
 

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť 

 

Členský príspevok a upozornenie na podmienky vedenia Zoznamu 

psychoterapeutov SR 

 

 
Podľa článku 4 Stanov SPS patrí medzi povinnosti člena platenie členského príspevku.  

Ročný príspevok je 30,00 Eur je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 30.4. v každom kalendárnom 

roku.  

Uhrádzajte ho na číslo účtu v tvare IBAN: SK1609000000005081957658.  
Variabilný symbol: príslušný kalendárny rok  

Konštantný symbol – 0308  

Do správy pre prijímateľa uveďte vaše priezvisko a krstné meno – dodržte toto poradie.  

 

Po zaplatení členského príspevku:  
budete dostávať informácie o akciách SPS;  

budete ďalej vedení v Zozname psychoterapeutov SR, alebo budete môcť požiadať o zápis do 

Zoznamu po splnení predpísaných podmienok;  

budete mať zľavu na poplatkoch pri podujatiach SPS (kurzy, semináre, konferencie);  

v prípade sťažnosti na výkon odbornej práce vás spoločnosť podporí v intenciách Etického 

kódexu a Disciplinárneho poriadku SPS.  

 

Odborný časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika vydávame v elektronickej forme 

aj pre vás a vzhľadom na to, že Redakčná rada poskytuje široký priestor pre psychoterapeuticky 

orientované práce, je to príležitosť pre vás publikovať v ňom vlastné príspevky.  

Každý rok sa:  

k 30.4. sa aktualizuje Zoznam členov SPS  

k 31.5. sa aktualizuje Zoznam psychoterapeutov SR  

 

 

Výbor SPS sa na svojom zasadnutí dňa 13.2.2014 uzniesol, že psychoterapeuti, ktorí dva roky po 

sebe neuhradia členský poplatok SPS, budú pri najbližšej aktualizácii zo Zoznamu 

psychoterapeutov SR vyškrtnutí, pretože porušili článok 4 stanov spoločnosti. Prakticky to 

znamená, že ak člen spoločnosti nezaplatil členský príspevok za roky 2014 a 2015 a nebude 

reagovať na túto výzvu, čiže neuhradí členské príspevky za predchádzajúce roky a rok 2016, 

nebude jeho meno v aktualizovanom zozname v júni 2016 už uverejnené.  

Zoznam psychoterapeutov SR je významný dokument, ktorým SPS garantuje odbornej a laickej 

verejnosti kvalifikovanosť svojich členov - psychoterapeutov podľa odborných kritérií platných 

na území SR a ktoré sú v súlade s kritériami EAP.  

Vzhľadom na uvedené upozorňujeme všetkých členov SPS, aby nezanedbávali povinnosť platiť 

členské príspevky, ak chcú byť naďalej uvádzaní v Zozname psychoterapeutov.  

 

 

 

 

Trenčín, máj 2014         Výbor SPS 


