Článok 1

Základné ustanovenia

1.1 Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej lem „SMS“) je nepolitické, demokratické,
otvorené, dobrovoľné, verejnoprospešné a neziskové združenie fyzických a
právnických osôb, ktorého cieľom je všestranne napomáhať rozvoju metrológie a
merania.
1.2

SMS má samostatnú právnu subjektivitu so sídlom v Bratislave na Karloveskej 63,
PSČ 842 55.

1.3

SMS vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

1.4

SMS je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

Článok 2
2.1

Činnosť SMS je zameraná najmä na:
-

2.2
-

Činnosť SMS

združovanie občanov, podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyvíjajú
činnosť v oblasti metrológie a merania, alebo ktorí o výsledky tejto činnosti
prejavujú záujem;
šírenie odborných poznatkov z oblasti metrológie formou prednášok, kurzov,
seminárov, konferencií, vydávaním vlastného časopisu a publikácií;
zastupovanie a presadzovanie oprávnených záujmov metrológov i verejnosti;
predkladanie návrhov a podnetov na príslušné vládne orgány a odborné
inštitúcie na riešenie závažných otázok v oblasti metrológie;
sprostredkovanie odbornej poradenskej, konzultačnej, expertíznej činnosti a
ďalších služieb v oblasti metrológie;
sprostredkovanie vzdelávania metrológov, organizovaním školení, kurzov,
seminárov, študijných pobytov atď.;
spoluprácu s obdobnými záujmovými organizáciami, inštitúciami a
odborníkmi v zahraničí a účasť v medzinárodných odborných organizáciách
pôsobiacich v oblasti merania;
pomoc pri riešení problémov vznikajúcich v súvislosti s akreditáciou a
certifikáciou z hľadiska ich metrologických aspektov.

V súlade s príslušnými predpismi je SMS oprávnená:
požadovať primeranú úhradu za vykonanú prácu;
vyberať členské príspevky od svojich členov;
prijímať dary a príspevky od podnikov, inštitúcií a súkromných osôb na činnosť
SMS;
poskytovať zľavy pre svojich členov.

2.3

SMS je oprávnená zriaďovať regionálne, podnikové, prípadne záujmové odborné
špecializované útvary (sekcie, skupiny, kluby, pobočky) pre zintenzívnenie činnosti
SMS, prípadne na vymedzené oblasti v špecifických činnostiach.

2.4

SMS je členskou organizáciou Medzinárodnej konfederácie pre meranie IMEKO.

Článok 3
3.1

Členstvo v SMS - práva a povinnosti členov

Členstvo v SMS má tri formy:

a)

individuálnym členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18
rokov, súhlasí s cieľmi SMS, prejaví záujem byť členom SMS a súhlasí s
plnením povinností individuálneho člena,

b)

kolektívnym členom môže byť každá právnická osoba, prípadne združenie
osôb, ktoré majú právnu subjektivitu, ktorá súhlasí s cieľmi SMS a zaviaže sa
plniť povinnosti kolektívneho člena špecifikované v príslušnej zmluve,

c) čestným členom môže byť každá fyzická osoba, ktorej zjazd SMS prizná na
základe návrhu Výboru SMS čestné členstvo za zásluhy o rozvoj metrológie,
dlhoročnú významnú činnosť v SMS alebo jej rozvoj. Čestné členstvo je
spojené s oslobodením od platenia členských príspevkov a je priznané na dobu
neurčitú.
3.2

Záujemca o individuálne členstvo podáva prihlášku výboru SMS. Členstvo v SMS sa
prihlásenému začína počítať dňom schválenia jeho členstva výborom SMS.
Poplatok za zápisné a členský príspevok, prijatý nový člen SMS zaplatí po písomnom
vyrozumení do 30 dní.

3.3

Záujemca o kolektívne členstvo uzatvára s výborom SMS Zmluvu o kolektívnom
členstve, na základe prijatých zásad. Zmluva o kolektívnom členstve stanovuje výšku
ročného členského príspevku a podmienky účasti zástupcov kolektívneho člena na
akciách poriadaných SMS. Kolektívne členstvo začína po podpísaní
Zmluvy o kolektívnom členstve a po zaplatení ročného členského príspevku.

3.4

Práva členov SMS:
a) podieľať sa na všetkých činnostiach SMS,
b) využívať výhody vyplývajúce z členstva,
c) voliť a byť volený do orgánov SMS, (podmienkou je zaplatený členský
príspevok pred dňom volieb),
d) byť informovaný o činnosti SMS,
e) vlastniť členský preukaz SMS.

3.5

Povinnosti členov SMS:
a) dodržiavať Stanovy SMS a rozhodnutia orgánov SMS,
b) platiť členské príspevky do konca 12 mesiaca na nasledujúci rok,
c) plniť zodpovedne prijaté funkcie, úlohy a záväzky,
d) presadzovať a obhajovať záujmy SMS a svojou činnosťou prispievať k
dobrému menu SMS.

3.6

Členstvo v SMS zaniká:
a)

písomným oznámením člena SMS o vystúpení,

b)

neodôvodneným nezaplatením členského príspevku dva za sebou nasledujúce
roky,
c) neplnením ostatných členských povinností, s následným vylúčením výborom
SMS,
d) zrušením členstva zjazdom SMS za preukázateľné poškodenie záujmov SMS,
e) úmrtím člena alebo zánikom organizácie, ktorá je kolektívnym členom,
f) zánikom SMS.

Článok 4
4.1

Štruktúra SMS

Orgány SMS
a) zjazd SMS,
b) výbor SMS,
c) revízna komisia SMS

4.2

Zjazd SMS

Zjazd je najvyšším orgánom SMS a zvoláva sa najmenej raz za 4 roky. Mimoriadny zjazd sa
zvoláva na žiadosť minimálne 30 % členov do jedného mesiaca od podania žiadosti výboru
SMS.
4.2.1

Zjazd volí:
-

4.2.2

predsedníctvo zjazdu SMS,
návrhovú komisiu,
andátovú a volebnú komisiu,
výbor SMS,
revíznu komisiu SMS.

Predsedníctvo zjazdu SMS:
-

pozostáva z predsedu SMS, dvoch členov predsedníctva, predsedu
návrhovej komisie, predsedu mandátovej a volebnej komisie, navrhnutých
výborom SMS;
úlohou predsedníctva zjazdu SMS je viesť rokovanie a dokumentovať priebeh
zjazdu.

4.2.3

Návrhová komisia zjazdu SMS:
-

4.2.4

pozostáva z predsedu a dvoch členov komisie;
komisia zaznamenáva prednesené návrhy, formuluje a predkladá návrhy
na uznesenia zjazdu.

Mandátová a volebná komisia zjazdu SMS:

Pozostáva z predsedu a dvoch členov komisie; pripravuje mandáty a voľby výboru a revíznej
komisie SMS.
4.2.5

Zjazd SMS schvaľuje :
-

stanovy SMS a ich zmeny,
organizačné smernice a rokovacie poriadky orgánov SMS,
koncepčné programy činnosti SMS,

4.3

zásady hospodárenia SMS a výšku členského príspevku,
správy o činnosti a hospodárení SMS, počet členov výboru SMS.
ukončenie činnosti SMS a návrh na hospodárske vysporiadanie s tým spojené.

Výbor SMS

Tvorí užší výbor, ostatní členovia výboru zvolení zjazdom, čestní členovia výboru a
predseda pobočky SMS.
4.3.1

Užší výbor SMS tvoria:
predseda výboru,
prvý a druhý podpredseda výboru;,
tajomník výboru.

4.3.2

Kandidátka členov výboru a revíznej komisie SMS je zložená z kandidátov
navrhnutých:
členskou základňou SMS alebo odstupujúcim výborom SMS,
účastníkmi zjazdu SMS.
Počet členov výboru je 7.
Členovia zvoleného výboru SMS volia predsedu, prvého, druhého podpredsedu
a tajomníka výboru SMS.

4.3.3

Výbor SMS je volený na jedno volebné obdobie.

4.3.4

Výbor SMS počas volebného obdobia môže prijať do výboru SMS čestných členov
výboru SMS. Úlohou čestných členov výboru SMS napomáhať a riešiť špecifiká
odborného rozvoja metrológie. Zúčastňujú sa rokovaní na pozvanie výboru, majú
poradný hlas a nemajú pri prijímaní záverov rokovania hlasovacie právo.

4.3.5

Výbor SMS riadi prácu SMS medzi zjazdmi SMS, stretáva sa najmenej 4 krát ročne,
predkladá zjazdu správu o činnosti SMS za funkčné obdobie a schvaľuje:
-

4.3.6

4.4

zmluvy o kolektívnom členstve v SMS,
vytvorenie odborných sekcií, skupín, klubov, pobočiek podľa regionálnych,
podnikových alebo odborných záujmov,
vytvorenie sekretariátu SMS,
schvaľuje ročný plán práce a rozpočet SMS,
schvaľuje ročnú správu o činnosti a o hospodárení SMS.

V neodkladných prípadoch rozhoduje o organizačných a ekonomických
záležitostiach súvisiacich s činnosťou SMS užší výbor SMS. Predseda výboru SMS
informuje o vykonaných zmenách a riešených záležitostiach bezodkladne ostatných
členov výboru SMS písomne alebo na najbližšom zasadnutí výboru SMS.
Revízna komisia
Kontrolný orgán SMS, sleduje a periodicky alebo mimoriadne preveruje hospodárenie
SMS, činnosť SMS, dodržiavanie Stanov SMS a ostatných platných predpisov. Je
trojčlenná. Volí zo svojho stredu predsedu revíznej komisie.

4.5

Sekretariát SMS:
Sekretariát SMS ako výkonný orgán tvoria tajomník SMS, hospodár, pokladník
a sekretárka.

4.5.1
4.5.2
4.6

Odmeňovanie pracovníkov sekretariátu sa vykonáva v zmysle zásad hospodárenia
SMS.
Sekretariát SMS vykonáva činnosti v oblasti marketingu SMS, zodpovedá za plnenie
odbornej, ekonomickej a finančnej stratégie SMS.
Pobočka SMS je samostatný organizačný a hospodáriaci subjekt, SMS. O činnosti
predkladá výboru SMS správu, spravidla na konci kalendárneho roka alebo na
požiadanie. Predseda pobočky alebo ním poverený zástupca sa zúčastňuje
zasadnutí výboru SMS s hlasom poradným.

4.6.1

Pobočky SMS sa riadia vlastnými organizačnými zásadami, ktoré podliehajú
schváleniu členskej základne pobočky SMS.

4.7

Súčasťou štruktúry SMS je Slovenský komitét IMEKO (SK IMEKO), v rámci
ktorého pracujú technické komitéty podľa štruktúry IMEKO. Predseda SK IMEKO
je menovaný Výborom SMS na základe návrhu SK IMEKO a je členom
Generálnej rady IMEKO za SR. Podrobnosti činnosti SK IMEKO ustanovuje
Štatút a rokovací poriadok SK IMEKO, schválený Výborom SMS na základe
návrhu SK IMEKO.

4.8

Súčasťou štruktúry SMS sú technické komitéty (odborné sekcie), odborné skupiny a
pobočky SMS, ktoré umožňujú zintenzívniť činnosť SMS podľa regionálnych,
podnikových, prípadne odborných záujmov členov SMS.

ČLÁNOK 5

HOSPODÁRENIE SMS

5.1

SMS hospodári podľa ročného rozpočtu vypracovaného v súlade so zásadami
hospodárenia SMS. Ročné rozpočty schvaľuje Výbor SMS. SMS ručí za svoje
finančné záväzky vo vzťahu k cudzím subjektom do výšky svojho majetku.

5.2

Zdrojom príjmov SMS sú členské príspevky členov, dary, dotácie a podpory iných
subjektov a príjmy z organizovania odborných podujatí, školení a za poskytnuté
služby iným organizáciám. Uvedené príjmy nemajú charakter zisku a sú využívané
výhradne na zabezpečenie činnosti SMS alebo jej rozvoja v súlade s poslaním
SMS.

5.3

O výške poplatku zápisného a členského príspevku rozhodne zjazd SMS.
Výška poplatkov schválená na 5.zjazde SMS:
zápisné: 150,- Sk,
členský príspevok: 100,- Sk.

5.4

O využívaní prostriedkov v rámci rozpočtu i mimo rozpočet rozhoduje výbor SMS
a dbá, aby bolo hospodárenie SMS v súlade so Zásadami hospodárenia SMS.

5.5

Správu o hospodárení za celé funkčné obdobie predkladá zjazdu SMS hospodár SMS.

5.6

O rozpočte odborných sekcií, skupín, klubov a pobočiek (ďalej len pobočky), na
kalendárny rok rozhoduje ich členská základňa v súlade s prijatými dokumentmi
zjazdu SMS.

Článok 6

Funkčné obdobie

6.1

Funkčné obdobie výboru SMS a výborov pobočiek je 4 roky a končí uzavretím
hospodárskeho roka.

6.2

Predsedom SMS a predsedom Revíznej komisie SMS môže byť tá istá osoba najviac
dve funkčné obdobia za sebou.

6.3

Každý orgán počas funkčného obdobia môže odvolať a doplniť počet svojich členov,
najviac o 50 %. Doplnení členovia orgánov musia byť členmi SMS.

6.4

Volení funkcionári sa môžu vzdať svojej funkcie. Môžu byť z funkcie odvolaní z
dôvodov nečinnosti v orgáne, ktorého sú členmi. O odvolaní rozhodne príslušný
orgán nadpolovičnou väčšinou jeho členov. Dôvodom na odvolanie je aj zánik
členstva v SMS.
Náhradníkom sa stáva vždy nasledujúci nezvolený kandidát z volebnej kandidátky,
s najväčším počtom hlasov získaných pri voľbách na poslednom zjazde SMS.

Článok 7

Uznášanie orgánov

7.1

Všetky orgány SMS sú uznášania schopné pri nadpolovičnej prítomnosti svojich
členov.

7.2

V prípade ak sa na zjazde v stanovenom čase nezíde nadpolovičná väčšina členov
SMS, zasadanie zjazdu sa preruší na dobu 30 minút a po tomto čase je zjazd
uznášania schopný nadpolovičnou väčšinou z ľubovolného počtu prítomných členov
SMS.

7.3

Hostia, alebo iní členovia SMS prizvaní na rokovanie orgánu majú na zasadaní hlas
poradný. Hostia, alebo iní členovia SMS prizvaní na rokovanie orgánu majú na
zasadaní hlas poradný.

7.4

O prizvaní na zasadnutie orgánu SMS rozhoduje vopred výbor SMS.

ČLÁNOK 8

P R E D S TAV I T E L I A S M S

8.1

Predseda a v jeho neprítomnosti podľa dohody podpredsedovia, majú právo
zastupovať SMS navonok v plnom rozsahu. Ostatní funkcionári len na základe
písomného splnomocnenia menovaných.

8.2

Pobočku SMS môže navonok zastupovať len jej predseda alebo ním splnomocnený
člen výboru pobočky SMS.

8.3

Písomné doklady podpisujú vždy dvaja oprávnení funkcionári.

8.4

Hospodárske transakcie podpisujú dvaja oprávnení funkcionári:
-

hospodár a predseda výboru SMS;
zástupca ustanovený v zmysle článku 8.1.

Článok 9

Ukončenie činnosti SM

9.1

O zániku SMS a ukončení jej činnosti rozhoduje zjazd SMS alebo orgán na to zo
zákona oprávnený.

9.2

Rozhodnutím podľa čl. 9.1 sa ukončí činnosť všetkých pobočiek SMS.

9.3

Orgán, ktorý rozhodol podľa predchádzajúceho ustanovenia o ukončení činnosti SMS,
rozhodne tiež o spôsobe likvidácie majetku SMS a záväzkov SMS.

9.4

O zániku pobočky SMS môže rozhodnúť len jej členská schôdza.

Článok 10
10.1

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy SMS nahrádzajú stanovy SMS prijaté I. Zjazdom SMS a doplnené na
IV. Zjazde SMS, registrované na MV SR 1.2.2000.

10.2 Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na V. zjazde SMS.

Podbanské, 24. 11. 2003

