STANOVY
Kartografickej spoločnosti SR
_________________________________________________________
Článok 1
Základné ustanovenie

1. Kartografická spoločnosť SR (ďalej len „Spoločnosť) je nepolitická spoločenská
organizácia s pôsobnosťou v SR založená na podklade zákona o združovaní
občanov zo dňa 23.3.1990, č. 83/1990 Zb., vznikla rozdelením Kartografickej
spoločnosti ČSFR.
2. Sídlom Spoločnosti je Bratislava.
3. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.
4. Spoločnosť zastupuje v poradí jej predseda, podpredseda a tajomník.
Článok 2
Poslanie a programové ciele

1. Poslaním Spoločnosti je združovať záujemcov o kartografické diela, kartografické
informácie, o rozvoj kartografickej vedy, techniky a kartografických technológií,
o výchovu a vzdelávanie kartografov, o históriu kartografie, o tvorbu, výrobu,
využívanie rôznych typov máp a atlasov a o priestorové informácie v informačných
systémoch.
2. Programové ciele Spoločnosti sú:
a) nadväzovať, koordinovať a rozvíjať styky so zahraničnými subjektmi, najmä
s Medzinárodnou kartografickou asociáciou (International Cartographic Association ďalej len ICA),
b) prostredníctvom svojich členov zabezpečovať zastupovanie Spoločnosti v stálych
komisiách, pracovných skupinách a iných orgánoch ICA,
c) podporovať výskum, vývoj, aplikácie nových poznatkov, organizovať kartografické
konferencie, sympóziá a ďalšie akcie,
d) poskytovať informácie o aktivitách členov Spoločnosti a o činnosti orgánov ICA ako aj
odporúčania orgánom štátnej správy, hospodárskym organizáciám a ďalším
subjektom v SR poriadaním výstav kartografických diel, dní novej techniky,
vydávaním neperiodickej publikácie (Kartografické listy),
e) podporovať stáže a výchovu kartografov na zahraničných inštitúciách,
f) spolupracovať s ostatnými spoločenskými organizáciami v Zväze slovenských
vedeckotechnických spoločností a medzinárodnými organizáciami, ktoré majú vzťah
k odboru.

Článok 3
Členstvo v Spoločnosti

1. Členom Spoločnosti sa môže stať každý, kto dovŕšil vek 18 rokov a požiada o vstup,
má aktívny záujem o odbor, zaplatí členské a súhlasí s týmito stanovami.
2. Členom Spoločnosti môže byť i právnická osoba za rovnakých podmienok.
3. Členstvo v Spoločnosti vzniká dňom registrácie prihlášky a zaniká vystúpením zo
Spoločnosti, neplnením členských povinností viac ako dva roky alebo úmrtím člena.
4. Právnické osoby môžu sponzorovať činnosť Spoločnosti príspevkom, ktorý bude
dohodnutý pri registrácii ich prihlášky.
5. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať občan SR, ktorý sa významným
spôsobom zaslúžil o rozvoj odboru, po dosiahnutí dôchodkového veku. Čestných
členov Spoločnosti schvaľuje plenárne zasadanie. Čestný člen neplatí členské
príspevky.
6. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný odborník zo zahraničia, ktorý
prispel k rozvoju kartografie s dopadmi aj na rozvoj slovenskej kartografie.
Článok 4
Orgány Spoločnosti

1.
a)
b)
c)
d)

Orgány Spoločnosti sú:

plenárne zasadanie
výkonný výbor
revízor
odborné skupiny

2. Vrcholným orgánom v Spoločnosti je plenárne zasadanie členov. Plenárne

zasadanie volí:
- 5-členný výkonný výbor, na čele ktorého je predseda volený členmi
výkonného výboru,
- revízora.
Plenárne zasadanie má právo:
- upravovať, meniť a doplňovať stanovy,
- odvolávať členov výkonného výboru,
- rozhodovať o čestnom členstve,
- rozhodovať o zrušení členstva,
- rozhodovať o ustanovení odborných skupín,
- schvaľovať rozpočet a hospodárenie,
- schvaľovať výšku členských príspevkov,
- rozhodnúť o ukončení činnosti Spoločnosti alebo o jej zlúčení s inou
spoločenskou organizáciou.

Pre prijatie rozhodnutí v orgánoch Spoločnosti treba väčšinu. Na rozhodnutie
plenárneho zasadania je treba minimálne tretinová účasť členov Spoločnosti.
Za platné sa považuje i písomne doručené stanovisko pri neúčasti člena.
3. Výkonný výbor Spoločnosti (VVS) riadi jej činnosť v období medzi plenárnymi

zasadaniami. Výkonný výbor má právo:
- rozhodovať o prijímaní právnických osôb za členov Spoločnosti a uzatvárať
s nimi dohodu o príspevku Spoločnosti,
- rozhodovať o zastúpení Spoločnosti v ICA a jej volených orgánoch,
- podporovať vysielanie členov Spoločnosti na stáže v zahraničných
inštitúciách,
má povinnosť:
- zabezpečovať hospodárenie s prostriedkami spoločnosti.
4. Revízor

kontroluje činnosť a hospodárenie
zasadaniami. Je pozývaný na zasadanie VVS.

VVS

medzi

plenárnymi

5. Odborné skupiny sa vytvárajú z členov Spoločnosti podľa ich odborného

záujmu. Odborná skupina sa vytvorí, pokiaľ o jej program prejavia záujem
najmenej 3 členovia Spoločnosti. Na čele odbornej skupiny je vedúci
menovaný VVS. Vytvorenie odborných skupín a ich program prejednáva
plenárne zasadanie; medzi plenárnymi zasadaniami rozhoduje o vytvorení
odborných skupín VVS.
6. Plenárne zasadanie sa koná spravidla raz za tri roky.

Článok 5
Zásady hospodárenia

1. Spoločnosť realizuje spôsob hospodárenia formou jednoduchého účtovníctva,
ktorého úlohou je:
a) podávať úplný prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
b) umožňovať priebežnú a úplnú kontrolu hospodárenia,
c) poskytovať podklady na zabezpečenie ochrany majetku,
d) za hospodárenie zodpovedajú a dispozičné právo uplatňujú v poradí predseda,
podpredseda, tajomník a hospodár Spoločnosti.
2. Spoločnosť môže získavať príjmy
z členských
vedeckotechnických akcií, darov a príspevkov.

príspevkov,

poriadaných

3. Výdavky Spoločnosti tvoria náklady na činnosť orgánov, spoločných akcií, ICA.
4. Výška ročného členského príspevku je 50,- Sk.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

1. Spoločnosť vstupuje do práv a povinností Kartografickej spoločnosti ČSFR ako jeden
právny nástupca.
2. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom, ktorý nadväzuje na činnosť
Kartografickej spoločnosti ČSFR, registrovanej Ministerstvom vnútra ČR dňa
6.6.1990 pod č.j. VSP/1-1118/90-R a na Ministerstve vnútra SR dňa 17.3.1993 pod
č.j. VVS/1-900/90-7794.
3. Spoločnosť používa pečiatku s označením „Kartografická spoločnosť SR Bratislava“.
4. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na plenárnom zasadaní
Spoločnosti dňa 8.9.1993 v Brne.

Predseda Spoločnosti:
Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.

Pečiatka:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie
dňa: 25.11.1993
Číslo spisu: VVS/1-900/90-7794-1

