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Snem Slovenskej komory psychológov (ďalej len "SKP"), konaný dňa 01.12. 2017, podľa § 49 ods. 2 písm. e),
§ 55 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov schvaľuje tento

Štatút
Slovenskej komory psychológov

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Slovenská komora psychológov je zriadená zákonom č. 653/2007, ktorým bol zmenený a doplnený zák. č.
578/2004 Z.z. a je následníckou organizáciou:
•

Slovenskej komory psychológov, ktorá bola zriadená zákonom o psychologickej činnosti a Slovenskej
komore psychológov zákon č. 199/1994 Z.z. a zákonom č. 578/2004 Z.z. a

•

Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, laborantov a technikov (ďalej len „SKIZPALT“) a
sekčnej komory psychológov SKIZPALT.

2) Štatút SKP je základnou normou SKP, vychádza z podmienok zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov a upravuje najmä podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti SKP a jej orgánov
registráciu členstvo práva a povinnosti členov sústavné vzdelávanie členov a registrovaných etické zásady
výkonu povolania majetkové postavenie a hospodárenie SKP používanie symbolov SKP a pod.

Čl. 2
Postavenie SKP

Slovenská komora psychológov
1) je samosprávna, nezávislá, nepolitická stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území
Slovenskej republiky,
2) je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, týmto štatútom ďalšími
vnútornými predpismi, internými riadiacimi aktmi a procesmi SKP prostredníctvom vlastných orgánov samostatne
hospodári s vlastným majetkom, majetkom získaným vlastnou činnosťou a so svojimi finančnými zdrojmi,
3) môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť a zrušiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví interným predpisom komory,
4) združuje osoby vykonávajúce povolanie psychológ v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve.
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Čl. 3
Základné úlohy SKP

1) SKP zabezpečuje úlohy stanovené tejto komore zákonom, týmto štatútom a ďalšími vnútornými predpismi a
internými riadiacimi aktmi a procesmi SKP, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb SKP.
2) SKP plní tieto základné úlohy
a) združuje psychológov, ktorí sú jej členmi,
b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom povolania psychológ,
c) poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického
poradenstva v súvislosti s výkonom povolania psychológ,
d) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej
správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania psychológ,
e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu povolania psychológ,
f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi
zo zákona,
g) vedie zoznam svojich členov,
h) vedie register povolania psychológ a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,
j) rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, podrobnosti podmienok spôsob organizácie
a kontroly sústavného vzdelávania v podmienkach SKP upraví SKP vnútorným prepisom.
k) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely
vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,
l) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
m) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie,
n) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory,
o) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach,
p) spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako
minimálna sieť,
q) rozhoduje o uložení pokuty,
r) vedie register licencií.
3) SKP ďalej
a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
b) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesijnými združeniami a občianskymi združeniami,
odbornými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými
osobami v zdravotníctve a s príslušnými orgánmi členských štátov vo veciach súvisiacich s výkonom
povolania psychológ,
c) oznamuje ministerstvu zdravotníctva, úradu pre dohľad a príslušným orgánom členských štátov
skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon
povolania psychológ na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon
povolania psychológ tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,
d) zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania
psychológ a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e) vydáva vnútorné predpisy komory,
f) vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania psychológ,
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g) môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných
časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,
h) vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
i) rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
j) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných zdravotníckych školách,
do skúšobných komisií pri absolventských skúškach v stredných zdravotníckych školách a do skúšobných
komisií pri záverečných skúškach v stredných zdravotníckych školách,
k) plní úlohy podľa osobitného predpisu,
l) spolupracuje so zástupcami psychológov, ktorí nie sú členmi a registrovanými osobami v SKP.
4) Činnosť uvedená v odseku 2 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.
5) SKP môže vydávať odporúčajúci cenník.
6) SKP si môže rozhodnutím rady SKP zriaďovať odborné poradné zbory alebo pracovné skupiny na riešenie
špecifických otázok výkonu povolania psychológ alebo kluby podľa špecializačnej pracovnej činnosti, resp.
certifikovanej pracovnej činnosti. Rada SKP má právomoc zriadené poradné zbory, pracovné skupiny alebo kluby
zrušiť.

Čl. 4
Členstvo v SKP

1) Členstvo v SKP vzniká zápisom do zoznamu členov SKP alebo udelením čestného členstva v SKP.
2) Člen SKP je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania psychológ, ak sa
regionálna komora zriadila.
3) Členstvo v SKP je dobrovoľné.
4) SKP môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného povolania psychológ, udeliť čestné
členstvo v komore. Spôsob udelenia čestného členstva SKP a ostatné náležitosti s tým súvisiace upraví SKP v
samostatnom vnútornom predpise - metodickom pokyne o udelení čestného členstva.
5) S čestným členstvom v SKP sa nespájajú práva a povinnosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách SKP a na zhromaždeniach členov regionálnej komory,
ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti SKP.
6) SKP zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti psychológa ak
a) je odborne spôsobilý na výkon povolania psychológ,
b) je bezúhonný.
7) SKP 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 SKP (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov).
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Čl. 5
Práva a povinnosti člena SKP

1) Člen SKP má právo
a) voliť a byť volený do orgánov SKP 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 je povinný
a) vykonávať povolanie psychológ odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
s etickým kódexom SKP (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.
3) Členský príspevok sa uhrádza podľa interných predpisov komory a je príjmom komory.

Článok 6
Výkon samosprávy

1) Samosprávu SKP vykonávajú členovia SKP prostredníctvom orgánov SKP.
2) Funkčné obdobie členov orgánov SKP je štvorročné. Funkčné obdobie orgánov SKP začína dňom volieb
do orgánov SKP a trvá nepretržite po dobu štyroch rokov. V prípade voľby orgánu SKP alebo člena orgánu SKP
v priebehu volebného obdobia volí sa na zostávajúci čas volebného obdobia.
3) Prezident SKP a členovia orgánov SKP vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov SKP, ak
im členstvo nezanikne podľa zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov skôr.
4) Spôsob voľby orgánov SKP a ich členov upravuje volebný poriadok SKP.
5) Spôsob rokovania orgánov SKP upravuje rokovací poriadok SKP.
6) Funkcia prezidentovi SKP a členovi orgánov SKP zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) stratou bezúhonnosti,
c) vylúčením z komory,
d) odvolaním,
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
7) Prezidenta SKP a člena orgánu SKP môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov
SKP.
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8) Funkcia prezidenta SKP a funkcia člena orgánov SKP sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných
poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.
9) Prezident SKP a členovia orgánov SKP sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
v súvislosti s výkonom funkcie.
10) Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak zákon 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak;
za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie
podľa osobitného predpisu; výšku náhrady schvaľuje snem komory.

Článok 7
Záväznosť rozhodnutí

1) Záväznosť rozhodnutí orgánov SKP
a) rozhodnutia snemu SKP sú záväzné pre všetky orgány SKP,
b) rozhodnutia rady SKP sú záväzné pre prezídium SKP a prezidenta SKP,
c) rozhodnutia prezídia SKP sú záväzné pre prezidenta SKP,
d) stanovisko disciplinárnej komisie k etickým otázkam výkonu povolania psychológ je záväzné pre
všetky orgány SKP a jej členov s výnimkou snemu SKP,
e) rozhodnutia orgánov SKP sú záväzné pre všetkých členov SKP a konanie v rozpore s nimi môže
byť posudzované ako disciplinárne previnenie spočívajúce v konaní v rozpore s vnútornými predpismi.
2) V prípade kompetenčných sporov medzi orgánmi SKP v prípadoch, ktoré nie sú upravené zákonom rozhoduje
vždy vyšší orgán. Jeho rozhodnutie je pre ostatné orgány SKP záväzné.
3) Na konanie a rozhodovanie orgánov SKP sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak zákon
neustanovuje inak.

Článok 8
Orgány SKP

1) Orgánmi SKP sú
a) snem SKP,
b) rada SKP,
c) prezídium SKP,
d) prezident SKP,
e) disciplinárna komisia SKP,
f) kontrolný výbor SKP.
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Článok 9
Snem SKP

1) Snem SKP je najvyšším orgánom SKP. Snem SKP najmä
a) schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy SKP, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací
poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,
b) volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta SKP a členov orgánov SKP okrem prezídia SKP,
c) môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,
d) hodnotí činnosť SKP a jej orgánov,
e) rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s SKP,
f) schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov SKP,
g) určuje termíny splatnosti a výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5, Zákona
578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
h) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
3) Snem komory písomne zvoláva rada SKP najmenej raz za kalendárny rok. Rada SKP je povinná snem SKP zvolať
do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov SKP, prezident SKP
alebo kontrolný výbor SKP.
4) Snem SKP tvoria delegovaní členovia SKP (ďalej "delegáti"). Spôsob voľby delegátov je určený volebným
poriadkom SKP.
5) Rokovanie snemu SKP je určené rokovacím poriadkom SKP. Snem SKP je schopný uznášať sa, ak je na ňom
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu SKP je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

Článok 10
Rada SKP

1) Rada SKP je riadiaci orgán SKP v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady SKP volí snem SKP
v súlade s volebným poriadkom SKP.
2) Radu tvorí 8 členov a prezident SKP.
3) Rada SKP
a) volí a odvoláva členov prezídia SKP,
b) hodnotí činnosť prezídia SKP a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia SKP,
c) má právo meniť, zrušiť alebo potvrdiť rozhodnutia prezídia komory,
d) schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
e) schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia SKP za uplynulý rok,
f) plní uznesenia snemu SKP,
g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia SKP o uložení pokuty podľa zákona 578/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov,
h) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia SKP o registrácii, dočasnom pozastavení registrácie,
zrušení, obnovení a zániku registrácie psychológa v zmysle zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a súvisiacich predpisov,
i) rozhoduje o ďalších veciach podľa zákona 578/2004 v znení neskorších predpisov, ak o nich nerozhodujú
iné orgány SKP,
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j) podáva záväzný výklad vnútorných predpisov SKP.
4) Členstvo v rade SKP je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore SKP a v disciplinárnej komisii SKP.
5) Spôsob rokovania rady SKP je určený rokovacím poriadkom SKP.
6) Radu SKP písomne zvoláva prezídium SKP najmenej jeden krát za tri mesiace. Ak o zvolanie rady SKP požiada
aspoň jedna pätina členov rady SKP alebo kontrolný výbor SKP je prezídium SKP povinné zvolať radu SKP do 7 dní
od doručenia žiadosti.
7) Úlohy a kompetencie rady SKP môže rada SKP svojim uznesením delegovať na prezídium SKP. Rada si
môže zriaďovať osobitné výbory, pracovné skupiny alebo komisie alebo plnením úloh poverovať jednotlivých členov
SKP, vrátane členov rady SKP, na základe ich prejaveného súhlasu.
Poverením úlohou členovi SKP vzniká povinnosť ju v zodpovedajúcej kvalite splniť a o jej splnení informovať v
stanovenom čase určené orgány SKP. Poverením úlohou člena SKP mu súčasne vzniká nárok na vyplatenie
príslušných náhrad podľa čl. 6, ods. 10 tohto štatútu.

Článok 11
Prezídium SKP
1) Prezídium SKP je výkonný orgán SKP. Členov prezídia SKP volí rada SKP z členov rady SKP v súlade s volebným
poriadkom SKP.
2) Prezídium SKP tvoria prezident a traja viceprezidenti. Kompetencie prezídia SKP môžu byť presne vymedzené
kompetenčným a podpisovým poriadkom SKP, ktorý schvaľuje rada SKP.
3) Prezídium SKP
a) zvoláva riadne zasadnutia rady SKP,
b) zvoláva mimoriadne zasadnutia rady SKP, ak o to požiada aspoň pätina členov rady SKP, prezident
SKP alebo kontrolný výbor SKP,
c) plní uznesenia snemu SKP a rady SKP,
d) zapisuje psychológov do zoznamu členov,
e) hospodári s majetkom SKP a zodpovedá za hospodárenie SKP,
f) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť SKP,
g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SKP o uložení disciplinárneho opatrenia,
h) rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4 zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
i) rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie,
j) zapisuje psychológov do registra podľa príslušného povolania psychológ a priebežne ho aktualizuje,
k) zabezpečuje sústavné vzdelávanie psychológov a vykonáva hodnotenie sústavného vzdelávania.

4) Prezídium SKP ďalej
a) rozhoduje o registrácii, dočasnom pozastavení registrácie, zrušení, obnovení a zániku registrácie
psychológa v zmysle zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov,
b) rozhoduje o tvorbe organizačnej štruktúry najmä kancelárie SKP, o náplni činnosti kancelárie SKP (je
definovaná popisom v organizačnom poriadku), definovaní procesov v SKP, personálnej politike a prioritách
SKP, ďalej mzdovom a pracovnom poriadku a schvaľuje ich,
c) rozhoduje o zabezpečení poskytovania
v súvislosti s výkonom povolania,

právneho

a ekonomického

poradenstva

členom

SKP

d) rozhoduje o zabezpečení sprostredkovania zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy
a miestnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania psychológ,
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e) za podmienok stanovených hospodárskym poriadkom SKP rozhoduje o poskytnutí bezúročných pôžičiek
a nenávratných príspevkov a zliav členom SKP,
m) riadi zamestnancov v pracovno-právnom vzťahu s SKP, dodržiavanie zmluvných vzťahov a spoluprácu
s dodávateľmi služieb pre SKP.

Článok 12
Prezident SKP

1) Prezident SKP je štatutárny orgán SKP. Prezidenta SKP volí snem SKP v súlade s volebným poriadkom SKP.
Prezident SKP je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov SKP príslušných na rozhodovanie v danej veci.
2) Prezident SKP
a) zastupuje komoru a koná za komoru navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia SKP,
c) vedie zasadnutia rady SKP,
d) predsedá zasadnutiam snemu SKP.
(3) Prezidenta SKP v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním určený viceprezident SKP.
Prezident SKP môže poveriť ním určeného viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v určenom
rozsahu jeho práv a povinností.

Článok 13
Disciplinárna komisia SKP

1) Disciplinárna komisia SKP je etický a disciplinárny orgán SKP. Členov disciplinárnej komisie SKP volí snem SKP
v súlade s volebným poriadkom SKP.
2) Disciplinárna komisia SKP
a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie SKP,
c) sa vyjadruje sa k etickým otázkam výkonu povolania psychológ.
3) Počet členov disciplinárnej komisie SKP je 5.

Článok 14
Kontrolný výbor SKP

1) Kontrolný výbor SKP je kontrolný orgán SKP. Členov kontrolného výboru SKP volí snem SKP v súlade
volebným poriadkom SKP.

n s

2) Kontrolný výbor SKP
a) kontroluje činnosť SKP,
b) kontroluje plnenie uznesení snemu SKP a rozhodnutí rady SKP,
c) kontroluje hospodárenie SKP,
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d) kontroluje činnosť prezídia SKP,
e) kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov SKP
a rozhodnutí orgánov SKP,
f) rozhoduje o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie
disciplinárneho konania,
g) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru SKP,
h) podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SKP o uložení disciplinárneho opatrenia.
3) Počet členov kontrolného výboru SKP je 7.

Čl. 15
Registrácia

1) Registrácia je zapísanie psychológa do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.
2) Slovenská komora psychológov registruje psychológov, ktorí vykonávajú povolanie psychológ, ak spĺňajú
podmienky podľa § 33 ods. 3 zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3) Registráciu, dočasné pozastavenie registrácie, zrušenie registrácie, obnovenie registrácie, zánik registrácie a
vedenie registra psychológov vykonávajú orgány SKP v súlade s § 62 až 64 zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
4) Registrovaný psychológ je povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho
osoby alebo výkonu povolania do registra SKP a priebežne ich dopĺňať podľa pravidiel stanovených vo vnútorných
predpisoch SKP.
5) Registrovaný psychológ je povinný uhrádzať príslušné poplatky súvisiace s vedením registra v zmysle zákona
578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj iné príspevky stanovené zákonom alebo vnútornými predpismi
SKP.

Čl. 16
Disciplinárne opatrenia

1) Disciplinárne previnenie člena SKP je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2. zákona 578/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov.
2) Disciplinárne konanie sa voči členom SKP sa riadi disciplinárnym poriadkom SKP a v súlade s § 65 až 67 zákona
578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 17
Vydávanie licencií

1) Slovenská komora psychológov vydáva licencie psychológom a vedie register vydaných licencií.
2) Vydávanie licencií, zmeny údajov v licencii, dočasné pozastavenie licencie, zrušenie licencie, zánik platnosti a
vedenie registra licencií vykonávajú orgány SKP v súlade s § 68 až 78 zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
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Čl. 18
Hospodárenie a majetok SKP

1) Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny
rok.
2) Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa
hospodárenie SKP posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov.
3) Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok SKP.
4) Majetok SKP tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve SKP, príjmy z členských príspevkov,
registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v disciplinárnom konaní, darov, dotácií a z
iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5) Hospodárenie SKP podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného
zákona.

Čl. 19
Symboly SKP

1) Symboly SKP sú predovšetkým znak SKP a iné symboly upravené vnútorným predpisom SKP - dizajn manuálom,
ktorý upravuje ich použitie.

Čl. 20
Záverečné ustanovenia

1) V prípade, že ustanovenia upravené týmto štatútom sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, postupuje sa
v zmysle príslušného právneho predpisu.
2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia, 01.12. 2017

Mgr. Eva Klimová
prezidentka
Slovenská komora psychológov
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