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Hlava I
Základné ustanovenia
1. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (ďalej len „Spoločnosť“) je nástupcom bývalej
Geodeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS a na báze dobrovoľnosti združuje geodetov,
kartografov a iných odborníkov pôsobiacich v tomto vednom odbore k odbornej činnosti,
s cieľom presadzovať odborné a profesijné záujmy svojich členov.
2. Spoločnosť sa pri svojej činnosti riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov a spolu s ďalšími odbornými spoločnosťami sa
združuje vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej len „Zväz“).
3. Členmi Spoločnosti môžu byť občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) alebo občania
iných štátov Európskej únie, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Čestnými členmi Spoločnosti môžu
byť aj fyzické osoby, ktoré nie sú občanmi SR alebo iných štátov Európskej únie.
4. Spoločnosť pôsobí na území SR a pri medzinárodnej spolupráci s partnerskými zahraničnými
organizáciami, aj na území iných štátov. Spolupracuje so všetkými partnerskými organizáciami
a v medzinárodných mimovládnych organizáciách uplatňuje členstvo v súlade s požiadavkami
svojich členov.
5. Spoločnosť navonok zastupujú a v jej mene sú oprávnení konať predseda, podpredsedovia
a výkonný tajomník výkonného výboru Spoločnosti (ďalej len „výkonný výbor“).
6. Publikačným periodikom Spoločnosti je webová stránka www.ssgk.sk, ktorá je aktualizovaná
priebežne.
7. Základným nástrojom na komunikáciu je prostredie internetu.

Hlava II
Poslanie a ciele Spoločnosti
1. Poslaním Spoločnosti je združovať geodetov, kartografov a iných odborníkov pôsobiacich
v tomto vednom odbore v SR k aktivitám sledujúcim rozvoj geodézie a kartografie, ako aj
podporovať odborný rast svojich členov.
2. Na dosiahnutie stanoveného cieľa Spoločnosť využíva aktivitu svojich členov najmä:
a) presadzuje a chráni dohodnuté záujmy a potreby svojich členov a obhajuje ich členské
práva voči vonkajším subjektom v tuzemsku i v zahraničí,
b) poskytuje svojim členom dohodnuté služby, a to poradenské, organizačné, informačné,
právne, ekonomické a pod.,
c) organizuje spoločné odborné podujatia,
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d) plní funkciu koordinačnej a konzultačnej inštitúcie na organizovanie aktivít v rámci
Spoločnosti,
e) spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a štátnymi organizáciami a vytvára
priestor na odbornú diskusiu k návrhom koncepcií, technických a ekonomických otázok
odboru geodézie a kartografie,
f) spolupracuje s odbornými spoločnosťami združenými vo Zväze,
g) spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí a je členom Medzinárodnej federácie
geodetov (FIG),
h) zabezpečuje a vykonáva vydavateľskú a publikačnú činnosť podľa aktuálnych potrieb
a požiadaviek členstva.

Hlava III
Členstvo v Spoločnosti
Článok 1
Členská základňa
1. Členskú základňu Spoločnosti tvoria:
a) členovia združení v pobočkách Spoločnosti (ďalej len „pobočka“),
b) individuálni členovia,
c) čestní členovia.
2. Členstvo v spoločnosti vzniká:
a) registráciou vo výkonnom výbore
 cez formulár na www.ssgk.sk,
 po doručení písomnej prihlášky výkonnému výboru,
 po doručení písomnej prihlášky výkonnému výboru prostredníctvom pobočky,
b) udelením čestného členstva.
3. Čestné členstvo
a) možno udeliť členom Spoločnosti, ktorí sa dlhoročnou aktívnou odbornou činnosťou
významne zaslúžili o jej rozvoj alebo nečlenom Spoločnosti, ktorí svojou činnosťou voči
Spoločnosti významne kladne ovplyvnili plnenie jej úloh,
b) písomný návrh na udelenie čestného členstva so zdôvodnením, môže podať ktorýkoľvek
člen Spoločnosti; návrh sa podáva výkonnému výboru,
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c) o udelení čestného členstva rozhoduje rada Spoločnosti po zhodnotení návrhu a stanoviska
výkonného výboru.
4. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
a) doručením písomného oznamu člena o zrušení členstva výkonnému výboru,
b) opakovaným neuhradením členského príspevku,
c) rozhodnutím rady Spoločnosti o zrušení členstva,
d) rozhodnutím členskej schôdze (konferencie) pobočky o zrušení členstva,
e) úmrtím člena,
f) zánikom Spoločnosti.
Článok 2
Práva a povinnosti individuálneho člena Spoločnosti
1. Individuálny člen Spoločnosti má tieto práva:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti,
b) zaregistrovať sa do odborných skupín Spoločnosti a zúčastňovať sa odbornej činnosti
podľa svojich záujmov,
c) využívať prednostne a zvýhodnene spoločný majetok, ktorý je v správe Spoločnosti, alebo
v správe Zväzu,
d) využívať služby poskytované Spoločnosťou, resp. Zväzom,
e) požadovať sprostredkovanie odbornej spolupráce s ostatnými členmi Spoločnosti, ako aj
so Zväzom a s FIG,
f) podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti k činnosti Spoločnosti.
2. Individuálny člen Spoločnosti má tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy Spoločnosti (ďalej len „stanovy“) a ekonomické pravidlá hospodárenia
Spoločnosti (ďalej len „ekonomické pravidlá hospodárenia“),
b) aktívne plniť povinnosti člena orgánov Spoločnosti a orgánov pobočky, ak bol do týchto
orgánov zvolený,
c) platiť členský príspevok individuálneho člena.
3. Individuálny člen Spoločnosti sa na základe súhlasu pobočky, môže združiť v pobočke a tým
stráca postavenie individuálneho člena Spoločnosti.
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Článok 3
Pobočky Spoločnosti
1. Pobočka je organizačný článok Spoločnosti, v ktorej sa združujú členovia spravidla na
regionálnom (územnom) princípe.
2. Pobočka nemá právnu subjektivitu, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi,
stanovami, ekonomickými pravidlami hospodárenia, ako aj usmerneniami rady Spoločnosti
a výkonného výboru.
3. Založenie pobočky je možné v prípade, ak o to prejaví záujem najmenej 5 individuálnych
členov Spoločnosti, alebo najmenej 5 fyzických osôb, ktoré nie sú členmi spoločnosti a chcú
sa členmi stať. Limit 5 osôb možno dosiahnuť aj kombináciou individuálnych členov
a nečlenov Spoločnosti. Pobočka vznikne registráciou písomnej prihlášky podanej spravidla
prípravným výborom pobočky, vo výkonnom výbore.
4. Pobočka zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze a zrušením registrácie výkonným
výborom. Pobočka zaniká aj na základe rozhodnutia rady Spoločnosti po znížení počtu
združených členov pod stanovený limit 5 členov, a po následnom zrušení registrácie
výkonným výborom. Zostávajúci členovia združení v zrušenej pobočke sa podľa vlastného
rozhodnutia združia v inej pobočke, alebo sa stanú individuálnymi členmi.
5. Orgánmi pobočky sú: členská schôdza pobočky, u pobočiek nad 50 členov konferencia
pobočky, výbor a revízna komisia, pričom:
a) členská schôdza (konferencia) pobočky:
 koná sa najmenej raz za kalendárny rok,
 volí výbor – najmenej trojčlenný a revíznu komisiu – najmenej dvojčlennú, a to na
obdobie dvoch rokov,
 kontroluje plnenie úloh prijatých na predchádzajúci rok, stanovuje hlavné úlohy
pobočky a rozhoduje o programe aktivít na ďalší rok,
 prijíma nových členov, rozhoduje o zániku členstva v prípade neplnenie povinnosti
člena Spoločnosti združeného v pobočke a volí delegátov na valné zhromaždenie
Spoločnosti,
b) výbor pobočky:
 zvolí si predsedu a sekretára,
 zabezpečuje riadenie a koordináciu činnosti pobočky medzi členskými schôdzami
(konferenciami), najmä odbornú činnosť podľa programu aktivít,
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 vedie evidenciu členov pobočky, prijíma prihlášky nových členov a tieto doručuje
výkonnému výboru na registráciu, vydáva členské preukazy a vyberá členské
príspevky,
 zabezpečuje styk pobočky s výkonným
a ekonomickými pravidlami hospodárenia,

výborom

v súlade

so

stanovami

 zvoláva členskú schôdzu (konferenciu) a zabezpečuje jej program,
 zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi (konferencii) pobočky.
c) revízna komisia pobočky:
 vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti všetkých aktivít pobočky,
 výsledky kontrolnej činnosti prerokuje s výborom pobočky a predkladá členskej
schôdzi (konferencii),
 za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi (konferencii) pobočky.
Článok 4
Práva a povinnosti členov Spoločnosti združených do pobočiek
1. Členovia Spoločnosti, ktorí sa organizačne združia do pobočiek, nadobúdajú vzťah
k Spoločnosti prostredníctvom tohto organizačného článku.
2. Práva a povinnosti uvedené v článku 2, Hlavy III. (individuálni členovia), primerane –
v zmysle ostatných ustanovení týchto stanov, platia aj pre členov Spoločnosti združených do
pobočiek.

Hlava IV
Orgány Spoločnosti
1. Orgánmi spoločnosti sú:
a) valné zhromaždenie,
b) rada Spoločnosti (ďalej len „rada“),
c) výkonný výbor,
d) odborné skupiny Spoločnosti (ďalej len „odborné skupiny“),
e) revízna komisia Spoločnosti (ďalej len „revízna komisia“).
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Článok 1
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a rada ho zvoláva raz za 4 roky. Na žiadosť
najmenej 1/3 členov Spoločnosti zvolá rada mimoriadne valné zhromaždenie.
2. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú volení delegáti v súlade s volebným
poriadkom schváleným radou. V prípade, že počet všetkých členov Spoločnosti to dovoľuje,
môže rada rozhodnúť, že valného zhromaždenia sa zúčastnia všetci členovia Spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny,
b) schvaľuje ekonomické pravidlá hospodárenia, pričom ich nevyhnutné zmeny vyplývajúce
spravidla zo zmien všeobecne záväzných predpisov v období medzi valnými
zhromaždeniami, alebo z iných nevyhnutných potrieb, schvaľuje na návrh výkonného
výboru rada; zmeny sa dodatočne predložia nasledujúcemu valnému zhromaždeniu so
zdôvodnením, na prerokovanie a rozhodnutie o ich ďalšej platnosti,
c) volí z členov Spoločnosti najmenej 7-členný výkonný výbor a 3-člennú revíznu komisiu,
d) volí vedúcich odborných skupín,
e) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti za uplynulé volebné
obdobie, ako aj správu revíznej komisie,
f) prerokováva a schvaľuje odborné zameranie a program aktivít Spoločnosti na nasledujúce
volebné obdobie,
g) rozhoduje o zániku Spoločnosti a o jej majetkovej likvidácii, najmenej dvojtretinovou
väčšinou hlasov delegátov.
Článok 2
Rada Spoločnosti
1. Rada je riadiacim a koordinačným orgánom Spoločnosti v období medzi dvoma valnými
zhromaždeniami a výkonný výbor ju zvoláva najmenej raz v roku.
2. Radu tvoria:
 výkonný výbor,
 predsedovia pobočiek,
 vedúci odborných skupín.
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3. Rada:
a) rozhoduje o zriadení odborných skupín a o zrušení pobočiek nespĺňajúcich stanovené
kritéria,
b) schvaľuje výšku členských príspevkov,
c) pripravuje a schvaľuje volebné poriadky, schvaľuje ročné programy činnosti, nevyhnutné
zmeny ekonomických pravidiel hospodárenia v období medzi valnými zhromaždeniami,
ako aj hodnotiace správy Spoločnosti,
d) schvaľuje rozpočet Spoločnosti na príslušný rok,
e) prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení predkladanú výkonným výborom,
f) prerokováva správy revíznej komisie,
g) menuje výkonného tajomníka Spoločnosti,
h) udeľuje čestné členstvo v Spoločnosti,
i) deleguje z členov Spoločnosti zástupcu v rade Zväzu a vyjadruje sa k návrhom na
obsadzovanie volených funkcií vo Zväze členmi Spoločnosti,
j) navrhuje členov Spoločnosti na udelenie ocenení Zväzom,
k) menuje vedúcich odborných skupín, ak takáto potreba medzi konaniami valných
zhromaždení vznikne,
l) zvoláva valné zhromaždenie,
m) zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
Článok 3
Výkonný výbor Spoločnosti
1. Výkonný výbor je výkonným orgánom, zabezpečujúcim funkčnosť Spoločnosti v období
medzi zasadaniami rady.
2. Výkonný výbor:
a) volí predsedu a dvoch podpredsedov výkonného výboru,
b) riadi a kontroluje prácu výkonného tajomníka Spoločnosti,
c) zabezpečuje registráciu a evidenciu členov Spoločnosti, a pobočiek,
d) zabezpečuje realizáciu programov odbornej činnosti schválených radou,
e) koordinuje odbornú činnosť Spoločnosti,
f) zabezpečuje hospodárenie a financovanie Spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a ekonomickými pravidlami hospodárenia; raz ročne vypracováva správu
o hospodárení a predkladá ju rade,
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g) vypracováva správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti za uplynulé volebné obdobie,
ktorú po prerokovaní v rade predkladá valnému zhromaždeniu,
h) spracováva všetky písomnosti Spoločnosti,
i) zabezpečuje internetovú stránky Spoločnosti,
j) prerokováva návrhy na udelenie čestného členstva v Spoločnosti a predkladá ich rade
spolu so svojim stanoviskom,
k) zvoláva zasadania rady,
l) zodpovedá za svoju činnosť rade.
Článok 4
Odborné skupiny Spoločnosti
1. Záujem a požiadavky členstva v odbornej oblasti Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom
odborných skupín, ktoré môžu mať väzbu na technickú komisiu FIG.
2. Všetci členovia Spoločnosti sa v prihláške rozhodnú pre odbornú skupinu, alebo viacero
odborných skupín, v ktorej mienia pôsobiť. Zmenu pôsobenia v odbornej skupine možno
vykonať na základe odôvodnenej požiadavky člena Spoločnosti aj dodatočne.
3. Odborné skupiny ustanovuje rada a ich vedúcich, ktorí sú členmi rady, volí valné
zhromaždenie alebo menuje rada podľa ustanovenia článku 2, bodu 3, písmena h), IV. hlavy
stanov.
4. Vedúci odbornej skupiny vedie členov odbornej skupiny k realizácii odborných aktivít podľa
požiadaviek odbornej verejnosti, ako aj na základe iniciatívnych návrhov.
5. Vedúci odbornej skupiny predkladá výkonnému výboru podklady na zostavenie programu
odbornej činnosti na stanovené obdobie, koordinuje s ním odborné aktivity skupiny
a zodpovedá mu za svoju činnosť.
6. Náklady na činnosť odborných skupín Spoločnosti, smerované na prípravu jednotlivých
odborných podujatí (prípravné výbory) sa zahrnú do rozpočtu týchto odborných podujatí.
Článok 5
Revízna komisia Spoločnosti
1. Revíznu komisiu volí valné zhromaždenie ako samostatný orgán Spoločnosti s cieľom
kontrolovať dodržiavanie stanov, ekonomických pravidiel hospodárenia a plnenie úloh
stanovených valným zhromaždením a ďalšími organizačnými článkami Spoločnosti.
2. Trojčlennú revíznu komisiu vedie predseda, ktorého si zvolí komisia a ktorý zodpovedá za
svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
3. Revízna komisia vypracováva správu o kontrole dodržiavania stanov a kontrole hospodárenia
za uplynulé volebné obdobie a predkladá ju valnému zhromaždeniu.
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4. Revízna komisia najmenej raz ročne skontroluje hospodárenie Spoločnosti a správu predloží
rade.
5. Na požiadanie rady revízna komisia kedykoľvek skontroluje dodržiavanie stanov
a ekonomických pravidiel hospodárenia v ktoromkoľvek orgáne Spoločnosti, alebo
v pobočke, vyjmúc valné zhromaždenie; o kontrole vypracuje správu, ktorú predloží rade.

Hlava V
Majetok a hospodárenie Spoločnosti
Článok 1
Majetok Spoločnosti
1. Majetok Spoločnosti tvoria:
a) finančné prostriedky na účte Spoločnosti,
b) podiel na majetku Zväzu.
2. Zdrojmi majetku Spoločnosti sú:
a) členské príspevky,
b) vložné na odborné podujatia organizované Spoločnosťou,
c) príjmy z vydavateľskej a publikačnej činnosti,
d) podiely z výnosov Zväzu,
e) dary.
Článok 2
Hospodárenie Spoločnosti
1. Hospodárenie Spoločnosti sa uskutočňuje podľa ekonomických pravidiel hospodárenia,
schválených valným zhromaždením, v súlade so schváleným rozpočtom.
2. Rozpočet zostavuje výkonný tajomník spoločnosti v spolupráci s výkonným výborom na
obdobie jedného kalendárneho roka.
3. Rozpočet schvaľuje rada, návrh predkladá výkonný výbor.
4. Výkonný výbor vypracováva raz ročne správu o hospodárení za uplynulý rok a túto predkladá
rade na prerokovanie a schválenie. Spolu so správou výkonného výboru prerokuje rada aj
správu revíznej komisie.
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Hlava VI
Záverečné ustanovenia
1. Spoločnosť používa názov „Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov“ a skratku
„SSGK“ pre styk v rámci SR. Na styk so zahraničím používa názov „Slovak Society of
Surveyors and Cartographers“, resp. „Slowakische Gesellschaft der Geodäten und
Kartographen“.
2. Zmeny týchto stanov schvaľuje valné zhromaždenie na základe ich prerokovania
a odsúhlasenia dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov.
3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na zakladajúcom zjazde Spoločnosti dňa
13. 9. 1990 a ich následnou registráciou, so zmenami schválenými na zjazde 30. 3. 1993 a na
zjazde 29. 11. 2010.
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