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Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1) Účelom tohto dokumentu je upraviť pravidlá členstva v Slovenskej komore psychológov (ďalej "komora") a
proces spracovania prihlášok a evidencie členov.
2) V komore je možné i čestné členstvo, ktoré je upravené samostatným dokumentom.
3)

Registrovaným

psychológom

je

pre

účely

tohto

dokumentu

každý

psychológ,

ktorý

je

riadne

zaregistrovaný v komore a jeho registrácia trvá.
4) Psychológom je pre účely tohto dokumentu každý psychológ, ktorý je registrovaným psychológom v komore
alebo i psychológ bez registrácie v komore.
5) Tento dokument je vykonávacou normou - metodickým usmernením a nadväzuje na platný Štatút Slovenskej
komory psychológov a Hospodársky poriadok Slovenskej komory psychológov.
6) Tento dokument nadväzuje na Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej zákon o poskytovateľoch).

V prípade, že ustanovenia v tomto dokumente sú v rozpore so

zákonom o poskytovateľoch postupuje sa podľa znenia zákona o poskytovateľoch.
7) Zoznam členov vedie kancelária komory.
8) Členstvo je možné zapísať alebo zrušiť.

Čl. 2
Spôsob vzniku členstva

1) Členstvo v komore je dobrovoľné.
2) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov komory alebo udelením čestného členstva v komore.
3) Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania psychológ, ak
sa regionálna komora zriadila.
4) Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti registrovaného
psychológa ak
a) je odborne spôsobilý na výkon povolania psychológ podľa podmienok uvedených v zákone 578/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov,
b) je bezúhonný.
5) Dňom zápisu do zoznamu členov je deň schválenia prihlášky prezídiom komory.
6) Registrácia psychológa do komory a zapísanie do zoznamu členov môžu prebehnúť súčasne, v tom prípade
platí, že proces musí byť ukončený do 10 dní od podania žiadosti (v zmysle zákona o poskytovateľoch).
V prípade, že nie je možné zo strany komory dodržať termín 10 dní, zápis do registra a zápis za člena sa oddelia
na dva samostatné procesy.
7) Prezídium má právo neschváliť prihlášku za člena v prípade ak
a) žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v ods. 4,
b) má preukázateľnú vedomosť, že voči psychológovi sú opakovane riešené sťažnosti Úradom pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tieto boli uznané ako oprávnené,
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c) ak má preukázateľnú vedomosť, že voči psychológovi ako súdnemu znalcovi sú opakovane riešené
sťažnosti Ministerstvom spravodlivosti SR a tieto boli uznané ako oprávnené.
7) Prezídium má právo odložiť schválenie prihlášky za člena v prípade ak
a) komora eviduje voči registrovanému psychológovi neuhradené pohľadávky na poplatkoch (napr. za
vedenie registra a pod., príp. ak je psychológ štatutár organizátora vzdelávacej aktivity, ktorý má
nedoplatky na poplatkoch za kredity, reklamu atď.),
b) je potrebné overiť existenciu dôvodov pre nezapísanie registrovaného psychológa do zoznamu členov.
8) O začiatku členstva komora vystaví potvrdenie, ktoré zašle registrovanému psychológovi e-mailom v PDF forme
alebo doporučene poštou. V prípade zaslania e-mailom psychológ potvrdí jeho doručenie.
9) O členstvo v komore je možné požiadať opakovane.

Čl. 3
Spôsob zániku členstva

1) Komora vyčiarkne zo zoznamu členov psychológa, ak
a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov).
2) Členstvo v komore zaniká podľa čl. III, bod 1
a) na základe písomnej odhlášky dňom jeho schválenia prezídiom komory
b) na základe zrušenia registrácie v komore dňom jej zrušenia.
3) Členstvo nie je možné zrušiť spätne v kalendárnom roku.
4) Prezídium zruší členstvo až po vysporiadaní všetkých záväzkov oboch strán (komory i člena).
5) O ukončení členstva komora vystaví potvrdenie, ktoré zašle registrovanému psychológovi e-mailom v PDF
forme alebo doporučene poštou. V prípade zaslania e-mailom psychológ potvrdí jeho doručenie.

Čl. 4
Poplatky za členstvo v komore

1) Členský poplatok je schvaľovaný snemom komory a jeho výška platí až do schválenia novej výšky poplatku.
2) Snem komory schvaľuje i dôvody (napr. materská, rodičovská dovolenka, dôchodok a pod.), pre ktoré je
možné poskytnúť zľavu z členského poplatku.
3) O zľavu z členského poplatku je možné požiadať na základe pravidiel uvedených v aktuálnom cenníku, a to
na základe písomnej žiadosti člena. V prípade, že si člen o zľavu písomne (s uvedením roku, pre ktorý zľavu
žiada) nepožiada, nie je poskytovaná automaticky.
4) Individuálne žiadosti o zľavu z poplatku z vážnych dôvodov posudzuje prezídium komory a môže o nich
rozhodnúť (napr. zľava pri závažnom ochorení neumožňujúcom dlhodobo výkon práce, invalidný dôchodok,
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závažné životné udalosti a pod.), pričom prezídium komory je oprávnené rozhodnúť o výške zľavy maximálne do
najvyššej výšky zľavy schválenej pre určitú skupinu snemom komory.
5) Skupinám, pre ktoré nebola schválená zľava snemom komory, nie je možné zľavu poskytnúť individuálne.
6) O výške schválenej/neschválenej zľavy je člen písomne informovaný.
7) Členský poplatok je poplatkom pre kalendárny rok.
8) Členský poplatok je zverejnený v cenníku poplatkov.
9) Členský poplatok člen uhrádza na základe faktúry vystavenej zo strany komory jeden krát ročne.
10) V prípade, že sa registrovaný psychológ v komore rozhodol stať členom komory a pre daný kalendárny rok
už zaplatil poplatok za vedenie registra, tento mu je odpočítaný z výšky poplatku členského za príslušný rok.
11) V prípade, že člen komory požiada o zrušenie členstva, od nasledujúceho kalendárneho roku neplatí členský
poplatok, iba poplatok za vedenie registra (pokiaľ zostáva registrovaným nečlenom) a ostatné poplatky v zmysle
cenníka.
12) V prípade, že bol členský poplatok v kalendárnom roku už zaplatený, pri zrušení členstva v priebehu roku sa
poplatok nevracia.
13) Členský príspevok je príjmom komory.

Čl. 5
Práva a povinnosti člena komory

1) V zmysle č. 5 Štatútu Slovenskej komory psychológov má člen komory právo
a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu povolania psychológ,
c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej
samosprávy vo veciach výkonu povolania psychológ,
d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.
2) Člen komory má ďalej právo využívať všetky aktuálne platné zľavy a výhody členstva v komore.
3) Člen komory je v zmysle č. 5 Štatútu Slovenskej komory psychológov povinný
a) vykonávať povolanie psychológ odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
s etickým kódexom komory (Etický kódex psychológa),
b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e) riadne a včas platiť členský príspevok a iné poplatky a príspevky stanovené zákonom alebo
vnútornými predpismi komory,
f) bez zbytočného odkladu zaznamenať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu
povolania psychológ v zmysle platných právnych predpisov a podľa pravidiel stanovených vo vnútorných
predpisoch komory.
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Čl. 6
Zrušenie členstva v komore

1) Členstvo v komore môže byť zrušené
a) ak bol člen komory právoplatne odsúdený za trestný čin,
b) v prípade, že bolo podľa Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory psychológov uznané závažné
porušenie povinnosti člena podľa čl. 5.1, ods. 2) písm. b),
c) v prípade, že člen komory nezaplatí členský poplatok dva roky po sebe do konca príslušného
kalendárneho roku, a to ani opakovanú na výzvu (upomienku) k zaplateniu.
2) V prípade, ak nastanú dôvody na zrušenie členstva uvedené v ods. 1, písm. a) - c) prezídium komory má právo
navrhnúť zrušenie členstva.
3) O návrhu na zrušenie členstva rozhoduje rada komory.
4) Odvolacím orgánom pre odvolanie zrušenia členstva v komore je snem komory.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1) Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Radou Slovenskej komory psychológov
dňa 24.6.2016.

Mgr. Miroslav Harvan, v.r.
prezident Slovenskej komory psychológov
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