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PRAVIDLÁ ČESTNÉHO ČLENSTVA V SLOVENSKEJ KOMORE PSYCHOLÓGOV
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1) Čestné členstvo v Slovenskej komore psychológov (ďalej "komora") je

významné ocenenie, ktoré sa udeľuje

za nepopierateľný významný prínos do rozvoja psychologickej vedy a praxe.
2) Čestné členstvo je možné udeľovať každoročne.
3) 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.
Čl. 2
Podmienky udelenia čestného členstva
1) Čestné členstvo v komore sa udeľuje významným osobnostiam, ktorých vedecko-výskumné alebo odbornoaplikačné výsledky počas najmenej 25 rokov praxe sú všeobecne akceptované a sú významným prínosom pre rozvoj
psychológie.
2) Čestné členstvo v komore môže byť udelené aj za dlhoročný prínos pre SKP.
3) Čestné členstvo v komore môže byť udelené tej istej fyzickej osobe len jedenkrát.
4) Čestné členstvo v komore môže byť udelené len osobe, ktorá je bezúhonná. V prípade, že sa po udelení čestného
členstva komora dozvie o skutočnosti, že osoba, ktorej bolo udelené čestné členstvo nebola v čase jeho udelenia
bezúhonná alebo stratila bezúhonnosť, je oprávnená čestné členstvo odobrať.
5) Čestné členstvo je možné udeliť aj in memoriam.
Čl. 3
Návrh na udelenie čestného členstva
1) Návrh na udelenie čestného členstva v komore môžu predkladať všetci členovia komory. Ostatní navrhovatelia
môžu predložiť návrh prostredníctvom jedného z členov komory.
2) Návrh sa odovzdáva písomnou formou Prezídiu komory. Predkladateľ/predkladatelia písomne zdôvodnia svoj návrh
a uvedú okrem základných charakteristík navrhovaného aj najvýznamnejšie výsledky jeho práce (nie len vedecké).
Členovia Prezídia komory po preštudovaní návrhu môžu požiadať o jeho doplnenie.
3) Návrhy na udelenie čestného členstva v komore posudzuje Prezídium komory a odporúča/neodporúča udelenie
čestného členstva. Prezídium komory odporučený návrh predkladá Rade komory.
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Čl. 4
Udeľovanie čestného členstva SKP
1) O udelení čestného členstva v komore rozhoduje Rada komory.
2) Prezídium komory vedie samostatnú evidenciu čestných členov komory, s identifikačnými údajmi (minim. meno,
titl., dátum narodenia, dátum udelenia čestného členstva v komore, dôvod udelenia čestného členstva). Komora
archivuje aj návrhové materiály. Evidencia čestných členov sa nezapočítava do počtu aktívnych členov komory pre iné
účely (napr. poplatky EFPA, štatistika, informácie do národného registra zdravotníckych pracovníkov a pod.)
3) Rozhodnutie o udelení čestného členstva odovzdáva prezident komory, v odôvodnených prípadoch iný poverený
člen komory na Sneme komory alebo inom významnom podujatí komory,

pričom sú verejne prezentované dôvody,

pre ktoré čestné členstvo bolo udelené.
Čl. 5
Ďalšie ustanovenia
1) S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti riadneho člena podľa zákona č. 578/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov, okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov
komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.
2) Čestný člen komory neplatí členské poplatky.
3) Čestné členstvo je možné v odôvodnených prípadoch odňať. Za odôvodnený prípad sa považuje strata
bezúhonnosti alebo aktívna činnosť proti komore. V prípade, že sa po udelení čestného členstva komora dozvie
o skutočnosti, že osoba, ktorej bolo udelené čestné členstvo nebola v čase jeho udelenia bezúhonná alebo stratila
bezúhonnosť, je oprávnená čestné členstvo odobrať.
Čl.6
Záverečné ustanovenie
1) Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Radou komory dňa 24.6.2016.

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