujmy  a  práva
školských logopédov, 

b) zachovanie  a zlepšenie  podmienok  na  vykonávanie
profesie školských logopédov,

c) dbať na to, aby členovia komory vykonávali logopedickú
intervenciu odborne, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a v súlade s etickými princípmi,

d) spolupráca s Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom
zdravotníctva SR, Slovenskou zdravotníckou univerzitou,
Komorou klinických logopédov a inými orgánmi štátnej
a verejnej  správy,  územnej  a  záujmovej  samosprávy,
vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými
ustanovizňami,  stavovskými organizáciami,  záujmovými
profesijnými  združeniami  v školstve  a  v  zdravotníctve
a inými právnickými a fyzickými osobami,

e) zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych
predpisov  súvisiacich  s  výkonom  povolania  školských
logopédov,

f) podporovať profesionálny rozvoj školských logopédov, 
g) rozvíjať  vzájomnú  informovanosť  členov  a  nečlenov

komory, štátnych a neštátnych vzdelávacích inštitúcií,
h) vytvárať  podmienky  na  zvyšovanie  odbornosti

a kvalifikácie svojich členov,
i) organizovať  a  sprostredkovať  možnosti   ďalšieho

vzdelávania  ako  i  prednáškovej  činnosti,  seminárov,
konferencií, slávnostných akadémii,

j) vydávať  odborné  časopisy  a  publikácie  na  podporu
plnenia úloh komory a v súlade s jej cieľmi činnosti,

k) poskytovať   pomoc  v  akreditačnom  procese
kontinuálneho vzdelávania,

l) zabezpečovanie  výmeny  odborných  poznatkov
s obdobnými  združeniami  doma  i v zahraničí
a medzinárodnými profesionálnymi organizáciami,

m) vykonávať  osvetovú,  propagačnú,  popularizačnú
a poradenskú činnosť.

V.
Členstvo v komore

1.  Členstvo  v  komore  je  dobrovoľné.  Členmi  komory  sú
školskí logopédi a iné osoby.
2. Členmi komory môžu byť fyzické osoby a právnické osoby.

3. Členovia sa delia na:
a) zakladajúcich členov
b) riadnych členov.
4. Členstvo zakladajúcich členov vzniká:
a) vznikom  komory  všetkým  členom  prípravného  výboru

komory,
b) rozhodnutím  správnej  rady  o  prijatí  za zakladajúceho

člena  alebo  o zmene  postavenia  riadneho  člena  na
zakladajúceho člena.

5.  Členstvo  riadnych  členov  vzniká  rozhodnutím  správnej
rady  o prijatí  za  riadneho  člena  na  základe  písomnej
prihlášky.
6. Členstvo zaniká:
a) doručením  písomného  vyhlásenia  člena  o vystúpení

komore,
b) úmrtím člena,
c) zánikom komory,
d) rozhodnutím správnej rady o vylúčení člena pre závažné

porušenie povinností, ak ide o riadneho člena.

VI.
Práva a povinnosti členov

1.  Členovia  sú  povinní  dodržiavať  stanovy  komory,  interné
predpisy komory a plniť uznesenia jej orgánov. 
2. Členovia majú právo podieľať sa na činnosti komory, byť
informovaní  o činnosti  a zámeroch  komory,  predkladať
komore  a  jej  orgánom  svoje  návrhy,  pripomienky
a vyjadrenia  k  činnosti  komory.  Za  podmienok  určených
týmito  stanovami  majú  právo  rozhodovať  prostredníctvom
orgánov komory.
3.  Na  členov  sa  vzťahuje  povinnosť  mlčanlivosti  vo vzťahu
k tretím  osobám  o všetkých  skutočnostiach,  ktoré  sa
dozvedeli  pri  styku  s komorou  a jej  orgánmi  a ktoré  sa
vzhľadom  na predmet  činnosti  považujú  za  dôverné  a ich
vyzradením by mohlo dôjsť k podstatnému sťaženiu činnosti
komory.
4. Členovia majú povinnosť platiť členské príspevky vo výške
a v lehotách určených rozhodnutím správnej rady.

VII.
Orgány komory

Orgánmi komory sú:
a) správna rada,
b) predsedníctvo.

VIII.
Správna rada

1.  Správna  rada  je  najvyšším  orgánom  komory,  tvoria  ju
všetci  zakladajúci  členovia  komory.  V prípade,  že  v komore
nie sú žiadni zakladajúci členovia, správnu radu tvoria všetci
členovia komory.
2. Návrhy uznesení môže správnej rade predložiť ktorýkoľvek
člen správnej rady alebo predsedníctvo komory.
3.  Správna  rada  je  uznášaniaschopná,  ak  sa  na  jej
rozhodovaní  zúčastní  nadpolovičná  väčšina  jej  členov.
Rozhodnutia  správnej  rady  sú  prijímané  nadpolovičnou
väčšinou všetkých členov správnej rady.
4.  Správna  rada  rozhoduje  tak,  že  písomné  vyhotovenie
rozhodnutia na znak súhlasu podpíše nadpolovičná väčšina
jej členov. 
5. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo
zasadnutia  správnej  rady.  Návrh  uznesenia  zašle  členom
správnej  rady  ktorýkoľvek  člen  správnej  rady  alebo
predsedníctvo  spolu  s  oznámením  lehoty  na  písomné



vyjadrenie,  v  ktorej  ho  členovia  správnej  rady  zasielajú  na
adresu  komory.  Ak  sa  člen  správnej  rady  v  určenej  lehote
nevyjadrí, platí, že nesúhlasí. Predsedníctvo následne oznámi
výsledky hlasovania všetkým členom správnej rady.
6. Správna rada môže rozhodovať spôsobom podľa odseku 5
aj prostredníctvom elektronickej pošty.
7. Každý člen správnej rady je oprávnený na nahliadanie do
všetkých účtovných a iných dokladov komory. Predsedníctvo
komory je povinné mu to umožniť bez zbytočného odkladu
po podaní žiadosti.
8. Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a) rozhodovanie o zmenách stanov komory,
b) prijímanie vnútorných predpisov komory a ich zmien,
c) vymenovávanie,  odvolávanie  a  odmeňovanie  členov

predsedníctva komory,
d) schvaľovanie  riadnej  alebo  mimoriadnej  účtovnej

závierky,
e) rozhodovanie o záležitostiach strategického významu,
f) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení komory alebo

o zlúčení s iným združením podľa zákona o združovaní
občanov,

g) rozhodovanie  o vymenovaní  a odvolaní  likvidátora
a o naložení s likvidačným zostatkom,

h) kontrola činnosti predsedníctva,
i) určovanie  podmienok,  ktoré  musí  osoba  splniť,  aby

mohla byť prijatá za člena komory,
j) rozhodovanie  o prijatí  za  člena  komory,  rozhodovanie

o zmene  postavenia  riadneho  člena  na  zakladajúceho
člena  a rozhodovanie  o vylúčení  riadneho  člena  pre
závažné porušenie povinností,

k) rozhodovanie o iných záležitostiach podľa stanov alebo
o ktorých si to správna rada vyhradila.

IX.
Predsedníctvo komory

1.  Riadiacim  a  štatutárnym  orgánom komory  je  trojčlenné
predsedníctvo.
2. Členov predsedníctva vymenúva a odvoláva správna rada. 
3.  Predsedníctvo rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov
členov predsedníctva.
3.  V mene  komory  konajú  vždy  aspoň  dvaja  členovia
predsedníctva  spoločne.  Pri  právnych úkonoch vykonaných
v písomnej forme pripoja k názvu komory svoje podpisy. 
4.  V čase,  keď  je  za  člena  predsedníctva  vymenovaný  len
jeden člen, koná tento člen v mene komory samostatne. Pri
právnych  úkonoch  vykonaných  v písomnej  forme  pripojí
k názvu komory svoj podpis.
5. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.
6. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach komory,
ktoré  podľa  stanov  nespadajú  do právomoci  správnej  rady
alebo ktoré si správna rada nevyhradila.
7.  Predsedníctvo je povinné sa  riadiť  uzneseniami správnej
rady a vnútornými predpismi komory, okrem prípadu, že by
uvedené  konanie  bolo  v rozpore  s všeobecne  záväznými
právnymi predpismi.

8.  Do  pôsobnosti  predsedníctva  patrí  vedenie  zoznamu
členov komory.
9.  Vzdanie sa  funkcie  člena predsedníctva  je účinné dňom
uvedeným  v  písomnom  oznámení  o  vzdaní  sa  funkcie,
najskôr  však  dňom  nasledujúcim  po  doručení  tohto
oznámenia komore.
10.  Predsedníctvo  si  zo  svojich  členov  volí  člena,  ktorý  je
predsedom komory. Predseda komory predsedá zasadnutiam
predsedníctva a reprezentuje komoru navonok.

X.
Hospodárenie komory

1.  Komora  hospodári  so  svojím  majetkom,  v súlade
s všeobecne  záväznými  predpismi.  Ochrana  majetku,  jeho
evidencia  a  hospodárenie  s ním  sa  vykonáva  v súlade  so
všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole správnej
rady.
2. Majetok komory tvoria :
a) členské príspevky,
b) dotácie,
c) dary,
d) príjmy z majetkových účastí komory,
e) iné príjmy a majetok dosiahnutý v súlade so stanovami

a všeobecne záväznými predpismi.
3.  Majetok  môže  byť  použitý  len  na  dosiahnutie  cieľov
komory, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.
4.  Komora  zostavuje  ročnú  účtovnú  závierku  v súlade
s príslušnými  právnymi  predpismi.  Ročnú  účtovnú  závierku
schvaľuje správna rada.

XI.
Zánik komory

1. Komora zaniká:
a) dobrovoľným  rozpustením  alebo  zlúčením  s iným

združením podľa zákona o združovaní občanov,
b) právoplatným  rozhodnutím  ministerstva  vnútra  o  jej

rozpustení.
2. O zániku komory podľa ods. 1 písm. a)  rozhoduje správna
rada.
3. V prípade zániku dobrovoľným rozpustením podľa ods. 1
písm.  a)   vymenuje  správna  rada  likvidátora.  Likvidátor
vyporiada všetky záväzky a pohľadávky komory.
4.  Likvidátor  oznámi  zánik  a  likvidáciu  komory  do 15  dní
Ministerstvu vnútra.
5.  Likvidačný  zostatok  sa  použije  spôsobom  uvedeným
v rozhodnutí správnej rady.
 

XII.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Komora  vzniká  registráciou  na  Ministerstve  vnútra
Slovenskej republiky.
2. V mene komory koná až do vytvorenia orgánov prípravný
výbor.
3.  Právne  vzťahy  neupravené  týmito  stanovami  sa  riadia
príslušnými  ustanoveniami  zákona  o združovaní  občanov
a ďalšími právnymi predpismi.


