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XIII. Valné zhromaždenie členov SSTN sa konalo v Bratislave, dňa 28. apríla 2011 v zasadačke SUTN na Karloveskej ceste 63 

 

 

UZNESENIE Z XIII.  VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SSTN 
 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SSTN (ďalej V.Z.): 

 

1.   SCHVAĽUJE 

1.1 Správu o činnosti SSTN za obdobie od 22.04.2008 do 28.04.2011. 

1.2 Správu o hospodárení SSTN za obdobie od 22.04.2008 do 28.04.2011. 

1.3 Správu o revízii hospodárenia SSTN za obdobie od 22.04.2008 do 28.04.2011 

1.4 Plán odborného programu na rok 2011. Účastníci VZ rozhodli, že cieľom pracovnej cesty na 
jeseň 2011 bude návšteva maďarského normalizačného orgánu v Budapešti. 

1.5 Rámcový návrh rozpočtu SSTN na rok 2011. 

1.6 Výsledky volieb za členov výboru SSTN a revíznej komisie. (Prílohou je zoznam zvolených 
členov výboru a revíznej komisie SSTN). 

1.7 Schvaľuje zmeny Stanov SSTN a zásad hospodárenia v  týchto bodoch: 

- v článku 6 ods. 2 sa znižuje počet členov výboru zo sedem na päť a počet členov revíznej 
komisie na 2; 

- v Zásadách hospodárenia sa upravuje členský poplatok pre individuálneho člena na 14 € a 
stanovujú sa nové hranice a poplatky pre kolektívnych členov takto: 

Počet zamestnancov 
organizácie 

Výška členského príspevku Po čet hlasov a ú častníkov na 
akciách 

do 50 35 € 2 
od 51 do 100 45 € 3 

nad 100 80 € 5 
 

- v texte Zásad hospodárenia sa sumy uvedené v slovenských korunách prevedú na Euro 
oficiálne stanoveným prevodným kurzom a limity sa upravia v zmysle aktuálnych predpisov 
vzťahujúcich sa na hospodárenie občianskych združení. 

 

2.    UKLADÁ VÝBORU SSTN 

2.1    Pokračovať v orientovaní odbornej činnosti SSTN v nasledujúcich rokoch na:  
         a) Plnenie bodov odborného programu SSTN,  
         b) plnenie odborných úloh v rámci programu ZSVTS 

2.2 Zabezpečiť plnenie Programu odbornej činnosti SSTN na rok 2011 a každoročne pripraviť 
PROGRAM ODBORNEJ ČINNOSTI.  

2.3 Zvolať XIV. Valné zhromaždenie v priebehu I. polroka  2014. 



2.4 Vyhodnotiť pripomienky a námety z diskusie z XIII. Valného zhromaždenia a zapracovať ich 
do PROGRAMU ODBORNEJ ČINNOSTI NA ROKY 2011 - 2014. 

 

3.    SPLNOMOCŇUJE 

3.1 Výbor SSTN každoročne schvaľovať v súlade so ZÁSADAMI HOSPODÁRENIA SSTN 
Rozpočet SSTN a Programom odbornej činnosti - na príslušný rok. 

3.2 Výbor SSTN zvoliť si z členov výboru predsedu a v prípade potreby kooptovať za 
odstupujúceho člena výboru ďalšieho člena z náhradníkov. 

 

4. ODPORÚČA 

4.1 Venovať zvýšenú pozornosť rozširovanou členskej základne o mladých členov ako aj 
prehodnoteniu postupom získavania nových kolektívnych členov.  

4.2 Naďalej aktívne spolupracovať so  Zväzom Slovenských vedeckotechnických spoločnosti a 
osobitne jej odbornými spoločnosťami, predsedníctvom a sekretariátom pri zabezpečovaní 
zväzovej činnosti.  

4.3 Rozširovať spoluprácu s obdobne orientovanými medzinárodnými spoločnosťami, najmä  
s Českou spoločnosťou pre technickú normalizáciu. 

 

4.4  V spolupráci so SÚTN pokračovať v školeniach a seminároch o technickej normalizácii ako 
podpornej zložky legislatívy na zvýšenie povedomia v odbornej verejnosti, v podnikateľských 
subjektoch a v inštitúciách štátnej a verejnej správy. 

 

Pozn.: Valné zhromaždenie  je uznášaniaschopné! 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 28. apríla 2011  
 
 
 
        Účastníci Valného zhromaždenia 
 
 
 
 
 
 

 


