Stanovy SNUS schválené na VZ SNUS dňa 27.4.2010.

STANOVY
Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Hlava I
1.

Poslanie a úlohy Slovenskej nukleárnej spoločnosti

1.1. Slovenská nukleárna spoločnosť (ďalej SNUS) je dobrovoľná nezisková organizácia typu
občianskeho združenia, ktorá združuje odborníkov z oblasti jadrovej techniky, jadrovej
energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia.
1.1.1. V týchto Stanovách členstvo a funkcie z praktických dôvodov označené v mužskom tvare
platia rovnako aj v ženskom tvare.
1.2.

Hlavným cieľom činnosti SNUS je koordinácia a podpora tvorivej aktivity a uspokojovanie
odborných záujmov členov, ako aj zabezpečovanie a prenos informácií pre ich potrebu. SNUS
za tým účelom zabezpečuje koordináciu činnosti s inými odbornými spoločnosťami
v Slovenskej republike a s Českou nukleárnou spoločnosťou (ďalej ČNS) a medzinárodné
styky a spoluprácu. V záujme rozvoja a popularizácie svojej činnosti SNUS spolupracuje
so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi
a s prostriedkami verejnej informovanosti.

1.3.

Program činnosti SNUS

1.3.1. Propagovať využívanie ionizujúceho žiarenia a jadrovej energie nasledujúcimi spôsobmi:


organizovaním odborných konferencií a výstav s nimi spojených, prednášok a kurzov,



vydávaním neperiodických publikácií a propagačných materiálov,



organizovaním výmenných stretnutí odborníkov v oblastiach pôsobnosti,



účasťou svojich členov na akciách organizovaných inými odbornými organizáciami.

1.3.2. Získavať odborníkov pracujúcich v odbore jadrovej techniky a energetiky a všeobecne
s ionizujúcim žiarením pre členstvo v SNUS.
1.3.3. Vytvoriť odborné skupiny na prípravu a organizáciu pravidelných odborných podujatí
a zabezpečiť podmienky pre ich úspešnú činnosť. Minimálne raz ročne zvolať Valné
zhromaždenie (ďalej VZ) SNUS spojené s odborným programom.
1.3.4. Spolupracovať s podnikmi, školami, výskumnými ústavmi a ďalšími organizáciami pri
odbornej činnosti SNUS.
1.3.5. Iniciovať a podporovať dialóg s verejnosťou a jej zástupcami (orgánmi štátnej správy,
miestnymi orgánmi samosprávy, občianskymi iniciatívami, politickými hnutiami a stranami),
zameraný na riešenie ekologických priorít rozvoja energetiky a jadrovej energetiky ako jej
súčasti, a fundovanou argumentáciou prispievať k náležitej úrovni dialógu.
1.3.6. Získavať študentov a mladých pracovníkov pre činnosť v sekcii Mladej generácie SNUS
a v oblastiach zodpovedajúcich pôsobeniu SNUS týmito formami:

podporou programu ich odbornej činnosti,

organizovaním a vyhodnocovaním súťaží odborných prác.
1.3.7. Podporovať publikačnú činnosť členov SNUS, vydávať odborné periodikum SNUS s časťou
venovanou informáciám o činnosti SNUS.
1.3.8. Organizovať prípravu posudkov, expertíz a návrhov normatívnych dokumentov.
1.3.9. Spolupracovať s odbornými spoločnosťami obdobného zamerania v SR i v zahraničí.
1.3.10. Organizovať odborné podujatia - prednášky vo významných výrobných podnikoch a
organizáciách (jadrové elektrárne - ďalej JE, energetické strojárstvo, školy).

Hlava II
2.

Členstvo v SNUS, práva a povinnosti členov

2.1. Členstvo v SNUS je dobrovoľné. Členom SNUS sa môžu stať podaním prihlášky jednotlivci
aj kolektívy (organizácie), ktorí(-é) pracujú v oblasti využitia jadrovej energie a ionizujúceho
žiarenia, alebo sa o túto činnosť zaujímajú (napr. študenti, žurnalisti) a súhlasia so stanovami
SNUS. Členmi SNUS sa môžu stať aj občania iných štátov a zahraničné organizácie.
2.2. Člen SNUS má právo:
2.2.1. Obracať sa na orgány SNUS s návrhmi, podnetmi, žiadosťami a kritikou k programu a činnosti
organizácie a vyžadovať odpoveď na tieto svoje aktivity.
2.2.2. Voliť a byť volený do všetkých volených funkcií SNUS, ako aj mať možnosť presadzovať
vo voľbách vlastné návrhy kandidátov.
2.2.3. Požadovať od organizácie a členov SNUS objektívne kvalifikované hodnotenie tvorivých
nápadov, pomoc a podporu pri realizácii myšlienok a projektov, potrebné konzultácie, pomoc
pri zvyšovaní pracovnej a odbornej kvalifikácie.
2.2.4. Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach SNUS.
2.2.5. Publikovať podľa stanovených pravidiel v publikáciách SNUS a získavať informácie
prostredníctvom aktivít SNUS v oblasti informatiky.
2.2.6. Získavať podľa stanovených pravidiel materiálnu a morálnu podporu SNUS.
2.2.7. Kolektívni členovia majú navyše právo organizovať odborné podujatia pod záštitou SNUS
a podieľať sa na ekonomickom prínose z nich.
2.3.

Člen SNUS je povinný:

2.3.1. Dodržiavať stanovy SNUS.
2.3.2. Aktívne sa zúčastňovať práce SNUS a plniť pridelené úlohy.
2.3.3. Kolektívny člen je povinný navyše v zmysle zmluvy so SNUS vytvárať členom SNUS
podmienky pre úspešnú činnosť a poskytovať materiálno-technickú pomoc pre uskutočňovanie
akcií SNUS.
2.3.4. Individuálny i kolektívny člen je povinný platiť členské príspevky.
2.4. Členstvo v SNUS zaniká:

dobrovoľným zrušením členstva v SNUS oznámením výboru, generálnemu sekretárovi alebo
hospodárovi SNUS,

vyškrtnutím zo zoznamu členov SNUS v prípade neuhradenia členských príspevkov
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov,

úmrtím.
Hlava III
3.

Organizačná výstavba spoločnosti

3.1. Základným princípom organizačného usporiadania je združovanie členov SNUS do sekcií
a odborných skupín podľa odborných záujmov. Činnosť odborných skupín a sekcií riadi výbor
SNUS v súlade so Stanovami a uzneseniami VZ. SNUS má sekcie:
 Mladá generácia.
 Ženy v jadre.
 Radiačná ochrana.
 Jadrová chémia.
 Rádioenvironmentalistika.
 Seniori v jadre.
 Komunikácia.
 Jadrová a subjadrová fyzika.
 Vyraďovanie JE a nakladanie s RAO.
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3.2. SNUS v prípade potreby vytvára:
 komisie na splnenie určitých úloh SNUS,
 regionálne organizácie, združujúce členov spoločnosti v záujme odbornej činnosti,
 študentské organizácie.
3.3. SNUS je členom Európskej nukleárnej spoločnosti (ďalej ENS).
Hlava IV
4.

Orgány SNUS

4.1. Najvyšším orgánom SNUS je VZ. VZ zvoláva výbor SNUS s najmenej mesačným predstihom
raz ročne. Mimoriadne VZ sa zvoláva, ak to požaduje aspoň jedna tretina členov, alebo
na návrh revíznej komisie SNUS. Rozhodnutia prijaté VZ sú platné, ak za ne hlasuje viac ako
polovica prítomných.
4.2. VZ SNUS:
4.2.1. Posudzuje a prijíma správy výboru SNUS a revíznej komisie (ďalej RK).
4.2.2. Posudzuje činnosť a úlohy SNUS, problémy jadrovej vedy a techniky z blízkych odborov.
4.2.3. Prejednáva, mení a schvaľuje Stanovy SNUS.
4.2.4. Schvaľuje ročný rozpočet a výročné správy o činnosti a hospodárení SNUS.
4.2.5. Volí v každom párnom roku na obdobie dvoch rokov predsedu, 6 až 8 ďalších členov výboru
a najviac 3 členov RK.
4.2.6. Berie na vedomie rozhodnutie členov výboru a RK o odstúpení z týchto orgánov.
4.2.7. Schvaľuje udelenie titulu „Čestného predsedu SNUS“, „Čestného člena SNUS“, „Čestného
diplomu SNUS“ a „Čestnej plakety SNUS“, ako ocenení dlhoročných zásluh za rozvoj SNUS.
4.2.8. Schvaľuje uznesenie z VZ.
4.3. Výbor SNUS:
4.3.1. Riadi a zabezpečuje činnosť SNUS v zmysle Stanov a uznesení VZ.
4.3.2. Je tvorený najviac zo 7 až 9 členov zvolených na VZ: je to predseda, ktorého menovite volí
VZ, dvaja podpredsedovia a 4-6 členovia. Podpredsedov volí výbor spomedzi 6-8 členov
zvolených na VZ.
4.3.3. Každý člen výboru má pri hlasovaní jeden hlas. Pri rovnosti hlasovania vo výbore sa hlas
predsedu ráta ako 2 hlasy.
4.3.4. Na zabezpečenie činnosti môže zamestnávať v trvalom alebo vedľajšom pracovnom pomere,
resp. formou dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, výkonných
zamestnancov SNUS: generálneho sekretára, hospodára a i.
4.3.5. Pre praktické riadenie činnosti organizácie je výbor rozšírený o členov bez hlasovacieho
práva: členovia RK, predsedovia sekcií, generálny sekretár a hospodár.
4.3.6. Činnosť výboru a zamestnancov SNUS riadi predseda.
a zodpovednosti členov výboru stanoví výbor na návrh predsedu.

Rozdelenie

kompetencií

4.3.7. Organizuje a kontroluje plnenie plánov odborných skupín a sekcií SNUS.
4.3.8. Zriaďuje bežný účet v banke, uzatvára v mene SNUS dohody a zmluvy, ktoré zodpovedajú
činnosti SNUS v duchu Stanov.
4.3.9. V medziobdobí medzi zasadnutiami VZ môže kooptovať člena na uvoľné miesto vo výbore
SNUS a RK.
4.3.10. Uskutočňuje spoluprácu so
osobitných dohôd.

zahraničnými a medzinárodnými organizáciami podľa

4.3.11. Obhajuje záujmy členov, súvisiace s činnosťou SNUS v podnikoch, rezortných, vládnych
a zastupiteľských orgánoch, politických, odborových a iných organizáciách.
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4.3.12. Predsedovia sekcií sú volení na zasadnutí sekcie, generálny sekretár a hospodár
sú schvaľovaní členmi výboru na návrh predsedu.
4.3.13. Priebežne sa stará o primeranú obnovu členov výboru a funkcionárov tak, aby to prispievalo
k efektívnej činnosti spoločnosti a podáva za tým účelom VZ návrhy na zmeny.
4.3.14. Štatutárnym zástupcom SNUS je predseda SNUS. Výbor môže poveriť zastupovaním SNUS
voči tretím osobám aj inú osobu.
4.4. Revízna komisia
4.4.1. RK kontroluje plnenie úloh a hospodárenie činnosti výboru spoločnosti a jemu podriadených
jednotlivcov, resp. organizácií a predkladá správu VZ. Predsedu RK si volia členovia RK.
Členovia RK sú prizývaní na všetky zasadnutia výboru SNUS.
4.5. Volení členovia SNUS vykonávajú svoje funkcie bezplatne.
4.6. Sekcie SNUS volia podľa vlastných pravidiel svoje výkonné orgány. Plány práce a formy
činností si určujú samostatne po dohode s výborom SNUS.
4.7

Zo zasadnutí všetkých orgánov SNUS sa vyhotovujú písomné zápisy.
Hlava V

5.

Hospodárenie a majetok SNUS

5.1. SNUS je právnickou osobou, ktorá je reprezentovaná výborom na čele s predsedom. SNUS
bola ustanovená slobodným vyjadrením vôle účastníkov ustanovujúcej konferencie.
5.2. Finančnými prostriedkami disponuje výbor SNUS, ktorý nesie zodpovednosť za správne
využívanie prostriedkov. Podpisové právo majú predseda, generálny sekretár a hospodár.
5.3. Hospodár podpisuje príkazy na úhradu platieb do banky vždy s predsedom, alebo generálnym
sekretárom, ktorých podpisové vzory sú v banke zaregistrované.
5.4. SNUS získava prostriedky z členských príspevkov od individuálnych a kolektívnych členov,
z príjmov z odbornej a propagačnej činnosti, prednášok, výstav, kurzov, zo subvencií a dotácií,
poskytnutých organizáciami za organizovanie akcií, a tiež za práce vedeckých a inžinierskotechnických združení, ktoré na tento účel v rámci platných zákonov môže zakladať, ďalej
z iných zdrojov a príjmov z činnosti SNUS, ako aj z darov a prostriedkov odvedených z 2%
zo zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických a osôb.
5.5. Výška individuálneho členského príspevku pre tuzemských členov SNUS je 5,- EUR ročne, pre
nepracujúcich dôchodcov a študentov bezplatne. Pre občanov iných štátov sa výška
členského príspevku určuje na základe dohody člena s výborom SNUS. Obdobne sa stanoví aj
výška príspevku kolektívneho člena. Prvý príspevok má výšku ročného príspevku, bez ohľadu
na termín platby. Členovia SNUS, ktorí nepracujú z titulu čerpania materskej alebo rodičovskej
dovolenky, členské príspevky za daný rok neplatia.
5.6. Finančné prostriedky spoločnosti sa využívajú na hradenie nákladov spojených s odbornými
činnosťami SNUS podľa bodu 1.3. predovšetkým na organizáciu vedeckotechnických podujatí,
financovanie stáží, poskytovanie štipendií, organizáciu a účasť na výstavách, vedeckotechnickú propagáciu, zvyšovanie kvalifikácie, vydávanie vzdelávacích materiálov SNUS, na
úhradu poplatkov v ENS a poplatkov za členstvo v medzinárodnej jadrovej tlačovej agentúre
NucNet, na úhradu miezd zamestnancov, prenájom miestností.
Hlava VI
6.

Rôzne

6.1. Činnosť SNUS sa môže ukončiť len na základe rozhodnutia VZ, ktoré rozhodne o spôsobe
zániku a likvidácie majetku.
6.2. Sídlom Slovenskej nukleárnej spoločnosti je budova VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava.
Tieto upravené Stanovy boli schválené Valným zhromaždením SNUS, konaným dňa 27. 4. 2010
v Častej-Papierničke.

4

