STANOVY A ČLENSTVO
SLOVENSKÁ PARODONTOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné a môže sa ním stať fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca
činnosť stomatológa, zubného technika, dentálneho implantológa, zubného chirurga, parodontológa, osoba
spadajúca pod pojem stredný zdravotný asistent, zubného hygienika, študent zubného lekárstva a/alebo iná osoba,
o ktorej rozhodne výkonný výbor.
Členom občianskeho združenia je možné stať sa rozhodnutím výkonného výboru na základe písomnej žiadosti
fyzickej alebo právnickej osoby. Rozhodnutie o jej prijatí či neprijatí za člena je plne v kompetencii výkonného
výboru. Výkonný výbor môže odmietnuť členstvo i bez uvedenia dôvodu.
Každý člen sa automaticky stáva členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a to tak, že vyplní prihlášku za člena do Slovenskej
lekárskej spoločnosti a zaplatí ročný členský príspevok vo výške 30,- Eur.
Členom občianskeho združenie nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

Medzi základné práva členov občianskeho združenia patria najmä:
právo podieľať sa na činnosti združenia
právo voliť a byť volený do orgánov združenia
právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
Medzi základné povinnosti členov občianskeho združenia patria najmä:
uhradenie povinného ročného členského príspevku
dodržiavanie stanov združenia
podpora plnenia cieľov združenia
aktívne podieľanie sa na práci združenia podľa svojho svedomia a možností
v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Členstvo v občianskom združení zaniká:
vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
zánikom združenia
automatickým ukončením z dôvodu neuhradenia ročného členského príspevku v lehote a vo výške stanovenej príslušným
orgánom združenia. Členstvo zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mal byť členský príspevok uhradený.
vylúčením – ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo rozhodnutia členskej schôdze a/alebo
výkonného výboru alebo z iných závažných dôvodov. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení zo
združenia.

CHCEM SA STAŤ ČLENOM ZDRUŽENIA

Prostredníctvom prístupu k vysoko špecializovaným vzdelávacím akciám, vydávaním odborných publikácií
a organizovaním plnohodnotných výstav, umožňujeme našim členom zvyšovať si svoju vlastnú odbornú spôsobilosť
a dopĺňať odborné znalosti čo následne zvyšuje spokojnosť ich zákazníkov so službami, ktoré im poskytujú.

