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ASOCIÁCIA U ČITEĽOV A ŠTUDENTOV 

LEKÁRSKYCH FAKÚLT  

STANOVY 

 
Článok 1: Základné ustanovenia 

 
1. Názov organizácie: Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt, okrem celého 

názvu používa aj skratku AUŠLF. AUŠLF používa vlastné logo, web stránku 
www.auslf.sk  

2. Sídlom spoločnosti je UPJŠ Lekárka Fakulta, Trieda SNP 1, PSČ 040 11. O zmene 
sídla AUŠLF rozhoduje výbor AUŠLF.  

3. Pôsobnosť AUŠLF sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 
4. AUŠLF môže byť kolektívnym členom aj iných národných a medzinárodných 

organizácií podobného záujmového zamerania. 
 

Článok 2: Právne pomery 
 

1. AUŠLF je nezávislá dobrovoľná spoločenská organizácia, ktorá združuje učiteľov 
a študentov Lekárskych fakúlt (učiteľov a študentov pôsobiacich na klinických, 
predklinických a teoretických pracoviskách) zaoberajúcich sa problematikou 
postavenia učiteľov a študentov na Lekárskych fakultách a v Univerzitných 
nemocniciach.  

2. AUŠLF je samostatnou právnickou osobou v zmysle Zákona o združovaní občanov. 
 

Článok 3: Poslanie, ciele a predmet činnosti 
 

1. Poslaním AUŠLF je presadzovanie legislatívnych noriem a predpisov, aplikáciou 
ktorých budú vytvorené optimálne podmienky pre plnenie pracovných a študijných 
povinností učiteľov a študentov, adekvátne ohodnotenie liečebno – preventívnej 
činnosti lekárov – učiteľov na klinikách lekárskych fakúlt a financovanie 
špecializačného štúdia na lekárskych fakultách v Slovenskej republike. 

2. AUŠLF organizuje analytickú činnosť s cieľom vytvárania predovšetkým 
ekonomických podkladov pre presadzovanie požiadaviek lekárov – učiteľov na 
klinikách voči riaditeľom Univerzitných nemocníc, MŠ, MZ a vláde SR, odborné 
stretnutia zamerané na uvedenú problematiku. 

3. AUŠLF iniciuje a koordinuje aktivity smerujúce k presadeniu požiadaviek lekárov – 
učiteľov na úrovni ministerstiev a vlády SR, reprezentuje záujmy svojich členov voči 
orgánom štátnej správy na všetkých úrovniach. 

4. AUŠLF presadzuje skvalitnenie pedagogickej, vedecko-výskumnej a liečebno-
preventívnej starostlivosti z pohľadu učiteľov a študentov Lekárskych fakúlt (LF).  

5. Chráni záujmy a potreby učiteľov a študentov LF. Pomáha pri zabezpečovaní 
najefektívnejších pedagogických, vedecko-výskumných, diagnostických a liečebných 
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postupov s využitím odborných kontaktov s poprednými zahraničnými univerzitnými , 
výskumnými a zdravotníckymi pracoviskami. 

 
 

Článok 4: Členstvo v AUŠLF  
 

1. Členom AUŠLF sa môžu stať učitelia, vedeckí pracovníci zamestnaní na LF, študenti 
LF, a ďalší špecialisti zaoberajúci sa problematikou začlenenia a práce učiteľov a 
študentov LF v zdravotníckych zariadeniach, ktorí sa zároveň stotožňujú so stanovami 
AUŠLF. 

2. Členstvo fyzických osôb vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača vo forme 
prihlášky adresovanej predsedníctvu AUŠLF, jej akceptácie väčšinou členov 
výkonného výboru AUŠLF. 

3. Členstvo zaniká úmrtím, vystúpením alebo vylúčením z AUŠLF. O vylúčení z 
AUŠLF rozhoduje výbor AUŠLF na základe mimoriadne závažných medicínskych a 
etických priestupkov člena alebo poškodenia záujmov AUŠLF. Návrh na vylúčenie 
člena z AUŠLF môže podať každý člen AUŠLF. 

 
Článok 5: Práva a povinnosti člena AUŠLF  

 
1. Práva riadneho člena AUŠLF:  
Členovi AUŠLF majú právo  

� zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných AUŠLF, mať informácie o 
aktivitách spoločnosti,  

� voliť a byť volený do orgánov AUŠLF,  
� byť vysielaný a zúčastňovať sa odborných podujatí a študijných pobytov, 
� navrhovať zmeny stanov AUŠLF.  

2. Povinnosti riadneho člena AUŠLF  
Členovia AULF sú povinní: 

� Zúčastňovať sa na plnení úloh AUŠLF podľa svojich možností a schopností,  
� Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy AUŠLF,  
� Poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie. 

 
 

Článok 6: Orgány AUŠLF  
 

Orgány AULF sú: 
1.snem  
2.výkonný výbor  
 
1. Snem sa môže konať ako riadny alebo mimoriadny. Riadny snem zvoláva a jeho 
program navrhuje výbor AUŠLF jedenkrát ročne. V mimoriadnych situáciách môže byť 
snem zvolaný aj častejšie. O zvolaní a programe snemu musí výkonný výbor AUŠLF 
informovať všetkých členov AUŠLF. Uznesenia snemu sú platné, ak za ne hlasuje 
nadpolovičná väčšina prítomných. Snem schvaľuje predložený plán činnosti AUŠLF na 
obdobie jedného roka.  
2. Najvyšším orgánom AUŠLF je výkonný výbor AUŠLF, ktorý riadi činnosť AUŠLF 
vo volebnom období stanovenom na zasadaní snemu. Výbor AUŠLF sa schádza minimálne 
2 krát do roka. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
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všetkých členov výkonného výboru a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má prezident AUŠLF rozhodujúci hlas. 
Výkonný výbor môže rozhodovať aj e-mailovou formou hlasovaním per rollam. 

Výkonný výbor AULF zostavuje plán činnosti, finančný rozpočet a prerokúva spoločné 
aktivity, zmeny a doplnky stanov. Reprezentuje AUŠLF v rámci styku s jej členskou 
základňou, ako aj navonok. 
Výkonný výbor AUŠLF má 9 volených členov. Funkčné obdobie členov výboru je 
štvorročné. V danej funkcii nemôže byť člen výboru viac ako 2 funkčné obdobia po sebe. Po 
uplynutí ďalšieho funkčného obdobia však môže znovu kandidovať na uvedenú funkciu. 
Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru rezignuje na svoju funkciu alebo ju 
dlhodobo (dlhšie ako 6 mesiacov) nemôže vykonávať, výbor sa doplní o náhradníkov podľa 
poradia hlasov v druhom kole volieb. V prípade ukončenia prekážky vo výkone funkcie 
opätovne nastupuje pôvodne zvolený člen výboru. 
Na prvej schôdzi výboru po voľbách volí výbor zo svojich členov prezidenta, ktorý je 
štatutárnym orgánom AUŠLF. Zároveň si volí tajomníka a pokladníka. 
Prezident AUŠLF je oficiálnym predstaviteľom AUŠLF, riadi schôdze výboru a snemu, na 
ktorých podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce obdobie. 
Tajomník zodpovedá za odbornú písomnú agendu AUŠLF, za informácie členskej základni, 
koordinuje prípravu písomných dokladov pre jednania výboru a snemu, v súčinnosti s 
výborom je zodpovedný za organizáciu akcií organizovaných AUŠLF. 
Pokladník AUŠLF kontroluje hospodárenie spoločnosti. 

 
Článok 7: Voľby do výkonného výboru AUŠLF  

 
1. Voľby členov výboru sa konajú každé štyri roky, sú korešpondenčné, tajné a priame.  
2. Voľby riadi a zodpovedá za ne volebná komisia, ktorá je päťčlenná. Členov volebnej 

komisie zvolí výbor AUŠLF.  
3. Každý člen AUŠLF môže navrhnúť najviac 9 kandidátov na členstvo vo výbore. 
4.  Členmi výboru sa stávajú prví deviati kandidáti s najväčším počtom hlasov. V prípade 

rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi kandidátmi losovanie.  
5. Volebná komisia je povinná overiť súhlas kandidátov s členstvom vo výbore. Pokiaľ by 

kandidát odmietol členstvo vo výbore, na jeho miesto postupuje ďalší kandidát s 
najvyšším počtom hlasov. 

6. Povinnosťou volebnej komisie je po vyhodnotení výsledkov oznámiť výsledky volieb a 
zvolať zasadnutie novozvoleného výboru do 21 dní. 

7. Novozvolený výbor volí na svojom najbližšom zasadaní prezidenta AUŠLF, 
viceprezidenta AUŠLF, tajomníka a pokladníka. 

8.  Voľby sú tajné, organizuje a riadi ich na tento účel vytvorená päťčlenná volebná 
komisia.  

9. Povinnosťou odstupujúceho výkonného výboru je odovzdať kompletnú agendu týkajúcu 
sa činnosti AUŠLF do 30 dní po prvom zasadaní novozvoleného výboru. 

 
Článok 8: Majetok AUŠLF 

 
1. Majetok (hmotné a finančné prostriedky) a majetkové práva sú vlastníctvom AUŠLF.  
2. Náklady spojené s činnosťou sú hradené z darov a príspevkov právnických a fyzických 

osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech AUŠLF. 
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Článok 9: Zánik AUŠLF a spôsob majetkového vysporiadania 
 

  AUŠLF zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s inou  
  organizáciou, ak o tom rozhodne: 

1. snem AUŠLF na základe súhlasu dvojtretinovej väčšiny členov. Pred rokovaním 
snemu o zániku AUŠLF musia byť všetci členovia AUŠLF písomne informovaní o 
programe snemu najmenej 14 dní vopred. 

2. právoplatným rozpustením Ministerstvom vnútra SR. 
Akýkoľvek zvyšný majetok AUŠLF sa rovnomerne rozdelí medzi všetkých riadnych 
členov s tým, že môže byť použitý len za účelom humánnej, sociálnej a zdravotníckej 
pomoci, resp. za účelom výskumu v oblasti medicíny.  

 
Článok 10: Ochrana záujmov AUŠLF  

 
1. Všetci členovia AUŠLF, zvolení členovia výboru AUŠLF môžu používať názov 

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt a logo AUŠLF len na oficiálnych 
dokumentoch, ktoré spoločnosť vydáva a vtedy, keď k tomu dá súhlas výbor AUŠLF 
zaprotokolovaný v zápisnici o jednaní výboru alebo snem AUŠLF zaprotokolovaný v 
zápisnici zo snemu AUŠLF. 

2. Členovia AUŠLF môžu používať názov Asociácia učiteľov a študentov lekárskych 
fakúlt v odborných materiáloch, posudkoch, odporúčaniach, potvrdeniach a iných 
písomných a mediálnych materiáloch (tlač, rozhlas, televízia, video záznamy, 
počítačové siete ), ktoré sa vydávajú vo vzťahu k členom AUŠLF, navonok mimo 
členskej základne, voči lekárskej a laickej verejnosti, len po odsúhlasení výborom 
AUŠLF alebo snemom AUŠLF. 

3. Členovia AUŠLF môžu publikovať/vystupovať v celoštátnych, lokálnych, 
zahraničných a medzinárodných médiách v mene AUŠLF iba po predchádzajúcom 
súhlase výboru AUŠLF. 

4.  Názov “Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt” a logo AUŠLF nemôžu v 
dokumentoch, tlačovinách, periodikách a iných medializovaných materiáloch 
(tlačového alebo netlačového charakteru) používať iné osoby, organizácie, odborné 
spoločnosti a pod. bez predchádzajúceho schválenia výborom AUŠLF alebo snemom 
AUŠLF.  

 
Článok 11: Záverečné ustanovenia 

 
Stanovy nadobudli platnosť a účinnosť ich schválením snemom AUŠLF dňa…….. 


