STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Článok I.
NÁZOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1.

Názov občianskeho združenia je:
EmComm – záchranný rádiokomunikačný systém

2.

Občianske združenie bude používať oficiálnu skratku:
EmComm

3.

Pre potreby medzinárodnej komunikácie bude občianske združenie používať názov
v anglickom jazyku, ktorý je:
EmComm – emergency radiocommunication system

4.

Sídlo občianskeho združenia je:
Nemcovej 22, 040 01 Košice, Košice – Sever

Článok II.
CIELE ZDRUŽENIA
1.

Ciele občianskeho združenia (ďalej len „OZ“) sú:
Záchrana života, zdravia, majetku a ochrana životného prostredia,
Zabezpečovanie špecializovanej rádiovej komunikácie v prípade tiesňových,
krízových, mimoriadnych alebo iných výnimočných situácií,
Spolupráca s IZS, HaZZ, DHZ, DPO SR, PZ SR, OS SR, CO, MV SR, KZZ SR, SČK
a ostatnými orgánmi samosprávy pri riešení krízových situácií,
Pátracie a vyhľadávacie činnosti po nezvestných osobách,
Pátranie a vyhľadávanie pomocou bezpilotných lietadiel (dronov),
Edukácia, výchova mládeže a osveta obyvateľstva v poskytovaní urgentnej
predlekárskej prvej pomoci,
Združovanie priateľov rádiového vysielania,
Vzdelávanie a výchova mládeže k rádioamatérstvu,
Vedenie rádioamatérskeho klubu,
Podpora a rozvoj rádioamatérskeho športu, ROB a portable vysielania
Podpora vzdelávania v oblasti rádiotechniky,
Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
Publikačná a vydavateľská činnosť,
Správa internetu a webových stránok,
Vyhotovovanie obrazových a zvukových záznamov a fotografií pre propagačné,
informačné, reklamné, spoločenské, edukačné a iné účely.

2.

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi,
morálnymi a etickými princípmi za účelom plnenia cieľov združenia.

Článok III.
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V OZ
1.

Členmi OZ môžu byť fyzické aj právnické osoby.

2.

O prijatí pristupujúceho člena OZ rozhoduje prezident a viceprezidenti nadpolovičnou
väčšinou hlasov.

3.

Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, splatenie
príspevku na činnosť OZ a akceptovanie všetkých bodov stanov OZ.

4.

Členstvo v OZ končí:
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) úmrtím / zánikom
d) nezaplatením členského príspevku do 31. januára príslušného roka
V prípadoch a), b) je na ukončenie členstva potrebná písomná forma, pričom sa uvedie
dátum a forma ukončenia členstva.

5.

Členstvo právnických osôb môže zaniknúť tiež ich vstupom do likvidácie, vyhlásením
konkurzu, splynutím alebo zánikom.

6.

Člen môže byť vylúčený z dôvodov:
a) nedodržiavaním stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov OZ,
b) poškodzovania dobrej povesti OZ,
c) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatenia finančných príspevkov.

7.

O vylúčení člena OZ rozhoduje prezident a viceprezidenti nadpolovičnou väčšinou.
Vylúčenie člena je definitívne a odvolanie proti rozhodnutiu nie je prípustné.

8.

Každý člen EmComm – záchranný rádiokomunikačný systém je zároveň regulérnym
členom rádioklubu EmComm – OM3KLL.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA OZ
1.

Člen OZ má právo:
a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej rady,
b) zúčastňovať sa na činnosti OZ v zmysle týchto stanov,
c) voliť a byť volený do orgánov OZ,
d) predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti OZ,
e) byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou závierkou a výročnou správou OZ,
f) využívať všetky zariadenia, priestory a techniku EmComm-u a rádioklubu OM3KLL.

2.

Člen OZ má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy OZ,
b) platiť členské príspevky stanovené na základe rozhodnutia členskej rady vždy do 31.
januára príslušného roka,
c) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
d) plniť uznesenia orgánov OZ,
e) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie
stanoveného účelu, cieľa alebo poškodzovať dobré meno OZ a rádioklubu.

3.

Člen OZ súhlasí s vyhotovovaním a zverejňovaním obrazových a zvukových záznamov
a fotografií s vlastnou podobizňou na propagačné, informačné, reklamné, spoločenské,
edukačné a iné účely.

Článok V.
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1.

Orgány OZ sú:
-

Členská rada – ako najvyšší orgán OZ, ktorý je tvorený všetkými členmi združenia,

-

Viceprezidenti:
Mgr. Dominik Ujček
Denisa Petriková, DiS

-

Prezident – štatutár
Ing. Branislav Mika

-

Kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia:
Ján Šopiak
Ján Voľanský

-

Krajskí, okresní a miestni koordinátori – lokálny operatívny riadiaci orgán,
- do funkcií koordinátorov vymenúva z členov OZ prezident a viceprezidenti
vymenovacím dekrétom,
- zoznam koordinátorov je vedený osobitne mimo týchto stanov a bude operatívne
prispôsobovaný lokálnym potrebám v jednotlivých krajoch, okresoch alebo
lokalitách.

Prezident, viceprezidenti a kontrolná rada tvoria spolu predsedníctvo EmComm –
záchranný rádiokomunikačný systém.
2.

Členská rada:
je tvorená všetkými členmi združenia,
zvoláva ju prezident, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím,
je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov,
pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov,
hlasuje a pri hlasovaní má každý člen 1 hlas,
schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou
radou OZ,
podieľa sa na návrhoch, schvaľovaní a realizácii plánov, cieľov a záväzkov OZ,
schvaľuje výšku členského príspevku na kalendárny rok.

3.

Viceprezidenti:
sú riadiacim orgánom OZ a sú súčasťou predsedníctva OZ,
konajú navonok v mene OZ rovnocenne a samostatne ako prezident počas jeho
neprítomnosti,
pri podpise dokumentov uvedie viceprezident svoj podpis k názvu občianskeho
združenia alebo jeho oficiálnej skratke v slovenskom alebo anglickom jazyku,
rozhodujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spolu s predsedníctvom OZ,
riadia činnosť OZ v období medzi zasadnutiami členskej rady,
volia a odvolávajú prezidenta spolu so všetkými členmi predsedníctva OZ
nadpolovičnou väčšinou prítomných,

-

sú volení na návrh prezidenta všetkými členmi predsedníctva OZ nadpolovičnou
väčšinou prítomných,
zvolávajú členskú radu,
rozhodujú o zániku OZ s prezidentom a predsedníctvom občianskeho združenia,
schvaľujú akékoľvek zmeny stanov spolu s prezidentom a predsedníctvom OZ,
volia a odvolávajú kontrolnú radu OZ spolu s prezidentom,
pripravujú základné materiály pre rokovanie členskej rady,
funkcia v predsedníctve OZ je neplatenou a dobrovoľnou funkciou.

Funkcia viceprezidentov v predsedníctve zaniká:
a) odvolaním viceprezidenta zo strany predsedníctva OZ jeho nadpolovičnou väčšinou,
b) smrťou viceprezidenta,
c) odstúpením z funkcie viceprezidenta.
4.

Prezident – štatutárny orgán:
koná navonok v mene OZ ako štatutárny orgán,
je volený a odvolávaný viceprezidentmi a všetkými členmi predsedníctva OZ a ich
nadpolovičnou väčšinou prítomných,
je volený na 5 ročné funkčné obdobie,
zvoláva členskú radu a riadi jej priebeh,
pri podpise dokumentov uvedie prezident svoj podpis k názvu OZ alebo jeho
oficiálnej skratke v slovenskom alebo anglickom jazyku,
je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene OZ na zabezpečenie
kontinuity fungovania OZ,
funkcia prezidenta je neplatenou a dobrovoľnou funkciou.

5.

Kontrolná rada
je kontrolným orgánom OZ,
všetci členovia, orgány a funkcionári OZ jej musia poskytnúť všetky informácie,
dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný
kalendárny rok,
je volená a odvolávaná prezidentom a viceprezidentmi a ich nadpolovičnou väčšinou
prítomných,
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
kontroluje hospodárenie OZ,
navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
kontroluje účtovné doklady,
vypracováva a predkladá správy o svojej činnosti členskej rade, viceprezidentom
a prezidentovi,
funkcia v kontrolnej rade je neplatenou a dobrovoľnou funkciou.

6.

Krajskí, okresní a miestni koordinátori
sú lokálnym riadiacim a koordinačným orgánom v jednotlivých krajoch, okresoch
alebo lokálnych oblastiach,
sú volení a odvolávaní prezidentom a viceprezidentmi ich nadpolovičnou väčšinou,
zabezpečujú lokálne operatívne riadenie a plánovanie činností,
registrujú a aktualizujú zoznamy svojich členov v pracovnej oblasti
registrujú a aktualizujú zoznamy technického vybavenia svojich členov v pracovnej
oblasti,
plánujú a zabezpečujú previerky a cvičenia pre členov vo svojich pracovných
oblastiach,
pre operatívne zabezpečenie potrieb a chodu EmComm, môže prezident alebo
viceprezidenti písomne splnomocniť koordinátorov na konkrétny právny úkon.

7.

Všetci funkcionári (prezident, viceprezidenti a kontrolná rada) zvolení alebo odvolaní
musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia s menom, priezviskom a dátumom narodenia.
To sa nevzťahuje na koordinátorov. Tí sú menovaní a odvolávaní operatívne.

8.

Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov OZ oznamuje prezident OZ Ministerstvu
vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok VI.
ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA
1.

Príjmy OZ sú najmä:
a) výnosy z majetku OZ, t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných
papierov, príjmy z hnuteľného a nehnuteľného majetku,
b) dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
c) výnosy z verejných zbierok,
d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových
akcií,
e) sponzorské príspevky od fyzických alebo právnických osôb,
f) príjmy z podielu zaplatenej dane,
g) iné.

2.

Výdavky OZ sú najmä na:
a) materiálno – technické vybavenie pre činnosť OZ,
b) nákup odbornej literatúry,
c) odmeny členov OZ za terénnu účasť na cvičení, záchrannej akcii, riešení mimoriadnej
akcii a pod.,
d) opravu a údržbu priestorov a materiálno – technického vybavenia,
e) realizáciu cvičení a ostrých zásahov,
f) realizáciu odborných reprezentačných akcií,
g) správu združenia,
h) iné aktivity, súvisiace s niektorou z činností uvedených v cieľoch združenia.

3.

Kontrolná rada, viceprezidenti a prezident OZ vypracujú na každý rok plán hospodárenia a
rozpočet OZ. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.

4.

Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.

5.

Hospodárenie OZ sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V prípade, že schôdza členskej rady alebo schôdza predsedníctva nebude uznášania
schopná pre nízky počet prítomných členov, odloží sa začiatok príslušnej schôdze o jednu
hodinu a počká sa na prípadných ďalších členov. Ak sa žiaden ďalší člen OZ nedostaví,
začne sa príslušná schôdza s počtom prítomných, a konštatuje sa, že príslušná schôdza je
uznášania schopná.
2. Práva a povinnosti členov a činnosť OZ neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.

3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.
V Soli, dňa: 22.12.2018

Ing. Branislav Mika
Prezident

Mgr. Dominik Ujček
Viceprezident

Denisa Petriková, DiS
Viceprezident

