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Článok 1 
Názov a sídlo 

 
1.1 Názov občianskeho združenia: Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty BERG TU v Košiciach 

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Němcovej 226/3, 040 01 Košice - Sever 

 
Článok 2 

Ciele 
 

2.1 Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty BERG TU v Košiciach (ďalej len Pobočka SSAKI), je 
dobrovoľná, nezávislá a nepolitická spoločenská organizácia. 

 
2.2 Pobočka SSAKI spravidla pôsobí pri Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky 

a informatiky (SSAKI), ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky a je členom Zväzu 
slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). 

 
2.2 Poslaním a cieľom Pobočky SSAKI je podpora rozvoja automatizácie, kybernetizácie a 

informatizácie spoločnosti na Slovensku. 
 

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa Pobočka SSAKI: 
– organizuje odborno-vzdelávacie podujatia v rámci vlastnej organizácie alebo ako 

spoluorganizátor s inými organizáciami, 
– vykonáva poradenskú a propagačnú činnosť, 
– zabezpečuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami a spoločnosťami 

zameranými na podobnú odbornú činnosť, 
– osobitne podporuje zapájanie sa študentov do činnosti Pobočky SSAKI a ako 

spoluorganizátor sa podieľa na rôznych odborných podujatiach žiakov stredných a 
vysokých škôl z oblasti kybernetiky a informatiky. 

 
Článok 3 
Členstvo 

 
3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každý občan SR, ktorý dovŕši 15 

rokov. Nevylučuje sa členstvo cudzích štátnych príslušníkov. 
 

3.2 Členstvo v združení vzniká registráciou a prijatím člena v Pobočke SSAKI na základe jeho 
žiadosti o členstvo. 
 

3.3 Členovia združenia majú právo: 
– podieľať sa na všetkých formách činnosti združenia, 
– využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení, 
– podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti orgánom Pobočky SSAKI, 
– voliť a byť volený do všetkých orgánov Pobočky SSAKI po dosiahnutí 18. roku veku. 
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3.4 Členovia združenia majú povinnosti: 
– dodržiavať stanovy a organizačné predpisy združenia a presadzovať jeho záujmy 

a ciele, 
– vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený alebo menovaný, 
– platiť členské príspevky. 

 
3.5 Členstvo v združení zaniká: 

– dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena,  
– zrušením členstva najvyšším orgánom združenia, 
– neplatením členského príspevku, 
– zánikom združenia, 
– úmrtím člena. 

 
Článok 4 

Orgány združenia 
 

4.1 Orgánmi združenia sú: 
– Výročná členská schôdza pobočky, 
– Výbor pobočky, 
– Revízna komisia pobočky. 

 
4.2 Výročná členská schôdza pobočky: 

– je najvyšším orgánom Pobočky SSAKI,  
– navrhuje a schvaľuje členov Výboru pobočky a členov Revíznej komisie, 
– schvaľuje organizačný poriadok pobočky, 
– schvaľuje hlavné úlohy pobočky na dané obdobie, 
– schvaľuje rozpočet, správu Výboru pobočky o činnosti pobočky a správu Revíznej 

komisie o hospodárení pobočky, 
– rozhoduje o prijatí nových členov, 
– volí delegátov na Valné zhromaždenie SSAKI a členov do Predsedníctva SSAKI.  

 
4.3 Výbor pobočky: 

– je výkonným a riadiacim orgánom Pobočky SSAKI, 
– pracuje v zložení: predseda, zástupca predsedu, tajomník, druhý tajomník 

a hospodárka, 
– registruje členov Pobočky SSAKI a prijíma prihlášky nových členov, 
– prijíma členské príspevky členov, príspevky organizácie a sponzorujúcich členov a 

podľa Stanov príslušnú čiastku odvádza SSAKI  
 
4.4 Revízna komisia pobočky: 

– je kontrolným a revíznym orgánom Pobočky SSAKI, 
– za svoju činnosť zodpovedá Výročnej členskej schôdzi pobočky, 
– svoje stanoviská predkladá Výboru pobočky a Výročnej členskej schôdzi pobočky. 
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Článok 5 
Zásady hospodárenia 

 
5.1 Hospodárska činnosť Pobočky SSAKI  sa riadi rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho 

roka schvaľuje Výbor Pobočky. 
 
5.2 Hospodárenie s majetkom Pobočky SSAKI sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi 

SR, smernicami a metodickými pokynmi SSAKI a ZSVTS. 
 
5.3. Pobočka SSAKI hospodári s majetkom v súlade so záujmami svojich členov a 

celospoločenskými záujmami v rámci odborného zamerania. 
 
5.4 Majetok Pobočky SSAKI tvoria finančné prostriedky vedené na samostatnom účte peňažného 

ústavu SR a hnuteľný majetok. Disponovať s účtom môžu len osoby určené Výborom 
pobočky a pre vykonávanie akejkoľvek finančnej operácie je potrebný podpis dvoch z 
určených členov Pobočky SSAKI. S týmto majetkom hospodári a do jeho výšky ručí za svoje 
finančné záväzky vo vzťahu k cudzím objektom. 

 
5.5 Príslušná dokumentácia o hospodárení Pobočky SSAKI sa eviduje u hospodárky Pobočky 

SSAKI. 
 
5.6 Za hospodárenie s finančnými  prostriedkami Pobočky SSAKI zodpovedá Výbor pobočky. 
 
5.7 Na dodržiavanie platných právnych a ekonomických predpisov dozerá Revízna komisia 

pobočky. 
 

5.8 Príjmy Pobočky SSAKI tvoria: 
– príjmy z členských príspevkov členov registrovaných pri Pobočke SSAKI, 
– dotácie, sponzorské dary a ďalšie príjmy, 
– podiely zo zisku z odborných podujatí, 
– príjmy z odbornej činnosti, 
– iné príjmy. 

 
5.9 Výdavky Pobočky SSAKI tvoria: 

– náklady na odborné podujatia organizované Pobočkou SSAKI, 
– cestovné náklady členov Pobočky SSAKI, 
– režijné náklady (telefón, poštovné, kancelárske potreby a iné), 
– náklady na občerstvenie počas zasadnutí orgánov Pobočky SSAKI, 
– ceny a sponzorské príspevky v súťažiach a iných podujatiach, na realizácii ktorých sa 

podieľa Pobočka SSAKI, 
– náklady na edičnú činnosť, 
– odmeny pracovníkom na základe dohôd o vykonaní prác, 
– finančné prostriedky na dary aktívnym funkcionárom Pobočky SSAKI pri príležitosti 

životných jubileí a vyznamenaní, 
– členský príspevok Pobočky SSAKI v prospech SSAKI, 
– iné výdavky. 
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Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
 
6.1 Orgány Pobočky SSAKI sa môžu uznášať, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

orgánu. Rozhoduje hlas trojpätinovej väčšiny prítomných. 
 
6.2 Štatutárnymi zástupcami Pobočky SSAKI sú predseda Výboru pobočky a tajomník Výboru 

pobočky. 
 
6.3 O zániku Pobočky SSAKI rozhoduje Výročná členská schôdza pobočky najmenej 

trojpätinovou väčšinou hlasov. 
 
6.4 Práva a povinnosti členov a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
6.5 Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 10.4.2016. 

 
 


