SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT
MEDZINÁRODNEJ KOMISIE PRE OSVETĽOVANIE
(SNK CIE)

POSLANIE

SNK CIE

Osvetlenie je dôležitou a nepostrádateľnou zložkou životného prostredia. Slúži
materiálnym aj kultúrnym potrebám, jeho úroveň je významným ukazovateľom
úrovne spoločnosti.
Poznanie tejto skutočnosti viedlo už na začiatku 20. storočia k vytvoreniu
medzinárodnej vedecko-technickej organizácie zameranej na študijné riešenie
základných otázok rozvoja svetelnej techniky. Medzinárodná komisia pre
osvetľovanie CIE (Commission Internationale de l´Eclairage) bola založená v roku
1913, v súčasnej dobe združuje viac ako 40 krajín sveta.
Článok I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SNK CIE je združenie - nevládna nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom
činnosti je tvoriť spojovací článok medzinárodnej spolupráce v odbore svetelnej
techniky, zabezpečovať uplatnenie zahraničných poznatkov v SR, ako aj
uplatnenie výsledkov slovenskej svetelnej techniky na medzinárodnej úrovni.
SNK CIE spolupracuje pri príprave medzinárodných noriem a metód meracej
techniky v odbore svetelnej techniky. Podporuje uplatnenie týchto noriem v
národných normách.
SNK CIE spolupracuje pri zverejňovaní medzinárodných noriem, technických
informácií a ďalších dokumentov týkajúcich sa všetkých otázok v odbore svetelná
technika v podobe vydávania publikácií, usporadúvania seminárov a konferencií a
pod.
Pod pojmom svetelná technika sa rozumie vedný obor zahŕňajúci o.i.
problematiky:
videnia a farieb,
fotometrie, kolorimetrie a rádiometrie,
osvetľovania interiérov,
tvorby svetelného prostredia (umelé a denné osvetľovanie)
osvetľovania a signalizácie v doprave,
osvetľovania vonkajších priestorov,
fotobiológia a fotochémia,
svetelné zobrazovacie technológie,
ekonomické aspekty osvetľovania,
svetelné zdroje a zdroje UV a IR žiarenia,

•
4.
5.

ekologické súvislosti (nakladanie s elektroodpadom vznikajúcim zo zdrojov svetla
a svietidiel, limitovanie použitia pre životné prostredie nebezpečných materiálov a
pod.)
Sídlom združenia je: Karpatská ulica č. 3, 811 05 Bratislava
Názov združenia znie: Slovenský národný komitét Medzinárodnej komisie pre
osvetľovanie.
Pre bežnú korešpondenciu je používaný skrátený názov Slovenský národný
komitét CIE, ktorý je možné nahradiť skratkou SNK CIE. Pre zahraničný styk platí
anglický názov Slovak National Committee of the CIE.
Článok II
ORGANIZAČNÉ POSTAVENIE

1.

SNK CIE je riadnym členom Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie (ďalej len
CIE). Jeho práva a povinnosti v rámci tejto organizácie sú dané Štatútom CIE a
doplňujúcimi materiálmi vydanými ústredným sekretariátom CIE.

Článok III
ČLENSTVO V SNK CIE
1.
2.
3.
4.
5.

Členom SNK CIE môže byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území
SR, ktorá je činná v oblasti svetelnej techniky.
Členstvo v SNK CIE je individuálne alebo kolektívne.
Záujemca o členstvo predkladá písomnú žiadosť o vstup do SNK CIE predsedovi
SNK CIE.
Vstupom člena sa stávajú tieto stanovy pre neho záväznými.
Členstvo v SNK CIE môže byť ukončené zánikom organizácie, vystúpením alebo
úmrtím člena alebo rozhodnutím plenárneho zasadania SNK CIE o vylúčení
člena.
Článok IV
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

1.
Člen SNK CIE má právo:
1.1 Voliť predsedníctvo SNK CIE (jeho funkcionárov) a voliť slovenského zástupcu do
orgánov CIE a byť do týchto funkcií volený.
1.2 Uchádzať sa podľa svojej odbornosti o menovanie do ostatných funkcií CIE alebo
SNK CIE (člen divízie alebo technickej komisie CIE, člen tematickej skupiny SNK
CIE a iné).
1.3 Rokovať a hlasovať na zasadaniach SNK CIE a predkladať predstavenstvu aj
plénu návrhy a pripomienky.
1.4 Zúčastňovať sa akcií organizovaných SNK CIE a byť členom tematickej skupiny.
1.5 Uchádzať sa o členstvo v slovenskej delegácii na zahraničné zasadania a konferencie.
1.6 Byť informovaný o činnosti SNK CIE.
1.7 Získať za zvýhodnených podmienok publikácie vydávané CIE.
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2.
2.1
2.2
2.3

Člen SNK CIE je povinný:
Včas plniť svoje finančné záväzky voči SNK CIE.
Plniť povinnosti vyplývajúce z členstva a funkcie v SNK CIE.
V zahraničnom styku dôsledne dodržovať smernice vydávané ústredným
sekretariátom CIE.
2.4 Poskytovať informácie a poznatky, ktoré sú verejne prístupné a získané
členstvom v technickej komisii CIE širšej odbornej verejnosti.
2.5 Bezodkladne oznámiť sekretariátu SNK CIE osobné zmeny týkajúce sa členstva
(zmena zamestnávateľa, bydliska a pod.).
Článok V
ORGANIZACIA SNK CIE
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Orgány združenia SNK CIE sú:
Plenárne zasadanie SNK CIE
Predsedníctvo SNK CIE
Sekretariát SNK CIE
Tematické a pracovné skupiny
Článok VI
PLENÁRNE ZASADANIE

1.
2.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.

Plenárne zasadanie tvoria všetci členovia SNK CIE. Plenárne zasadanie sa
schádza za účelom prerokovania úloh súvisiacich s činnosťou SNK CIE aspoň
jeden krát za rok.
Plenárne zasadanie zvoláva predseda, alebo z jeho poverenia podpredseda.
Zasadanie sa zvoláva písomne, aspoň štrnásť dní vopred. Prvé plenárne
zasadanie zvoláva osoba splnomocnená prípravným výborom v návrhu na zápis
registrácie SNK CIE.
Plenárne zasadanie prerokováva:
Závery vyplývajúce z generálnej konferencie CIE a schvaľuje opatrenia k ich
plneniu.
Voľbu predsedníctva a jeho funkcionárov a prípadných slovenských zástupcov do
orgánov CIE.
Hlavné úlohy, zásady a ciele činnosti SNK CIE pre nasledujúce funkčné obdobie,
prípadne ďalšie záležitosti uvedené v článku I.
Správy o plnení aktuálnych úloh.
Schvaľuje správu o hospodárení za predchádzajúci rok.
Rozhodnutie riadne zvolávaného plenárneho zasadania nezávisí na počte
prítomných členov. O prijatí uznesenia rozhoduje nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
Zo zasadania je výkonným tajomníkom zhotovený písomný záznam, ktorý sa
rozosiela všetkým členom SNK CIE do jedného mesiaca. Správnosť zápisu je
kontrolovaná na nasledujúcom zasadaní dvoma overovateľmi.
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Článok VII
PREDSEDNÍCTVO
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Predsedníctvo je riadiacim a správnym orgánom SNK CIE, voleným obvykle na
obdobie medzi dvoma generálnymi konferenciami CIE. Nové predsedníctvo je
volené na návrh dovtedajšieho predsedníctva.
Predsedníctvo je zložené z predsedu, podpredsedov, vedeckého tajomníka,
výkonného tajomníka, pokladníka a členov predsedníctva.
Funkcia výkonného tajomníka a pokladníka nie je volená. Výkonného tajomníka
a pokladníka vymenováva predsedníctvo.
Zvlášť zaslúžilý pracovník môže byť na plenárnom zasadaní zvolený za čestného
člena alebo predsedu SNK CIE.
Čestný člen alebo predseda sa môžu zúčastniť všetkých zasadaní SNK CIE.
Nemajú však hlasovacie právo.
Volené funkcie v SNK CIE sú funkcie čestné.
Predsedníctvo riadi činnosť SNK CIE a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie
sú vyhradené plenárnemu zasadaniu. Menuje slovenských členov jednotlivých
divízií CIE, technických komisií, prerokováva stanovisko SR k dokumentom CIE a
poveruje členov SNK CIE predkladaním týchto stanovísk orgánom CIE.
Schôdzu predsedníctva zvoláva a vedie predseda alebo z jeho poverenia
podpredseda.
Schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina v čase, na
ktorý bola schôdza zvolaná, inak o pol hodiny neskôr pri akejkoľvek účasti. O
prijatí uznesenia rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Zo schôdze predsedníctva zhotovuje výkonný tajomník písomný záznam.
Článok VIII
PREDSEDA

1.

2.
3.
4.

Predseda je štatutárnym orgánom SNK CIE. Osobne zastupuje SNK CIE a koná v
jeho mene. Vykonáva kontrolu plnenia úloh predsedníctva a plenárneho
zasadania. Predkladá predstavenstvu návrh na zvolanie plenárneho zasadania a
zabezpečuje jeho zvolanie.
Predseda je volený na plenárnom zasadaní SNK CIE na návrh dovtedajšieho
predsedníctva, obvykle na obdobie zhodné s funkčným obdobím predsedníctva.
Na jeho zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných.
Predseda je oprávnený samostatne rozhodovať aj o finančných záležitostiach
SNK CIE, pričom zodpovedá za vecnú správnosť vynaloženie prostriedkov
predsedníctvu SNK CIE.
V prípade, že predseda nemôže konať, zastupujú ho (v poradí): podpredseda,
vedecký tajomník, výkonný tajomník.
Článok IX
PODPREDSEDA

1.

Podpredseda je priamym zástupcom predsedu, ktorého osobne zastupuje v
prípade jeho zaneprázdnenia a spolupracuje s ním na plnení určených úloh.
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2.
3.
4.

Podpredseda je volený na plenárnom zasadaní SNK CIE na návrh dovtedajšieho
predsedníctva, na obdobie zhodné s funkčným obdobím predsedníctva. K jeho
zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných.
Rozsah výkonu funkcie podpredsedu určuje po dohode s predsedníctvom
predseda.
Počet podpredsedov na dané volebné obdobie stanoví svojim rozhodnutím
plenárne zasadnutie.
Článok X
SEKRETARIÁT SNK

1.
i.
ii.
iii.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

CIE

Sekretariát SNK CIE je tvorený nasledovnými osobami:
Vedecký tajomník
Výkonný tajomník
Pokladník
Vedecký tajomník je v spolupráci s predsedom zodpovedný za odbornú
korešpondenciu SNK CIE a na základe uznesení predsedníctva vypracováva
odborné podklady pre prácu SNK CIE.
Vedecký tajomník je volený na plenárnom zasadaní SNK CIE na návrh
dovtedajšieho predsedníctva, na obdobie zhodné s funkčným obdobím
predsedníctva. K jeho zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných.
Vedecký tajomník priebežne podáva správy o činnosti a spracováva výročné
správy o činnosti.
Výkonný tajomník v spolupráci s predsedom zodpovedá za bežnú
korešpondenciu SNK CIE, za sledovanie a nahlasovanie priebežných zmien
orgánom štátnej správy a orgánom CIE. Zodpovedá ďalej za zhotovovanie
zápisníc z priebehu všetkých zasadnutí SNK CIE archiváciu písomností, vedenie
knižničnej služby a za spravovanie domény www.cie.sk.
Výkonný tajomník je volený na plenárnom zasadaní SNK CIE na návrh
dovtedajšieho predsedníctva, na obdobie zhodné s funkčným obdobím
predsedníctva. K jeho zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných.
Pokladník je zodpovedný za účtovníctvo SNK CIE, zabezpečuje riadne vedenie
účtovníctva a je zodpovedný za včasné podanie daňového priznania.
Pokladník v spolupráci s ďalšími členmi predsedníctva spracováva návrh rozpočtu
SNK CIE na nasledujúce obdobie a správu o hospodárení za minulé obdobie.
Pokladník na základe vyžiadania od predsedu alebo jeho zástupcu predkladá
kompletnú účtovnú dokumentáciu predstavenstvu na uskutočnenie kontroly.
Článok XI
TEMATICKÉ SKUPINY

1.

Tematické skupiny sú odbornými orgánmi SNK CIE. Ich vedením je
predsedníctvom menovaný spravidla slovenský člen príslušnej divízie alebo
technickej komisie CIE, ktorej zameranie je zhodné s tematickým zameraním
skupiny.
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2.
3.
4.

Tematická skupina zabezpečuje prenos informácií z príslušnej technickej komisie
CIE na slovenskú odbornú verejnosť a tiež vytvára slovenské stanovisko k
materiálom CIE.
Pre riešenie odborných problémov súvisiacich so zameraním skupiny môže
skupina organizovať semináre, sympóziá a ďalšie akcie. Plány týchto akcií musia
byť schválené predsedníctvom.
Záväzným podkladom pre prácu tematických skupín sú Stanovy SNK CIE.
KONTROLNÁ

1.
2.
3.

Článok XII
A REVÍZNA

KOMISIA

Kontrolnú a revíznu komisiu, ako pomocný orgán zriaďuje, predsedníctvo
spravidla na zabezpečenie úloh krátkodobého charakteru. Pôsobnosť je určená
rozhodnutím predsedníctva.
Predsedníctvo menuje funkcionárov poverených riadením pomocného orgánu a
podľa závažnosti úloh mu buď ponechá právomoc vo výbere a menovaní členov
alebo ich menuje samo.
Za výkon svojej činnosti sú pomocné orgány zodpovedné predsedníctvu.
Článok XIII
ROKOVACÍ JAZYK

1.
2.
3.

Pre zahraničný písomný styk s orgánmi CIE a pracovníkmi členských národných
komitétov sa používa jazyk anglický, prípadne ďalší jazyk podľa Štatútu CIE.
Pri dvojstrannom styku je možné pre zjednodušenie agendy použiť pri rokovaní
jazyk partnera.
Na generálnych a pracovných konferenciách CIE a na zasadaniach technických
komisií CIE sa rokuje v jazyku anglickom, prípadne ďalšími jazykmi podľa Štatútu
CIE.
Článok XIV
SLOVENSKÁ DELEGÁCIA NA GENERÁLNEJ
KONFERENCII CIE

1.
2.

Oficiálnym predstaviteľom SNK CIE na generálnej konferencii CIE je slovenská
delegácia. Stanoviská prezentované slovenskou delegáciou sú oficiálnymi
stanoviskami SNK CIE.
Návrh na zloženie delegácie zostavuje predsedníctvo.
Článok XV
ZÁSADY HOSPODÁRENIA

1.
-

Finančné prostriedky k zabezpečeniu činnosti SNK CIE tvoria:
členské príspevky jednotlivých členov SNK CIE
sponzorské dary a dotácie
príjmy z predaja publikácií CIE
príjmy z vlastnej odbornej činnosti
6

2.
3.
4.

Členský príspevok sa platí jeden krát ročne a je splatný do 31.1. každého roku. U
nových členov do 30 dní od prijatia za člena SNK CIE.
Členské príspevky sú určené k zaplateniu príspevku SNK CIE, odovzdávanému
ročne CIE, a na pokrytie nákladov vznikajúcich činnosťou SNK CIE.
Výšku členského príspevku schvaľuje na dané obdobie predsedníctvo SNK CIE.
Článok X V I
ZÁNIK ZDRUŽENIA A MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

1.

O zániku združenia rozhodne Plenárne zasadanie – vo forme dobrovoľného
rozpustenia, alebo zlúčenia s iným združením. Toto rozhodnutie Plenárneho
zasadania oznámi Predseda príslušnému ministerstvu do 15 dní. Ak neprejde
majetok združenia na jeho právneho nástupcu, bude vykonaná likvidácia.

2.

V priebehu likvidácie Likvidátor (osoba poverená Predsedníctvom alebo určená
ministerstvom) preberá práva a povinnosti štatutárneho orgánu združenia a
vykonáva menom združenia len úlohy smerujúce k jeho likvidácii. Likvidátor
zostaví likvidačnú účtovnú rozvahu ku dňu rozhodnutia Plenárneho zasadania
o zániku združenia s likvidáciou a na jej základe vysporiada všetky záväzky a
uplatní všetky vymáhateľné pohľadávky združenia. Ku dňu skončenia likvidácie
zostaví účtovnú závierku a napíše správu o priebehu likvidácie s návrhom na
rozdelenie likvidačného zostatku (majetkový zostatok po odčítaní odmeny
likvidátora) medzi členov združenia v pomere podľa všetkých členských
príspevkov členov a predloží ju na schválenie Plenárnemu zasadnutiu.

3.

Po skončení likvidácie a schválení jej výsledkov podá Likvidátor návrh na
vymazanie združenia z registra príslušnému ministerstvu.

4.

Združenie zanikne aj právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. V
takomto prípade vykoná majetkové vysporiadanie Likvidátor určený
ministerstvom.
Článok XVII
ZMENY STANOV

1.
2.

Návrh na doplnenie alebo zmenu stanov vypracováva predsedníctvo SNK CIE,
alebo ním poverený člen v týchto prípadoch:
pri zmene Štatútu CIE, pri ktorom by sa Stanovy SNK CIE dostali do rozporu,
na základe návrhu členov SNK CIE, ktorý je schválený nadpolovičnou väčšinou
hlasov na plenárnom zasadaní SNK CIE.
Právo vydávať vysvetlenia k stanovám a k ich článkom má predsedníctvo SNK
CIE.
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