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STANOVY SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Čl. I.

Názov, sídlo a teritórium pôsobenia spoločnosti

Názov:
Sídlo:
Teritórium pôsobenia:

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie (ďalej SSOK)
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

SSOK je reprezentantom pracovníkov pôsobiacich v odbore oceľových konštrukcií,
ich profesionálnych a odborných záujmov. Hlási sa k Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností.
Čl. II.

Cieľ SSOK

SSOK je zameraná na organizovanie technickej spolupráce, spoločnej verejnej činnosti
pracovníkov členských organizácií, firiem a individuálnych členov.
Je strediskom na podporu oceľových a ľahkých kovových konštrukcií a ich
dodávateľov poskytovaním aktuálnych informácií – rozširovaním noviniek z oblasti vedy,
výskumu ako aj odhaľovaním nových oblastí použitia oceľových konštrukcií.
Čl. III.

Činnosť SSOK

Pre dosahovanie cieľov SSOK sa organizujú nasledovné činnosti:
a) tvorenie pracovných tímov, ktoré pracujú na vedeckotechnickom a hospodárskom rozvoji
odboru podľa potrieb praxe,
b) účasť na zostavovaní smerníc a predpisov za účelom maximálneho zjednotenia
a racionalizácie,
c) navrhovanie a usmerňovanie výskumných a vývojových programov v odbore oceľových
konštrukcií,
d) spolupráca a výmena skúseností s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí,
e) pravidelné informovanie členov o všetkých otázkach, ktoré sa priamo alebo nepriamo
dotýkajú odboru oceľových konštrukcií,
f) sprostredkovanie
a udržiavanie
a spracovateľskými podnikmi,

kontaktov

medzi

výrobcami

materiálov

g) organizovanie individuálnej poradenskej činnosti pri navrhovaní a realizácii oceľových
konštrukcií vrátane otázok využitia materiálu a porovnania oceľových konštrukcií v súťaži
s inými druhmi stavieb,
h) vydávanie informácií o činnosti spoločnosti, periodického odborného
publikovanie vedeckých a výskumných prác z odboru oceľových konštrukcií,
i) organizovanie:

- zasadaní spoločnosti,
- konferencií,

časopisu,

- seminárov,
- prednášok,
- exkurzií,
j) podporovanie technického dorastu. Spolupráca so strednými a vysokými odbornými
školami,
k) spolupráca s príslušnými
zahraničných noriem,

normalizačnými

komisiami.

Zabezpečovanie

a preklady

l) poskytovanie odbornej literatúry a dokumentácie,
m) zastupovanie záujmov členov.
SSOK sa môže stať kolektívnym členom iných domácich alebo zahraničných
organizácií, ktoré sledujú rovnaké alebo podobné ciele.
SSOK sa nesmie zaoberať žiadnymi politickými úlohami a cieľmi.
SSOK nesmie sledovať ciele zamerané na prospech jedného člena.
Čl. IV.

Základné ustanovenia

SSOK je právnym subjektom, organizačne a finančne samostatne hospodáriaca v súlade so
svojimi stanovami a stanovami Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.
Základným subjektom SSOK je občan jednotlivec.
Jednotliví členovia SSOK sa môžu podľa územného princípu a odborného zamerania
združovať do pobočiek. Pobočky majú právo na vlastnú realizáciu odborných činností
s vedomím rady SSOK.
Medzinárodná spolupráca a výmena poznatkov sa zabezpečuje cestou nevládnych
organizácií, krátkodobých vysielaní a prijímaní zahraničných odborníkov. Môže sa realizovať
aj na úrovni pobočiek a klubov a sekcií.
Pobočky nemajú samostatnú právnu subjektivitu.
SSOK môže organizovať odborné podujatia v spolupráci s inými organizáciami
a poverovať ich organizačnou činnosťou.
Čl. V.

Členstvo v SSOK

SSOK má:
-

individuálnych členov
firemných členov
čestných členov

Individuálnym členom môže byť na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia
každý, kto pracuje v odbore oceľových konštrukcií alebo v príbuznom nadväzujúcom odbore
a chce sa podieľať na činnosti SSOK. Individuálnymi členmi môžu byť aj študenti,
dôchodcovia a aj občania iných štátov.

Individuálny člen má právo:
-

voliť a byť volený do všetkých orgánov SSOK a zúčastňovať sa na ich činnosti,
žiadať o pomoc volené orgány pri riešení odborných problémov a pri zastupovaní svojich
práv voči iným členom spoločnosti,
zvyšovať si odborné znalosti a kvalifikáciu prostredníctvom podujatí organizovaných
SSOK.

Individuálny člen má povinnosť:
-

obhajovať záujmy SSOK,
aktívne sa podieľať na jej čo najlepšej činnosti,
odborne sa vyjadrovať k problémom práce SSOK,
rešpektovať jej stanovy,
platiť členské príspevky v stanovenej výške.

Ak člen poruší stanovy SSOK závažným spôsobom, môže byť vylúčený zo
spoločnosti. Rozhoduje o tom členská schôdza pobočky, ak člen nie je organizovaný
v pobočke – Rada SSOK alebo valné zhromaždenie členov SSOK.
Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena, vrátením členského
preukazu, vylúčením, úmrtím člena.
Firemné členstvo je členstvo organizácií, vedeckých a výskumných ústavov,
družstiev, podnikov, súkromných podnikov (vrátane spoločných podnikov so zahraničnou
účasťou), škôl s právnou subjektivitou a ich katedier, inštitútov a oddelení, ktoré sa prihlásia
k spoločnosti a k jej stanovám.
Firemné členstvo vzniká prihláškou, ktorá obsahuje aj výšku individuálne
dohodnutého členského príspevku.
Firemné členstvo oprávňuje:
-

vysielať svojich zástupcov na odborné podujatia SSOK a podieľať sa na jej činnosti,
využívať výsledky činnosti SSOK a jej poznatky z činnosti v nevládnych organizáciách,
delegovať svojho zástupcu do poradného zboru SSOK.

Firemný člen má povinnosť:
-

dodržiavať stanovy SSOK
platiť členský príspevok vo výške ktorá je dohodnutá v prihláške

Firemné členstvo zaniká:
-

vystúpením na základe písomného oznámenia
vylúčením

-

zrušením právnej subjektivity firemného člena.
Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie členov SSOK na návrh rady SSOK.

Čestné členstvo možno udeliť:
-

individuálnemu členovi za dlhodobú vynikajúcu činnosť v SSOK
individuálnemu členovi, aj nečlenovi, za mimoriadne zásluhy o rozvoj odboru oceľových
konštrukcií a SSOK.

Čestný člen má právo:
-

voliť a byť volený do všetkých orgánov SSOK a zúčastňovať sa na ich činnosti,
žiadať o pomoc volené orgány pri riešení odborných problémov a pri zastupovaní svojich
práv voči iným členom spoločnosti,
zvyšovať si odborné znalosti a kvalifikáciu prostredníctvom podujatí organizovaných
SSOK.
byť v poradnom orgáne SSOK

Čestný člen má povinnosť:
-

obhajovať záujmy SSOK,
odborne sa vyjadrovať k problémom práce SSOK,

Čl. VI.

Orgány SSOK

Najvyšším orgánom SSOK je Valné zhromaždenie. Riadne valné zhromaždenie všetkých
členov sa koná raz za rok.
Volenými orgánmi SSOK sú:
- Rada SSOK na čele s predsedom
- Revízna komisia a jej predseda.
Predsedu, radu a revíznu komisiu volí Valné zhromaždenie
Funkčné obdobie volených orgánov sú tri roky.
Menované orgány SSOK sú:
-

tajomník.
odborné skupiny
prípravné a organizačné výbory odborných podujatí.

Tajomníka na návrh Rady schvaľuje valné zhromaždenie. O zriadení a menovaní členov
odborných skupín, prípravných a organizačných výborov odborných podujatí rozhoduje Rada.
Poradným orgánom je Poradný zbor SSOK. Jeho členmi sú delegovaní zástupcovia
firemných členov a čestní členovia SSOK.
Rada riadi činnosť SSOK v období medzi Valnými zhromaždeniami členov SSOK.
Na operatívne riešenie úloh si volí predsedníctvo.
Revízna komisia je samostatný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému
zhromaždeniu členov SSOK. Kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie prijatých uznesení.
Čl. VII. Hospodárenie SSOK
Hospodárenie SSOK sa riadi rozpočtom, ktorý na kalendárny rok schvaľuje Rada SSOK.
Príjmy tvoria individuálne členské príspevky a príspevky firemného členstva, výnosy
z vlastnej činnosti, dotácie, dary.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
V mene SSOK sú oprávnení konať: predseda, tajomník, poverení členovia rady SSOK
a v rámci svojej právomoci predsedovia odborných skupín.
Volebný, rokovací poriadok a prípadné ďalšie predpisy schvaľuje Valné zhromaždenie
členov SSOK.
O zmenách a doplnkoch stanov SSOK rozhoduje Valné zhromaždenie.
O zániku SSOK rozhodne Valné zhromaždenie členov SSOK
Valné zhromaždenie je schopné platne sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny členov. Ak sa na ustanovenú hodinu nedostaví potrebný počet členov, valné
zhromaždenie sa koná a uznáša podľa stanoveného programu o pol hodiny neskôr bez ohľadu
na počet prítomných.
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy združenia registrované na
MV SR dňa 18.2.1997 pod č. VVS/1-900/90-235-1 v znení neskorších zmien.

