
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLO ČNOSŤ 
 
 

ORGANIZAČNÝ PREDPIS K STANOVÁM SES 
 
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Podľa platných Stanov registrovaných na MV SR dňa 29.11.1990 pod číslom VVS/1-900-90-218-1 a 
Dodatku č. 1 k Stanovám SES registrovaným na MV SR  26.7.2002 pod číslom VVS/1-900/90-218-2 má 
SES a Pobočky SES právnu subjektivitu. 

2. Hospodárenie SES je založené na platných právnych predpisoch SR a riadi sa rozpočtom stanoveným na 
kalendárny rok. 

3. Hospodárenie pobočiek SES je založené na vlastnom rozpočte, ktorý schvaľuje členská schôdza pobočky 
SES. 

4. Rozpočet SES schvaľuje Rada SES a vykonáva jeho priebežné hodnotenie. 
 

Článok II. 
Príjmy a výdaje SES 

A/ Príjmy SES tvoria: 
1. Príspevok individuálneho člena registrovaného Radou SES 
2. Príspevok kolektívneho člena registrovaného Radou SES  
3. Príjmy z odbornej činnosti 
4. Subvencie, dotácie, dary 
5. Podiel z členských príspevkov pobočiek SES 
6. Iné nešpecifikované príjmy 

 
B/ Príjmy Pobočky SES tvoria: 

1. Príspevok individuálneho člena registrovaného v pobočke 
2. Príspevok kolektívneho člena registrovaného v pobočke 
3. Príspevky organizácie, u ktorej je pobočka založená 
4. Príjmy z odbornej a poradenskej činnosti, vydavateľskej a edičnej činnosti 
5. Subvencie, dotácie, dary 
6. Iné nešpecifikované príjmy 

 
C/ Výdavky SES tvoria: 

1. Náklady na podporu odbornej činnosti 
2. Náklady na  odmeňovanie  tajomníka  SES 
3. Náklady na zabezpečenie činnosti SES, 

- náklady na krytie cestovných výloh členom orgánu SES, 
- režijné náklady (prenájom miestností, telefón, fax, poštovné a ostatné náklady na zabezpečenie 

administratívnych činností), 
- náklady na občerstvenie a stravné, 
- ceny a odmeny v súťažiach a nadáciách vypísaných SES, resp. ktorých SES je 

spoluorganizátorom, 
- náklady na krytie zahraničných stykov, 
- členský príspevok do ZSVTS, 
- odvod daní, 
- iné odvody a poplatky. 

 
D/ Výdavky pobočky SES tvoria: 

1. Náklady na zabezpečenie odbornej a inej činnosti Pobočky SES 
2. Členský príspevok Pobočky SES v prospech SES 
3. Odvod daní 
4. Iné nešpecifické výdavky 



Článok III. 
Členské príspevky 

 
A/ Členské príspevky individuálnych členov SES 

1. Členský príspevok individuálneho člena je stanovený vo výške 3,00 € ročne 
2. Členský príspevok študentov a dôchodcov je stanovený vo výške  1,50 € ročne 

 
B/ Členský príspevok v pobočke SES 

1. Členský príspevok za člena pobočky SES je stanovený vo výške  3,00 € ročne 
2. Členský príspevok študentov a dôchodcov je stanovený vo výške  1,50 € ročne 
3. 60 % členského príspevku ostáva v Pobočke a 40 % sa odvádza na  účet  SES 

 
C/ Kolektívny členský príspevok   

1. Základný kolektívny príspevok je stanovený vo výške  100,- € ročne 
2. 70 % kolektívneho príspevku zostáva v Pobočke SES a 30 % sa odvádza na účet SES 
3. Zvýšený kolektívny príspevok, ktorý môže organizácia poskytnúť Pobočke na základe dohody s 

vedením organizácie, zostáva celý v prospech Pobočky SES 
 
 

Článok IV. 
Hospodárenie 

A/ Hospodárenie SES 
1. Za hospodárenie  s finančnými prostriedkami SES zodpovedá Rada SES, ktorá schvaľuje ročný 

rozpočet SES  
2. SES má otvorený účet v Tatra banke Banská Bystrica č. ú.: 2622756231/ 1100   a právo disponovať 

s ním má predseda  a tajomník SES.  SES využíva služby elektronického bankovníctva, každá 
finančná operácia je schvaľovaná predsedom SES. 

3. SES financuje služby spojené s vedením účtovníctva z vlastných zdrojov.  Účtovné doklady SES sú 
evidované a archivované na sekretariáte  SES v Banskej Bystrici. 

4. Dodržiavanie hospodárenia SES podľa platných právnych a ekonomických predpisov kontroluje 
Revízna komisia SES. 

 
B/ Hospodárenie Pobočky SES 

1. Pobočka SES ako samostatný právny a ekonomický subjekt má zriadený vlastný účet v niektorom z 
peňažných ústavov a disponovať s ním môžu len osoby určené výborom Pobočky. 

2. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami zodpovedá spravidla predseda a hospodár Pobočky. 
3. Dodržiavanie platných právnych a ekonomických predpisov kontroluje Revízna komisia Pobočky 

SES. 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. SES zvýhodňuje individuálnych členov a členov Pobočiek SES pri poriadaní podujatí znížením vložného o 

10 % . 
2. Organizačný predpis k stanovám SES nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SES. 
 
V Banskej Bystrici , 11. februára  2009 


