STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SSFDP
Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum je nepolitická spoločenská
organizácia založená na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
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Vznikla z bývalej Komisie pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Slovenského zväzu geodetov.
Jej predseda prof. Ing. Pavel Bartoš CSc., významný slovenský odborník, univerzitný pedagóg a
autor mnohých vedeckých publikácií v danej problematike, sa spolu so svojimi kolegami rozhodli
zdôrazniť význam tohoto vedného smeru a založiť samostanú nezávislú organizáciu.
Reagovali tak na zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom a efektívnom fotogrametrickom zbere dát, ktorý
nebol na Slovensku jednoznačne odborne zastrešený a jeho význam nebol dostatočne
prezentovaný. Toto združenie vzniklo z potreby zdôrazniť jasné oddelenie vedy, výskumu a
odborných špecializácií na zber geodát a tvorby priestorových databáz nezávisle od odborných
špecializácií na GIS.
Článok 1 Základné ustanovenia

1.1. Názov občianskeho združenia je Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový
prieskum, anglicky Slovak Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Oficiálna
skratka je SSFDP.
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1.2. Združenie je samostatnou právnickou osobou so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava.
Článok 2 Cieľ a činnosť združenia
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2.1. Cieľom združenia je podpora všetkých aktivít súvisiacich s rozvojom zberu, spracovania a
obnovou geodát, vrátane misií zberu dát mimo Zeme, fotogrametricky alebo inými formami
diaľkového prieskumu a príbuzných odborov. Má za cieľ zjednotiť slovenskych špecialistov pre
danú oblasť.
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2.2. Našim hlavným cieľom je zasadenie sa za sa koordinovaný vysokokvalitný zber geodát z
oblasti Slovenska a širšieho okolia. Sme presvedčení, že zabezpečením zberu najkvalitnejšich
zdrojových dát umožníme rýchlejšie napredovanie mnohých odvetví národného hospodárstva.
2.3. Združenie sa nešpecializuje na geografické informačné systémy (GIS), ani geodetické
základy či kataster. Tomu sa venujú iné odborné združenia či štátne organizácie.
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2.4. Prioritou združenia je aj možnosť podielať sa na tvorbe koncepcií a optimalizovať celoštátny
zber najpresnejších geodát nasnímaných vo vysokom rozlíšení - s ohľadom na automatizáciu,
racionalizáciu a efektivitu procesov.
2.5. Združenie obhajuje a presadzuje odborné, profesné a spoločenské záujmy svojich členov.
2.6. Svoju činnosť združenie realizuje prostredníctvom projektov, seminárov, konferencií,
vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti, spracovaním koncepcií, návrhov a riešení.

2.7. Združenie poskytuje podporu študentom, vzdelávacím a výskumným aktivitám, popularizácii
využitia zberu dát fotogrametricky alebo inými metódami diaľkového prieskumu. Snaží sa o
zrýchlenie výmeny poznatkov medzi svojimi členmi a podporuje ich v inováciách. Usiluje sa o
rozvoj vedomostnej spoločnosti.

2.8. Podporuje a rozvíja aktivity v oblasti legislatívy a štandardizácie zberu, spracovania a obnovy
geodát.
2.9. Podporuje zavádzanie a využívanie nových technológií v praxi.
2.10. Za účelom naplnenia svojich cieľov združenie spolupracuje s jednotlivcami, mimovládnymi
a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumnými a
vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí.
2.11. Za účelom naplnenia poslania a dosiahnutia svojich cieľov združenie môže zriaďovať
a organizovať prácu odborných skupín.
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2.12. Združenie môže byť členom iných odborných organizácii doma aj v zahraničí.
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2.13. Združenie presadzuje lepšiu dostupnosť a efektívne využitie geodát týkajúcich sa
Slovenska pre slovenskú vedu a výskum či štátne organizácie, súčasne pri zlepšenej
kontrole legálnosti používania týchto dát.
Článok 3 Členstvo

3.1. Členom združenie môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba,
ktorá súhlasí so stanovami združenia, jeho cieľmi.
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3.2. O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo na základe žiadosti o členstvo. Žiadosť
o členstvo je k dispozícii na oficiálnych stránkach spoločnosti www.ssfdp.sk a môže byť podaná
len elektronicky.
Na základe odporučenia predsedníctva pripraví predseda do 14 dní od doručenia žiadosti
"Rozhodnutie o prijatí" a elektronicky ho zašle žiadateľovi. V prípade kladného vyjadrenia
žiadateľ do 14 dní uhradí členské uvedené v rozhodnutí. Rozhodnutie o prijatí má odkladný
účinok do doby nabehnutia celej predpísanej platby za členské na oficiálny bankový účet
združenia uvedený v rozhodnutí. Následne predseda vydá Potvrdenie o členstve a zašle ho
elektronicky žiadateľovi.
3.3 V prípade neuhradenia členského v stanovenej dobe rozhodnutie o prijatí automaticky
a okamžite stráca platnosť.
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3.4. Členstvo vzniká dňom uvedeným v Potvrdení o členstve.
3.5. Pohyby v členskej základni sú evidované priebežne v Evidenčnej knihe členov združenia.
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3.6. Na predĺženie členstva sú členovia vyzvaní elektronicky predsedom združenia v mesiaci
november. Členstvo sa členovi predĺži o jeden rok, ak do doby uvedenej vo výzve predsedu
uhradí ročné členské na nasledujúci rok.
Následne po nabehnutí celej predpísanej platby za členské na oficiálny bankový účet združenia
uvedený vo výzve, predseda vydá Potvrdenie o predĺžení členstva a zašle ho elektronicky
žiadateľovi.
3.7. Na návrh predsedníctva je možné udeliť čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú
povinnosti o platení zápisného a členského poplatku. Za čestného člena združenia môže byť
prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispela k naplneniu cieľov združenia.

3.8. Zánik členstva v združení je možný:
a) vystúpením zo združenia - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o
vystúpení zo združenia,
b) úmrtím člena združenia,

c) vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia predsedníctva v prípade, ak
- člen združenia neuhradí členský poplatok ani po výzve,
- člen združenia koná v rozpore s cieľmi združenia,
- člen združenia poškodzuje dobré meno združenia,
- člen združenia spôsobil svojim konaním škodu združeniu.
Článok 4 Práva a povinnosti členov
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4.2. Povinnosti člena sú najmä
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť závery orgánov združenia,
c) uhradiť členské poplatky (výšku určí valné zhromaždenie).

ln

a

Článok 5 Orgány združenia
5.1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) kontrolná komisia,
d) pracovné odborné skupiny.
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4.1. Člen združenia má právo
a) podielať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí valného
zhromaždenia združenia, podávať návrhy na zmenu vnútorných poriadkov združenia.

Článok 6 Valné zhromaždenie (VZ)
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6.1. VZ je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju všetci členovia združenia, ktorí ku dňu konania
VZ majú splnené všetky povinnosti voči združeniu. Kolektívneho člena zastupuje fyzická osoba,
ktorá sa preukáže plnou mocou udelenou štatutárnym zástupcom kolektívneho člena.

di
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6.2. VZ:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) rozhoduje o zániku združenia,
c) volí a odvoláva členov predsedníctva a kontrolnej komisie,
d) schvaľuje hodnotiacu správu a plán činnosti,
e) schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení,
f) schvaľuje vnútorné predpisy združenia,
g) schvaľuje výšku členského poplatku a lehoty jeho platenia,
f) schvaľuje zriaďovanie pracovných odborných skupín.
6.3. VZ zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka.

6.4. Ak o zvolanie VZ požiada najmenej 30% členov združenia, predsedníctvo je povinné
zvolať zasadnutie do 30 pracovných dní.
6.5. VZ sa môže uskutočniť aj elektronicky bez potreby jej fyzického konania.
6.6. V prípade hlasovania o bodoch a) až b) odstavca 6.2 je VZ uznášaniaschopné, ak sa
hlasovania zúčastní aspoň 50% členov združenia. Rozhodnutie VZ v prípade bodov a) až b)

odstavca 6.2 musí byť potvrdené súhlasom aspoň 3/5 hlasujúcich členov. Každý člen má
právo jedného hlasu bez ohľadu na formu členstva.
6.7. V prípade hlasovania o bodoch c) až f) odstavca 6.2 je VZ uznášaniaschopné, ak sa
hlasovania zúčastní aspoň 50% členov združenia. Rozhodnutie VZ v prípade bodov c) až g)
odstavca 6.2 musí byť potvrdené súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich členov. Každý
člen má právo jedného hlasu bez ohľadu na formu členstva.
Článok 7 Predsedníctvo združenia
7.1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný VZ.
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7.2. Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami VZ.

7.3. Predsedníctvo má najmenej piatich členov, ktorí sú volení na 4-ročné obdobie.
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7.4. Predsedníctvo sa stretáva najmenej dvakrát ročne. Stretnutie sa môže uskutočniť
elektronickou cestou bez potreby fyzického stretnutia jeho členov.
7.5. Zasadnutie predsedníctva zvoláva a riadi predseda združenia.

7.6. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov.
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7.7. Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny
zúčastnených členov.

ln

7.8. Predsedníctvo volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu združenia a podpredsedov
združenia.
7.9. Predsedníctvo zvoláva a pripravuje VZ združenia.
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7.10. Predsedníctvo schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia.
7.11. Predsedníctvo rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia.
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7.12. Predsedníctvo schvaľuje odmeny členov združenia a platové pomery zamestnancov
združenia.

di

7.13. V prípade potreby predsedníctvo navrhuje a schvaľuje vnútorný organizačný poriadok
združenia.
7.14. Predsedníctvo rozhoduje o zrušení združenia, ak sa VZ nezíde do troch mesiacov, aby
rozhodlo o zrušení združenia.
7.15. Predsedníctvo združenia ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

7.16. Člen predsedníctva sa môže vzdať svojho mandátu. Žiadosť podáva písomnou alebo
elektronickou formou predsedovi združenia.
7.17. Predseda združenia je povinný dať hlasovať o náhradnom členovi predsedníctva do 30
pracovných dní od jeho uvoľnenia z funkcie.
7.18. Predsedníctvo zriaďuje a ruší koordinačné skupiny. Tie pomáhajú predsedníctvu pri výkone
funkcii a zodpovedajú sa mu. Ich obsadenie určuje predseda sám alebo na návrh predsedníctva.

7.19. Podpredseda združenia je zastúpený vo viacerých pracovných odborných skupinách a má
tak po predsedovi najväčší prehľad o združení. Je v priamom kontakte s predsedom.
Článok 8 Štatutárny orgán združenia
8.1. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda, volený spomedzi členov predsedníctva.
Je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať zaň samostatne, v súlade s uzneseniami
predsedníctva a valného zhromaždenia.
8.2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva združenia.
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8.3. Predseda je povinný zvolať zasadnutie predsedníctva združenia do 15 pracovných dní, ak o
to požiada nadpolovičná väčšina členov predsedníctva.
8.4. Predseda môže delegovať časť svojich právomoci na členov a zamestnancov združenia.
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8.5. Predseda priamo vykonáva alebo riadi funkcie komunikačného odboru združenia.
Ten sa stará o správu a design webstránky, prípravu a design tlačovín, komunikáciu s médiami,
či sledovanie elektronických informačných zdrojov. Ako jediný je oprávnený dávať oficiálne
vyhlásenia médiám. Funkcie komunikačného odboru môže delegovať aj na iné osoby.
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8.6. Predseda priamo vykonáva alebo riadi funkcie ekonomického odboru združenia.
Ten sa stará o účtovníctvo, zabezpečuje inzerciu, pripravuje návrh rozpočtu pre
predsedníctvo a následne po schválení pre VZ. Funkcie ekonomického odboru môže delegovať
aj na iné osoby.
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8.7. Predseda zriaďuje kancelárie združenia.

Článok 9 Kontrolná komisia (KK)
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9.1. KK je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZ združenia.
9.2. KK má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu KK.
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9.3. Zasadnutie KK zvoláva a riadi predseda KK. Zasadnutie KK sa môže konať
elektronickou cestou bez potreby fyzického stretnutia jej členov.
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9.4. Predseda KK je povinný zvolať zasadnutie KK do 10 pracovných dní, ak o to požiada
nadpolovičná väčšina členov KK.
9.5. Rozhodnutie KK je právoplatné, ak je potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny zúčastnených
členov.
9.6. KK kontroluje hospodárenie združenia a predkladá VZ správu o hospodárení združenia
spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov.
9.7. KK kontroluje dodržiavanie stanov združenia a dáva predsedníctvu návrh na postup
voči členom, ktorí neplnia svoje povinnosti voči združeniu.
9.8. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi, plní KK funkciu
rozhodcovského orgánu, ak nie je sama spornou stranou.
9.9. Člen KK sa môže vzdať svojho mandátu. Žiadosť podáva písomnou alebo elektronickou

formou predsedovi združenia.
9.10. Predseda združenia je povinný dať hlasovať o náhradnom členovi komisie do 30
pracovných dní od jeho uvoľnenia z funkcie.
Článok 10 Pracovné odborné skupiny (PS)
10.1. Členovia združenia môžu svoju činnosť organizovane rozvíjať v PS. Činnosť PS sa
musí uskutočňovať v súlade s poslaním a cieľmi združenia.
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10.3. Návrh na zriadenie PS musí obsahovať:
- názov PS,
- zameranie a náplň práce PS,
- podpisy zakladajúcich členov PS.
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10.2. Zriadenie PS môže navrhnúť skupina najmenej piatich členov združenia. Návrh sa
predkladá predsedovi združenia.

10.4. PS sa zriaďuje právoplatným rozhodnutím VZ združenia.

10.5. PS hlasovaním volí svojho vedúceho. Zvolenie vedúceho PS musí byť potvrdené súhlasom
nadpolovičnej väčšiny členov PS.
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10.6. V prípade potreby PS môže zvoliť ďalších svojich zástupcov, ktorí
spolu s vedúcim PS vytvoria riadiaci výbor odbornej skupiny.
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10.7. Stretnutia a hlasovania PS sa môžu uskutočniť elektronickou cestou bez potreby ich
fyzického konania.
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10.8. Členom PS sa môže stať každý člen združenia podaním ústnej, písomnej, alebo
elektronickej žiadosti. Žiadosť sa podáva vedúcemu PS. Prijatie nového člena PS posudzuje a
schvaľuje jej vedúci.
10.9. Členstvo v PS zaniká podaním ústnej, písomnej, alebo elektronickej
žiadosti vedúcemu skupiny. Uvoľnenie člena odbornej skupiny schvaľuje jej vedúci.
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10.10. Na podporu práce PS sa môžu z rozpočtu združenia vyčleniť adekvátne
finančné prostriedky. Združenie môže PS poskytnúť priestory, materiál a prostriedky z majetku
združenia. Pridelené prostriedky môže PS používať len k stanoveným účelom.
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10.11. Činnosť PS koordinuje predsedníctvo združenia v súlade s plánom práce PS.
10.12. PS zaniká súhlasným rozhodnutím väčšiny svojich členov.

Článok 11 Hospodárenie združenia
11.1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
11.2. Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom podľa platných právnych
predpisov.
11.3. Zdrojmi majetku združenia sú:
- členské poplatky,
- dobrovoľné príspevky,

- dary,
- dotácie štátnych a samosprávnych orgánov určené na činnosť združenia,
- granty získané na realizáciu projektov,
- sponzorské príspevky,
- výnosy z majetku,
- príjmy z činnosti združenia:
- príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť,
- výnosy z hospodárskej činnosti v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.
11.4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľov
združenia.
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Článok 12 Zánik združenia
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12.1. Združenie zaniká: - dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

12.2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie
vykoná likvidátor určený predsedníctvom združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická
osoba. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok
sa môže použiť výlučne na verejnosprospešné a charitatívne účely, alebo pre neziskové
organizácie s podobným predmetom činnosti. Zánik združenia likvidátor oznámi MV SR do 15
dní po ukončení likvidácie.
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Článok 13 Prechodné ustanovenia

ln

13.1. Úlohu VZ v čase vzniku dočasne preberá prípravný výbor. Ten stanovuje predsedu,
podpredsedu a členov predsedníctva. Tí prijímajú aj nových členov. Toto zjednodušenie platí do
najbližšieho ďaľšieho zvolania VZ.
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13.2. V histórii združenia prvý menovaný predseda a podpredseda zostávajú vo svojich funkciách
počas prvých 4 rokov fungovania združenia, bez možnosti odvolania orgánmi združenia. Sami sa
však kedykoľvek môžu zriecť svojich funkcií a navrhnúť predsedníctvu náhradu. Je to z dôvodu
trvania cyklu medzi dvomi kongresmi celosvetovej organizácie ISPRS a poskytnutia možnosti
zosynchronizovať činnosť združenia s touto organizáciou.
Článok 14 Záverečné ustanovenia
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13.1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

13.2. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
13.3. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

