STANOVY
Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV
§1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť
1.

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (Slovenskej akadémii vied) je
dobrovoľné
neziskové
združenie
fyzických
osôb
pôsobiacich
v interdisciplinárnom odbore akustika bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú
príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

2.

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (ďalej len „SKAS“) je právnickou
osobou založenou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.

3.

Sídlo združenia: Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava – Karlova Ves.

§2
Ciele
1. Základným cieľom SKAS je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu
rozvoju interdisciplinárneho odboru akustika, ktorý je významnou zložkou
spoločenských a kultúrnych hodnôt a to najmä:
a) vytváraním spoločnej platformy odborníkov pracujúcich v oblasti výskumu,
vzdelávania, ochrany verejného zdravia a aplikačnej praxi,
b) podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne vzdelanosti a osvety v jednotlivých
odboroch akustiky,
c) poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, pedagogickej a odbornej
činnosti a praxi,
d) podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými
obdobne zameranými spoločnosťami a organizáciami.
2. Medzi ďalšie ciele SKAS patrí:
a) spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
a Slovenským ústavom technickej normalizácie pri tvorbe a preberaní noriem v
odbore akustiky a mechanického kmitania,
b) spolupráca so Slovenskou národnou akreditačnou službou pri zabezpečovaní
procesov manažérstva kvality v oblasti technických meraní hluku a kmitania ako
aj meraní hluku a vibrácií na účely posúdenia ich možného vplyvu na verejné
zdravie,
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c) spolupráca so SAV, technicky zameranými univerzitami, vysokými školami
a výskumnými ústavmi, ktoré sú významnými pracoviskami vedeckotechnického rozvoja pri propagácii vedy a výsledkov aplikovaného výskumu
interdisciplinárneho odboru akustika,
d) spolupráca s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
orgánmi verejného zdravotníctva pri tvorbe legislatívy na ochranu životného
prostredia a na ochranu verejného zdravia pred hlukom a vibráciami,
e) organizovanie alebo sa podieľanie na príprave národných a medzinárodných
konferencií, odborných seminárov, sympózií, prednášok, konzultačných dní
a iných odborných akcií pre členov SKAS, zamestnancov orgánov štátnej
správy a verejného zdravotníctva,
f) podporovanie edičnej a publikačnej činnosti v jednotlivých odboroch akustiky,
g) rozširovanie poznatkov získaných na poli výskumu a aplikačnej praxe v
jednotlivých odboroch akustiky vydávaním Spravodajcu SKAS,
h) poskytovanie orgánom štátnej správy a samosprávy konzultačnú a poradenskú
činnosť pri ochrane životného a pracovného prostredia vrátane ochrany
verejného zdravia pred hlukom a vibráciami.

§3
Členstvo
1. Členom SKAS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami
SKAS. Členstvo je individuálne a čestné.
2. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa podania prihlášky a zaplatenia
členského príspevku.
3. Člen má právo:
- voliť a byť volený do všetkých orgánov SKAS,
- byť informovaný o činnosti SKAS a o všetkých jej podujatiach,
- zúčastňovať sa na akciách organizovaných SKAS,
- podávať iniciatívne návrhy a pripomienky k činnosti SKAS,
- zúčastňovať sa plnenia plánu činnosti príslušnej odbornej sekcie.
4. Člen má tieto povinnosti:
- dodržiavať stanovy SKAS a plniť rozhodnutia jej orgánov,
- v stanovenom termíne uhradiť členské príspevky,
- plniť funkcie, ktorými bol poverený a plniť úlohy, ktoré prijal,
- vystupovať na verejnosti tak, aby dôstojne reprezentoval SKAS a chránil svojim
jednaním jej dobré meno.
5. Členstvo zaniká úmrtím, písomným ohlásením člena, že vystupuje zo SKAS,
vylúčením člena alebo zrušením čestného členstva alebo na základe
nezaplatenia členského príspevku za obdobie dlhšie ako 1 po sebe nasledujúci
rok napriek upomienke.
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6. Člena možno vylúčiť z vážnych dôvodov, ak koná v rozpore s povinnosťami, ktoré
mu ukladajú Stanovy SKAS. O vylúčení riadneho člena rozhoduje Rada
a o zrušení čestného členstva Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov na základe zdôvodnenia návrhu Rady.
7. Čestným členom sa môže stať významný domáci alebo zahraničný odborník,
ktorý sa zvlášť zaslúži o rozvoj v odboroch akustiky. Čestné členstvo udeľuje
Valné zhromaždenie na návrh Rady.

§4

Orgány
1. Najvyšším orgánom SKAS je Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rokuje
a rozhoduje o zásadných organizačných a odborných otázkach týkajúcich sa
činnosti SKAS. Prejednáva a schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a správu
revíznej komisie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná 1/3
členov.
2. Riadiacimi orgánmi SKAS sú:
a) Rada SKAS
b) Predsedníctvo Rady SKAS
3. Radu tvoria – predseda, dvaja podpredsedovia, výkonný tajomník a predsedovia
odborných sekcií. Prácu Rady riadi a koordinuje predseda. Rada sa schádza
najmenej 2 krát za rok.
4. Predsedníctvo Rady tvoria – predseda, dvaja podpredsedovia a výkonný
tajomník.
5. Rada je výkonným orgánom, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Valnému
zhromaždeniu. Členov Rady (podľa § 4, ods. 3 Stanov) volí Valné zhromaždenie
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov verejným hlasovaním na
obdobie štyroch rokov. Ak predseda, podpredsedovia, tajomník a predsedovia
odborných sekcii nezískajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov v 1.
kole, voľba sa opakuje. Na základe rozhodnutia Rady sa pripúšťa možnosť
hlasovania per rollam.
6. Štatutárnym orgánom SKAS je predseda a Radou poverený podpredseda.
Predseda a poverený podpredseda koná v mene SKAS samostatne tak, že
k písanému alebo tlačenému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie
funkcie v SKAS.
7. Kontrolným orgánom SKAS pre hospodársku činnosť je Revízna komisia.
Komisiu tvoria traja členovia SKAS, ktorí nie sú členmi iných orgánov SKAS.
Členov Revíznej komisie volí Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov verejným hlasovaním na obdobie štyroch rokov.
Zvolení členovia sa môžu zúčastňovať na zasadnutí Rady SKAS, ich hlas je
poradný.
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8. Zmenu stanov alebo zánik SKAS schvaľuje Valné zhromaždenie dvojtretinovou
väčšinou hlasov prítomných členov SKAS verejným hlasovaním.

§5
Odborné sekcie
1. Odbornú činnosť v jednotlivých odboroch akustiky zabezpečujú odborné sekcie:
Urbanistická akustika
Stavebná a priestorová akustika
Fyzikálna akustika
Akustika hudobných nástrojov
Technika merania hluku a vibrácií v prostredí
Technika znižovania hluku a kmitania.
2. Zmeny odborných sekcií schvaľuje Valné zhromaždenie na základe návrhu
Rady.
3. Činnosť odborných sekcií riadia a organizujú predsedovia sekcií, ktorí
zabezpečujú cielenú informovanosť členov SKAS podľa svojho odborného
zamerania.

§6
Zásady hospodárenia
1. Finančné prostriedky získava SKAS z:
- členských príspevkov,
- darov od fyzických osôb,
- dotácii a grantov od právnických osôb,
- dobrovoľných príspevkov od iných subjektov,
- príjmov z vlastnej činnosti.
2. Výšku ročných členských príspevkov individuálnych členov, znížených príspevkov
pre dôchodcov a študentov schvaľuje na nasledujúce obdobie Valné
zhromaždenie, pričom sa pripúšťa aj hlasovanie per rollam.
3. Výnosy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na vnútornú podporu SKAS.
4. Rada zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade zostaví
finančný rozpočet na budúci rok.
5. SKAS hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok.
Platby a príjmy SKAS prebiehajú na účte v peňažnom ústave.
6. Za majetok a hospodárenie SKAS zodpovedá Predsedníctvo Rady.
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§7
Zánik združenia
1. O zániku SKAS alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením alebo o
dobrovoľnom rozpustení rozhoduje Valné zhromaždenie.
2. V prípade zániku SKAS menuje predseda so súhlasom Rady likvidátora, ktorý
vykoná likvidáciu a rozdelí zostávajúci majetok medzi členov SKAS. Pri likvidácii
sa postupuje primerane podľa § 70 až § 75 Obchodného zákonníka.
3. Po ukončení likvidácie zánik SKAS likvidátor oznámi do 15 dní na Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky.

§8
Záverečné ustanovenia
1. SKAS môže uzatvárať s inými domácimi, zahraničnými alebo medzinárodnými
inštitúciami rovnakého zamerania dohody o spolupráci, prípadne vytvárať s nimi
dočasné alebo trvalé zoskupenia.
2. Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením 15. januára 2013.
3. Schválením týchto stanov sa zrušujú stanovy schválené Valným zhromaždením
dňa 20.apríla 1993 vrátane dodatku č. 1 z 12. februára 2004.

Vo Zvolene, 15. januára 2013
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