Stanovy Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko
1. Názov občianskeho združenia
Názov občianskeho združenia je Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko (ďalej
len SLEA Slovensko). Združenie môže používať aj skrátený názov - SLEA Slovensko.
2. Sídlo občianskeho združenia
Sídlom občianskeho združenia Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko je:
Jozefská 7845/12, 811 06 Bratislava - Staré mesto.
3. Cieľ občianskeho združenia
Cieľom SLEA Slovensko je sprístupňovať dielo Viktora E. Frankla, zakladateľa logoterapie a jeho
žiaka Alfrieda Längleho, zakladateľa existenciálnej analýzy ako svojbytnej psychoterapeutickej
metódy (ďalej len LT a EA) a podporovať jeho šírenie medzi laickou i odbornou verejnosťou.
Dosahovanie cieľov sa bude realizovať prostredníctvom týchto aktivít:
 vedenie dlhodobých psychoterapeutických výcvikov podľa odborných štandardov týchto
organizácií:
Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s., so sídlom v Prahe
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (certifikovaná pracovná činnosť „psychoterapia“)
 usporiadanie konferencií, prednášok, diskusných stretnutí a pokračovacích výcvikových kurzov
 publikovanie v časopisoch, zborníkoch, vydávanie vlastného odborného periodika, podpora
vydávania publikácií, ktoré majú vzťah k LT a EA.
Združeniu pritom nejde o materiálny zisk.
4. Členstvo v občianskom združení
Členom SLEA Slovensko sa môže stať každá fyzická i právnická osoba, ktorá chce podporovať ciele
SLEA Slovensko a súhlasí s jej stanovami.
O prijatí za člena (okrem čestného členstva) rozhoduje Predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou hlasov
všetkých svojich členov na základe písomnej prihlášky. Prijatie môže byť zamietnuté bez udania
dôvodu.
SLEA Slovensko rozlišuje nasledovné formy členstva: riadne, mimoriadne, podporujúce a čestné.
 Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá má úspešne ukončený psychoterapeutický
alebo poradenský výcvik v LT a EA vo vzdelávacom programe uznanom SLEA Slovensko.
Vo výnimočných prípadoch sa môže osoba stať riadnym členom na základe jednohlasného
uznesenia Predsedníctva, pri preukázaní dostatočných znalostí LT a EA.
 Mimoriadnym členom sa môžu stať iba tie fyzické osoby, ktoré prejavujú aktívny záujem
o praktickú a teoretickú činnosť v oblasti LT a EA, napríklad účastníci výcviku alebo študenti
s vyhranenou záujmovou orientáciou.
 Podporujúcim členom sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá chce podporovať úlohy
a ciele SLEA Slovensko.
 Čestné členstvo udeľuje SLEA Slovensko ako prejav uznania za vynikajúce pôsobenie na poli LT a
EA. Čestné členstvo je navrhované Predsedníctvom a schvaľované dvojtretinovou väčšinou
prítomných na Valnom zhromaždení.
SLEA Slovensko, najneskôr do 6 mesiacov od svojho vzniku, požiada o členstvo v Medzinárodnej
spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (Gesellschaft für Logotherapie und
Existenzanalyse) so sídlom vo Viedni. Členom GLE sa stane dňom uznania zo strany GLE.

5. Práva a povinnosti členov
Všetci členovia majú právo:
 zúčastňovať sa na činnosti SLEA Slovensko, byť informovaní o aktivitách a zámeroch združenia,
zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení
 hlasovať o výške členského príspevku, o prijatí čestných členov, o prípadnom vylúčení členov
 prijímať a meniť stanovy, schvaľovať rozpočet, účtovnú uzávierku a výročnú správu, rozhodnúť
o dobrovoľnom ukončení činnosti združenia.
Riadni členovia majú navyše právo voliť a byť volení do orgánov SLEA Slovensko.
Členovia sú povinní podporovať záujmy SLEA Slovensko a vyvarovať sa konania, ktorým by mohla
byť ohrozená vážnosť a ciele SLEA Slovensko. Členovia sú povinní dodržovať stanovy, s ktorými sú
oboznámení, a rešpektujú závery a uznesenia orgánov SLEA Slovensko.
5.1. Členské príspevky
Výška ročného členského príspevku je stanovená Valným zhromaždením.
Ročný príspevok sa platí v prvom štvrťroku každého kalendárneho roku, prípadne v prvom mesiaci
získania členstva.
V prípade vylúčenia či vystúpenia zo SLEA Slovensko sa ročný príspevok nevracia ani čiastočne.
Člen, ktorý napriek upozorneniu pokladníka nezaplatí členský príspevok za príslušný kalendárny rok
dlhšie ako pol roka po jeho uplynutí, je automaticky vylúčený. Opätovné vstúpenie je možné iba v tom
prípade, že príspevky dodatočne uhradí.
5.2. Zánik členstva
Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím člena alebo zánikom SLEA Slovensko.
Vystúpiť je možné kedykoľvek a je potrebné to písomne oznámiť Predsedníctvu.
O vylúčení člena na základe vážneho porušenia povinností člena rozhoduje Predsedníctvo, po
vypočutí dotyčného člena, uznesením dvojtretinovej väčšiny všetkých členov Predsedníctva.
Predsedníctvo môže rozhodnutie o vylúčení člena prenechať Valnému zhromaždeniu, v tomto prípade
je na vylúčenie člena potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. Proti rozhodnutiu
Predsedníctva alebo Valného zhromaždenia o vylúčení sa nedá odvolať.
O zániku SLEA Slovensko sa rozhodne na Valnom zhromaždení dvojtretinovou väčšinou prítomných
členov, ďalej sa bude postupovať podľa týchto stanov, bod 8.
6.Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie
Predsedníctvo
Revízna komisia
Disciplinárna komisia
6.1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SLEA Slovensko, tvoria ho všetci členovia združenia.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho
členov. Ak táto podmienka nie je splnená po uplynutí 30 minút od oficiálneho začiatku rokovania, je
Valné zhromaždenie spôsobilé prijímať uznesenia bez ohľadu na počet prítomných členov.
Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých hlasov prítomných členov.
Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz za dva roky Predsedníctvo združenia písomnou
pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia aspoň dva týždne vopred.

Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na podnet Predsedníctva, na základe písomnej
žiadosti aspoň tretiny všetkých členov, alebo na požiadanie Revíznej komisie v súvislosti s jej
činnosťou.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
 prijímať a meniť stanovy združenia
 voliť a odvolávať predsedu, 3 podpredsedov a pokladníka, ktorí tvoria Predsedníctvo
 voliť a odvolávať členov Revíznej komisie
 schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia
 schvaľovať výšku členských príspevkov
 rozhodovať o záležitostiach strategického významu
 prijímať výročnú správu o činnosti a správu o hospodárení združenia
 rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo dobrovoľnom rozpustení združenia
6.2. Predsedníctvo
Predsedníctvo je výkonným orgánom SLEA Slovensko, tvoria ho piati členovia volení Valným
zhromaždením na obdobie dvoch rokov.
Agenda jednotlivých členov Predsedníctva:
 predseda: zastupuje SLEA Slovensko a koná voči úradom, prislúcha mu podpisové právo, predsedá
Predsedníctvu a Valnému zhromaždeniu.
 traja podpredsedovia: zastupujú SLEA Slovensko voči domácim i zahraničným odborným
organizáciám, komunikujú s členmi SLEA Slovensko, pripravujú odborné vzdelávacie aktivity,
zapisujú uznesenia Predsedníctva aj Valného zhromaždenia.
 pokladník: zodpovedá za náležité nakladanie s finančnými prostriedkami, pripravuje návrh
rozpočtu a správu o hospodárení združenia
Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Celé Predsedníctvo alebo jeho jednotliví členovia môžu byť kedykoľvek zbavení funkcie Valným
zhromaždením. Jednotliví členovia Predsedníctva môžu kedykoľvek písomne oznámiť svoje
odstúpenie Predsedníctvu. V prípade odstúpenia celého Predsedníctva je nutné odstúpenie písomne
oznámiť Valnému zhromaždeniu. Odstúpenie nadobúda platnosť až zvolením nového nástupcu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
 riadiť činnosť SLEA Slovensko v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
 rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
 prejednávať sťažnosti týkajúce sa záležitostí SLEA Slovensko a členov SLEA Slovensko
 rozhodovať o postúpení sťažnosti Disciplinárnej komisii
 rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
 rozhodovať o prijatí nových členov
 pripravovať výročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu
 ustanovovať likvidátora pri zániku združenia
 rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci
Valného zhromaždenia.
 pripravovať a zvolávať Valné zhromaždenie

6.3. Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom SLEA Slovensko, tvoria ju 2 členovia volení Valným
zhromaždením na dva roky. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve.
Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. Členovia Revíznej komisie
môžu odstúpiť alebo byť odvolaní podľa rovnakých pravidiel ako členovia Predsedníctva.
Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
 dozerať na dodržiavanie stanov združenia, na rozhodnutia orgánov združenia a všeobecne
záväzných právnych predpisov
 rozhodovať v prípade sťažností členov, ktoré sa týkajú SLEA Slovensko, a ktoré postúpi
Predsedníctvo Revíznej komisii na ďalšie prejednanie a rozsúdenie
 dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými
predpismi
 posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie
6.4 Disciplinárna komisia
Disciplinárna komisia je etický a disciplinárny orgán Spoločnosti pre existenciálnu analýzu
a logoterapiu Slovensko. Tvoria ju 2 – 5 členovia volení Valným zhromaždením na dva roky. Členstvo
v Disciplinárnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve a s členstvom v Revíznej komisii.
Disciplinárna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. Členovia Disciplinárnej
komisie môžu odstúpiť alebo byť odvolaní podľa rovnakých pravidiel ako členovia Predsedníctva.
Do pôsobnosti a povinností Disciplinárnej komisie patrí:
 voliť a odvolávať predsedu disciplinárnej komisie zo svojich členov, ktorý riadi činnosť
Disciplinárnej komisie
 rozhodovať v prípade sťažností na členov SLEA Slovensko, ktoré postúpi Predsedníctvo
Disciplinárnej komisii na ďalšie prejednanie a rozsúdenie v súlade s Disciplinárnym poriadkom
SLEA Slovensko, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie
 v prípade potreby prizvať jednohlasným uznesením Disciplinárnej komisie poradcov, ktorí nie sú
členmi SLEA Slovensko
 vyjadrovať sa k etickým otázkam výkonu psychoterapie všeobecne a výkonu existenciálnej
analýzy konkrétne
7. Zásady hospodárenia občianskeho združenia
Potrebné materiálne prostriedky na činnosť SLEA Slovensko budú získavané nasledovnými spôsobmi:
členské príspevky
poplatky za výcvik
dotácie, granty, dary
výnosy z verejných akcií (prednášky, konferencie, kongresy, publikácie)
Materiálne prostriedky môžu byť použité len na dosiahnutie cieľov združenia a na aktivity v súlade
so stanovami. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu. Ochrana
majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
8. Zánik občianskeho združenia
SLEA Slovensko zaniká:
zlúčením s iným združením
dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a
povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná
záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.
9. Záverečné ustanovenia
Absolventi i účastníci výcvikov začatých pred rokom 2012 a garantovaných SLEA o.s. (Praha, ČR) sa
po podaní prihlášky do SLEA Slovensko stávajú podmienečne riadnymi členmi. Po úspešnom
ukončení výcviku sa stávajú riadnymi členmi. V prípade, že neukončia výcvik podľa pravidiel
SLEA o.s. (Praha, ČR), zmení sa ich členstvo na mimoriadne.

Stanovy boli schválené Mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.1.2021 v Bratislave.

