STANOVY
SPOLKU SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV

v platnosti od 30.12.1999

informačných pracovníkov,

STANOVY
SPOLKU SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV
I. Základné ustanovenia
1. Právna povaha, sídlo a pôsobnosť Spolku:
a) Spolok slovenských knihovníkov (ďalej len Spolok) je občianske
združenie združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných
pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská v
Slovenskej republike a iných záujemcov a predstavuje samostatnú
právnickú osobu so sídlom v Bratislave,
b) Sídlo Spolku je na adrese: Michalská 1, 814 17 Bratislava. Pôsobnosť
Spolku sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky,
c) Spolok používa pečiatku s označením "Spolok slovenských
knihovníkov" a skratku "SSK". V medzinárodnej oblasti Spolok
vystupuje pod názvom „Slovak Librarians Association". Spolok je
priamym pokračovateľom Zväzu slovenských knihovníkov a
informatikov.
2. Poslaním Spolku je:
a) vytvárať platformu na všestranný odborný, kultúrny a spoločenský
rozvoj členstva a zastupovať jeho záujmy pred štátnymi,
samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami bez ohľadu na
profesijnú, politickú, generačnú a národnostnú príslušnosť,
b) v súčinnosti so štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a
občianskymi štruktúrami vytvárať priaznivé podmienky na činnosť
knižničných a informačných pracovísk a na odbornú prípravu
knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov,
c) v súčinnosti s odborovými orgánmi starať sa o zlepšenie pracovných,
sociálnych, materiálnych a životných podmienok knižničných a

d) rozvíjať styky s profesijnými spolkami a organizáciami pôsobiacimi
doma i v zahraničí a tiež s medzinárodnými organizáciami v odbore.
3. Spolok plní najmä tieto funkcie a úlohy:
a) je demokratickým fórom na výmenu poznatkov, skúseností a názorov
vnútri Spolku i navonok,
b) vytvára podmienky členom Spolku na aktívne spoločenské pôsobenie v
súlade s profesijnými záujmami a poslaním Spolku,
c) vo vzťahu k orgánom štátnej správy plní funkciu poradného,
expertízneho, kontrolného a koordinačného činiteľa v oblasti
knižničných, bibliografických a informačných procesov a služieb,
d) podieľa sa na rozvoji teórie a praxe knihovníctva, bibliografie a
informačnej vedy,
e) popularizuje slovenské knihovníctvo, bibliografiu a informačnú vedu na
verejnosti,
f)

plní úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných mimovládnych
organizáciách, najmä v IFLA a zastupuje v nich svojich členov a oblasť
záujmu Spolku.

4. Druhy a formy činnosti:
a) samostatne alebo v súčinnosti s knižničnými a informačnými
inštitúciami a inými organizáciami organizuje konferencie, semináre a
iné odborné podujatia, vrátane podujatí so zahraničnou účasťou,
b) vytvára podľa potrieb a záujmu svojich členov regionálne orgány
(krajské pobočky), sekcie, komisie, kluby a odborné pracovné skupiny.
Deleguje svojich členov do vedeckých, oponentských, redakčných rád,
odborných a konkurzných komisií a poradných orgánov,
c) prostredníctvom svojich volených predstaviteľov a delegovaných členov
reprezentuje slovenské knihovníctvo, bibliografiu a informačnú vedu v
zahraničí,

d) v súlade so svojím poslaním rozvíja edičnú a publikačnú činnosť,

3. Dokladom o členstve je členský preukaz.

e) verejne oceňuje tvorivú a záslužnú prácu svojich členov a dbá o
zvýšenie autority a ocenenia knižnično-informačnej profesie,

4. Každý člen Spolku má právo:

f)

podieľa sa na rozvoji knihovníctva, bibliografie a informačnej vedy aj
organizovaním súbehov, tematických úloh a pod.

II. Členstvo
1. Spolok má individuálnych a kolektívnych, zahraničných a čestných
členov:
a) individuálnym členom Spolku sa môže stať každý občan SR, ktorý má
záujem o rozvíjanie knižničnej, bibliografickej alebo informačnej činnosti
a súhlasí s jeho stanovami. Členom Spolku sa môže stať aj cudzí
štátny príslušník na základe súhlasu predstavenstva Spolku,

a) zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach, podujatiach a na
celkovej činnosti Spolku,
b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešeným v Spolku a byt'
informovaný o činnosti Spolku a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,
c) kritizovať činnosť Spolku, podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti jeho
orgánom a byt' informovaný o ich riešení,
d) uchádzať sa v rámci možnosti Spolku o pomoc pri rozvoji vlastnej
tvorivej činnosti a pri riešení vlastných profesijných a existenčných
otázok,
e) navrhovať nových členov a zrušiť svoje členstvo,
f)

b) kolektívnym členom Spolku môže byť každá knižnica, informačné
stredisko alebo pracovisko slúžiace knihovníckej, bibliografickej a
informačnej profesii, ktoré súhlasí so stanovami Spolku a bude ho
podporovať,
c) čestným členom Spolku sa môže stať významná domáca a zahraničná
osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenského knihovníctva,
bibliografie alebo informačnej vedy. Čestné členstvo udeľuje valné
zhromaždenie Spolku,
d) zahraničným členom môže byť cudzí štátny príslušník alebo knižničná a
informačná inštitúcia na základe súhlasu SSK.
2. Členstvo v Spolku zaniká:
a) úmrtím,
b) vystúpením,
c) pozbavením členstva pre závažné porušenie stanov, napríklad ak člen
neuhradí svoj ročný členský príspevok do 30.6. bežného roka,
d) zánikom Spolku.

publikovať v spolkovej tlači.

5. Individuálny člen má aj právo voliť a byť volený do všetkých orgánov
Spolku.
6. Ak kolektívny člen deleguje na rokovanie orgánov Spolku viacerých
zástupcov, má pri hlasovaní len jeden hlas.
7. Čestný člen má rovnaké práva ako individuálny člen s výnimkou
aktívneho a pasívneho volebného práva. Pri rokovaní orgánov Spolku
má hlas poradný. Čestný člen neplatí členské príspevky.
8. Individuálny člen Spolku má povinnosti:
a) pracovať v spolkových orgánoch, do ktorých bol so svojím súhlasom
zvolený alebo menovaný,
b) dodržiavať stanovy a iné záväzné ustanovenia Spolku,
c) riadne a včas platiť členské príspevky.

9. Kolektívny člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a iné záväzné ustanovenia Spolku,
b) riadne a včas platiť členské príspevky.

III. Organizačné členenie
1. Najvyšším orgánom Spolku je valné zhromaždenie:
a) riadne valné zhromaždenie zvoláva výbor Spolku raz za tri roky.
Zvolanie valného zhromaždenia sa oznamuje členom najmenej šesť
týždňov pred jeho konaním,
b) mimoriadne valné zhromaždenie sa zvolá, ak o to požiada tretina
riadnych a prispievajúcich členov Spolku alebo dve tretiny členov
výboru Spolku, a to najneskôr do troch mesiacov od predloženia
žiadosti výboru Spolku. Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia
sa oznamuje členom najmenej tri týždne pred jeho konaním,

komisie Spolku sú tajné, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
2. V období medzi valnými zhromaždeniami vedie prácu Spolku výbor:
a) výbor Spolku má 22 členov a 3 náhradníkov. 11 členov (vrátane
predsedu a 1. podpredsedu Spolku) a 3 náhradníkov volí valné
zhromaždenie. 3 členov výboru - podpredsedov Spolku volia
konferencie odborných sekcií a 8 členov výboru volia konferencie
regionálnych orgánov (krajských pobočiek). Všetci členovia výboru
Spolku sú volení najviac na dve volebné obdobia za sebou,
b) predstavenstvo Spolku sa skladá z predsedu, prvého podpredsedu,
troch podpredsedov - predsedov odborných sekcií a 6 členov
predstavenstva, ktorých volí výbor zo svojho stredu,
c) riadne zasadnutia výboru zvoláva predseda Spolku podľa potreby,
najmenej raz do roka. Výbor je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej
väčšine členov. Mimoriadne zasadnutie výboru zvolá predseda Spolku
podľa potreby, prípadne ak o to požiada najmenej tretina členov výboru,
d) do pôsobnosti výboru patrí najmä:

c) valné zhromaždenie sa koná za priamej účasti delegátov a je otvorené
účasti ďalších členov Spolku. Podrobnosti o voľbe delegátov a účasti
členov na valné zhromaždenie určuje výbor Spolku,

 rozpracúvať a zabezpečovať uznesenia valného zhromaždenia,

d) valné zhromaždenie má právo rozhodovať o všetkých otázkach Spolku

 rozhodovať o počte delegátov na valné zhromaždenie a o
pomernom zastúpení delegátov k počtu členov,

 rozhodovať o zásadných úlohách v odbornej a organizačnej oblasti,

 rieši zásadné otázky činnosti Spolku a určuje programové úlohy pre
ďalšie funkčné obdobie,

 prerokúvať a schvaľovať správy predstavenstva,

 schvaľuje správu výboru a kontrolnej a revíznej komisie,

 schvaľovať rokovací poriadok a finančný poriadok Spolku a iné
organizačné normy,

 z návrhov členskej základne a delegátov volí predsedu, prvého
podpredsedu, výbor a kontrolnú a revíznu komisiu Spolku,
 uznáša sa o zmene stanov a zániku Spolku,
e) valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných delegátov, na zmenu stanov a vyslovenie zániku Spolku je
potrebná dvojtretinová väčšina hlasov delegátov,
f)

voľby predsedu, prvého podpredsedu, výboru a kontrolnej a revíznej

 určovať výšku členských príspevkov,
e) výbor rozhoduje o odvolaniach
predstavenstva Spolku,
f)

podaných

proti

uzneseniam

kandidáti výboru Spolku sa zúčastňujú na rokovaniach výboru s
poradným hlasom, výbor Spolku môže kooptovať na uvoľnené miesto
vo výbore kandidáta výboru,

g) výbor Spolku si môže prizvať k spolupráci podľa potreby odborníkov
rôznych profesií,
h) za svoju činnosť výbor Spolku zodpovedá valnému zhromaždeniu.
3. Výkonným orgánom Spolku je predstavenstvo. Schádza sa najmenej
šesťkrát do roka, zvoláva ho predseda a za svoju činnosť zodpovedá
výboru Spolku.
Predstavenstvo Spolku zabezpečuje najmä tieto úlohy:
a) v súlade s uzneseniami výboru riadi činnosť Spolku v období medzi
zasadnutiami výboru Spolku,
b) rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru vedúceho a
ostatných pracovníkov sekretariátu Spolku,
c) schvaľuje návrhy na zastúpenie Spolku v odborných komisiách, radách,
poradných orgánoch,
d) schvaľuje delegácie a zástupcov Spolku na jednotlivé podujatia a
zahraničné pracovné cesty,
e) pripravuje a schvaľuje dohody o spolupráci so zahraničnými partnermi
celoštátneho charakteru, dáva súhlas k písomným dohodám krajských
pobočiek o zahraničnej spolupráci.
Na zasadnutiach predstavenstva môžu byť prizvaní vedúci sekretariátu,
predseda kontrolnej a revíznej komisie, predsedovia regionálnych orgánov,
komisií a klubov a i. K právoplatnému uzneseniu predstavenstva sa vyžaduje
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Zasadnutia predstavenstva a výboru Spolku sú otvorené
pre všetkých členov SSK.
4. Predseda Spolku (a v jeho neprítomnosti prvý podpredseda):
a) reprezentuje Spolok na verejnosti,
b) zvoláva zasadnutie predstavenstva a Spolku a zodpovedá za výkon
jeho rozhodnutí,
c) určuje základné povinnosti výkonného sekretariátu,

d) má prvoradé podpisové a dispozičné právo.
5. Sekretariát Spolku zabezpečuje plnenie organizačných a iných úloh
ekonomicko-technického charakteru. Činnosť sekretariátu sa riadi
pokynmi predsedu, resp. prvého podpredsedu.
6. Kontrolná a revízna komisia:
a) kontrolnú a revíznu komisiu Spolku volí valné zhromaždenie. Má 5
členov a 2 náhradníkov. Členovia komisie sa stretávajú nezávisle na
zasadnutiach výboru, predseda má právo zúčastňovať sa na zasadnutí
predstavenstva Spolku. Za svoju činnosť zodpovedá komisia valnému
zhromaždeniu. Členovia komisie nesmú byť členmi iných štatutárnych
orgánov Spolku,
b) kontrolná a revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát do roka a jej
zasadnutie zvoláva predseda komisie. Kontrolná a revízna komisia
skúma činnosť predstavenstva v duchu uznesení výboru, činnosti
výboru v duchu uznesení valného zhromaždenia, upozorňuje predsedu
a orgány Spolku na nedostatky, kontroluje hospodárenie Spolku a
vyjadruje sa k sťažnostiam členov a predkladá ich výboru Spolku.
7. Regionálne orgány Spolku:
a) členovia Spolku podľa svojho pracoviska alebo miesta bydliska
vytvárajú regionálne orgány Spolku (krajské pobočky). Najvyšším
orgánom je regionálna konferencia, ktorá sa koná raz za 3 roky pred
konaním valného zhromaždenia. Ak o to požiada najmenej tretina
členov regionálneho orgánu, schádza sa regionálna konferencia
mimoriadne, a to najneskôr do troch mesiacov. Konferencia volí výbor a
predsedu regionálneho orgánu,
b) regionálne orgány Spolku plnia v regiónoch úlohy vyplývajúce zo
stanov a programu Spolku a umožňujú širokú účasť členov na
aktivitách Spolku,
c) ustanovenia, týkajúce sa organizácie, hospodárenia, činnosti
regionálnych orgánov obsahuje rokovací poriadok a finančný poriadok
Spolku.

8. Odborné orgány Spolku:
Členovia Spolku sa podľa svojej špecializácie a záujmov zoskupujú v
sekciách, odborných komisiách, kluboch a podobne.
a) odborné sekcie na celoštátnej úrovni sú: knihovnícka, bibliografická,
informačnej vedy. Na čele sekcií sú predsedovia (podpredsedovia
Spolku) a výbory sekcie, ktoré volí členstvo sekcie na konferencii.
Konferencia je najvyšším orgánom sekcie a koná sa každé tri roky pred
valným zhromaždením. O spôsobe účasti členov sekcie na konferencii
rozhodne výbor Spolku na základe návrhu výboru sekcie,
b) výbor a regionálne výbory Spolku vytvárajú podľa potreby aj trvalé
alebo dočasné odborné komisie a záujmové a odborné kluby. Ich
zloženie, program a náplň činnosti schvaľuje na celoštátnej úrovni
výbor Spolku a na regionálnej úrovni príslušný regionálny výbor.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Hospodárenie a majetok Spolku:
a) hospodárenie Spolku sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a
nariadení pre občianske združenia,
b) finančné prostriedky pre svoju činnosť Spolok nadobúda z:
 pravidelných príspevkov svojich členov,
 z príspevkov grantov a dotácií ústredných orgánov štátnej správy,
 z edičnej, publikačnej, reklamnej a ďalšej ekonomickej činnosti,
 z darov jednotlivcov a inštitúcií doma i zo zahraničia,
 z konkurzov na účelové projekty vyhlasované štátnymi orgánmi a
nadáciami,
 z príspevkov právnických a fyzických osôb.
c) rozpočet Spolku na príslušný rok schvaľuje výbor Spolku,

d) výbor SSK informuje členstvo o hospodárení a majetku Spolku
písomnou správou prostredníctvom spolkovej tlače.
2. Spolok sa môže rozpustiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, a
to s dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov. V tomto prípade je
zhromaždenie povinné rozhodnúť o majetku Spolku.
3. Rozširujú sa:
a) doterajšie stanovy SSK schválené Ministerstvom vnútra SSR zo dňa
27.4.1990 pod číslom VVS/1-796/1990,
b) dodatky k týmto stanovám Spolku, schválené Ministerstvom vnútra SR
dňa 29. 7.1996 pod číslom VVS/1-909-104-1.
4. Stanovy Spolku nadobúdajú účinnosť dňom 30.12.1999.
Nové znenie stanov bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa
30.12.1999, kedy nadobudli stanovy Spolku slovenských knihovníkov platnosť
(číslo spisu na MV SR: VVS/1-909/90-104-2).

