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S T A N O V Y SLOVENSKEJ lMUNOLOGICKEJ SPOLO~NOSTI ISISI

Základn~ ustsnovenia

~l. l ~\;\{ä--š;o~
..\. ¾-- '& 'l,

l. Slovenská imunologi cká spoloènos• laale j S §?/
~ ~~~~ ~o¾ná

výberová organizácia vedeckých, vedecko-pedagogic c ~.I o~,ých

pracovnikov odboru imunológie združených za úèelo ~~P 10~~ n-
nosti, ktorej cierom je zúèaatòova• sa na aalšom ro ~,~~ ~~\~ yšo-

, ~-.-
vaní úrovne odboru imunologie v Slovenskej republike, ne koncepènej
a prognostickej èinnosti, ako aj na propagácii a realizácii výsled-

kov vedeckovýskumnej èinnosti.
2. SIS je obèianskym združením pod¾a zákona è. 83/1990 Zb. o

politických stranác~ a obèianskych združeniach.

~l. 2

l. Sídlom SIS je Bratislava.
2. SIS pôaobí na celom území Slovenskej republiky

Úlohy SIS

Èl.3

l. SIS plni najmä tieto úlohy:
al podporuje rozvoj imunológie podnecovaním vedeckej a vedeckopopu-

larizeènej práce a ~írenim nových poznatkov do praxe;
bl orientuje záujem èlenov na rie~enie tých otázok, ktor~ sú oso-

bitne významn~ z hradiska celospoloèenských potrieb ~tátu v .
danom èasovom obdobi;

cl rozvija prognostickú èinnos•, organizuje, prehlbuje a koordinuje
spoluprácu svojich èlenov, ktorí pôsobia vo vede alebo praxi;.

dl pomáha svojim èlenom pri ich odbornej a vedeckej práci;
el prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich èlenov;
fl môže dáva• prislušným odborným pracoviskám a orgánom podnety na

opatreni s, ktoré sa tý ks jú rozvoja imunológie.
2. SIS spolupracuje so zatraniènými spoloènos•ami rovnakého za-

merania, najmä s ~eskou imunologickou spoloènos•ou.

~
,



"~.~_:" - 2 -

Èl. ~ S. \~a lo~
. (}\). ~.

l. Pri plnení svojich úloh SIS uskutoèòuJe t 8~ ~:

sl usporisdúva vedecké s pracovné konferencie, j~i ~~ nášky,
u> ~

diskusie, kurzy, zájazdy a pod.; ~~ ~
rd\ ,.bl vyjadruje sa k vedeckej a publikaènej èinnost '/~~o . e~~~ a ns

publikaènej praxi a realizácii ediènej politiky -~ïre imuno-
, .

log18;
cl vydáva publikácie, ktoré majú vz•ah k èinnosti SIS a odborný~

,
problémo~ odboru imunologie;

dl môže vypisova• aú•aže a oceòova• význanlné výsledky z odboru

imunológie.
2. Jednotlivé akcie uvedené v odstavci l. koordinujú orgány SIS.

Èlenenie SIS

Èl.5

Za úèelom efektívneho zabezpeèenia úloh môže S8 SIS èlenit~ na

regionálne poboèky, sekcie alebo odborné skupiny.

Èl. 6

Regionálne poboèky sa zriaÏUjú pod¾a územného princípu v IDies-

tsch, kde sú na ich èinnos• predpoklady. Sú vnútornými zložkami

spoloènosti bez právnej eubjektivity.

ÈI.7

Sekcie alebo odborné skupiny aa zriadujú pod¾a odborného zame-
rania èlenov SIS. Združujú èlenov SIS pod¾a ich odborného záujmu

alebo špecializácie v odbore imunológie. .

Èlenstvo
ÈI.8 .

Èlenstvo môže by• individuálne alebo èestné.

Èl.9
l. Individuálnymi èlenmi sú riadni èlenovia SIS.

2. Riadnym èlenom sa môže sta• vedecký, vedecko-pedagogický,

vedecko-technický alebo odborný pracovník, ktorý v odboru imunoló-

gie odborne pracuje a vykazuje tvorèiu èinnos• slebo na túto èin-
nos• sa pripravuje, ak sa pisomne prihlási za èlena a prehlási, Že

súhlasi s poslaním a úlohami SIS a je ochotný sa svojou èinnos•ou

zúèastòova• na ich plnení.
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3. Prihlá§ka za èlena vyžaduje doporuèenie dvoch ria ~
Èl SIS \}\~a S/Ol--:enov . ~ &.,

4. ~lenstvo vzniká prijatím za èlena. zaplatením ~~. ~ ~.
èlenských príspevkov na jeden rok. ~ ~ ~

o> cl)

5. O prijatí rozhoduje predsednictvo hlavného vý .~ IS FdP i

jeho rozhodnutiu sa možno odvola• do 30 dni na hl~vný ~of4 ~~--
~l. 10

1. Èestným èlenom SIS sa mÔže stse významný domáci alebo zahra-

nièný vedecký alebo odborný pracovník, ktorý pÔsobi v odbor. imuno-
, .

logle.
2. ~estných èlenov voli valná zhromaždenie.

~l. II
Každý èlen sa môže zúèastni• èinnosti aj v ~ieko¾kých sekciách

alebo odborných skupinách. '\

Práva èlenov

Èl. 12

Èlenovia majú tieto práva:

al zúèastni• sa valného zhromaždenia a podie¾a• sa na jeho jedn an!;

bl voli• a by• voleným do orgánov SIS;

cl by• èlenmi komisií, pracovných skupin, delegácii B pod., ktoré

vytvoria orgány SIS;
dl podáva• návrhy a hlasova• o návrhoch podaných nB v§etkých schô-

dzach a iných odborných akciách organizovaných SIS;

el by• informovaným o usporiadaní všetkých akcií SIS;

fl prednostne získava• za urèenú cenu publikácie vydávaná SIS. .
Povinnosti èlenov

~l. 13 .

Riadni èlenovia sú povinní:

al zachováva• ustanovenia stanov a aktivne sa podie¾a• na plnení

úloh SIS;

. bl plni• uznesenia orgánov SIS, ktorými sa urèia konkr~tne úlohy

jednotlivýcl1 èlenov;
cl zodpovedne plni• funkcie 8 úlohy, ktorými boli poverení;

dl prispieva• k prenášaniu nových vedeckých 8 or'!'-'") rných pozna tkov

do praxe;

el plsti• v požadovaných termínoch èlensk~ prispevky.
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Zánik èlenstva

Èl. 14

1. Èlenstvo v SIS zHniká:

al písomným prehlásením èlena, že z SIS vystup

bl nezaplatením èlenských príspevkov za dobu d ~)riek

tomu, že bolo tom vyrozumený;

cl úmrtím èlena;dl vylúèením èlena. ~

2. Èlen môže by• vylúèený z vážnych dôvodov, najmä ak koná

v rozpore s povinnos•ami, ktoré mu vypl~àvajú zo stanov, alebo ak

hrubo porušil zásady z=1kon:1osti a morálky. O vylúèení rozhod.uje
predsední c tvo. Pro ti ro zhodnutiu 13:X:1:~im:.m:x sa rnô ž,e vylúèe11J~ ,~len

odvola• na hlavný výbor.

Org!.lny SIS

Èl. 15

1. Orgány SIS, ktoré zabezpeèujú a riadia všetky úseky jej

èinnosti, sú:

al valné zhrori1ažóenie,

bl hlavný výbor,
cl predsedníctvo hlavného výboru (delej len "predsedníctvo").

2. Kontroln:;m orgánom SIS pre hospodársku èinnos• sú revízori.

'valné z.~romaždenie

Èl. 16

1. Valné zhromaždenie všetlcých èlenov je najvyšGím Or[~noi:-. 31'::;.

2. Valné zhromaždenie .
al urèuje hlavné smery èinrlosti SIS na obdobie do budúceho ~v;:;ln::~l;olo

zhromaždenia;
bl schva¾uj e správu hlavn()ho výboru o f5inrlosti :3IS za obdotie O;~~

posledného valného zhromaždenia;
cl schva¾uje správu revízorov za obdobie od posledného valn':~~1o

Z!1ro:na ~denia;

dl 'volí èestných èlerJov;
el urèuj e po èe t èlenov hlé:. vn~ho v;tOl'U, predsedníc tva, ~o èe t re "..'i-

zoro v a po èe t náhradnílcov t:àcl-j to or gúnov s prihliaclnu tíln nL..

cell:ový poèet èlenov;
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l ", " , ~~'a.
f uznasa sa na zasadnych hospodarskych ~~

gi urèuj e výšku z:5pisného a èlenskS.ch ~s
hl zriaduj e alebo ruší sekcie a odborn ~lc . . ."if

~ c::::

il volí - èlenov hlavného výboru a ich ~a .' ~~~

- reví zorov a ich náhradníkov; ~~
jl uznáša sa na stanovách a ich ~nenách;

kl uznáša sa na zrušení SIS.

Èl. 17

l. Riadne valné zhromaždenie sa koná raz za tri roky. Zvoléve

ho hlavný výbor.
2. I.1imoriadne valné zhromaždenie môže zvola• hlavný v:íbor

al z vlastného podnetu;
bl vždy na žiados• aS[JOll jednej tre tiny èlenov hlavného v~~bor'u

a to najneskoršie do jedného mesiaca po predložení písomnej

žiadosti.
J. Hlavný výbor oznámi te~nín konania riadneho valného Z!1ro-

maždenia všetkÝ1n èlenom SIS najmenej 30 dní pred týmto teI'!ni:lo:~l,

spolu s programom.
4. Hlavný výbor oznámi terrnín lconania mimoriadneho valného

zhromaždeni6 najmenej 15 dní pred týmto termínom. spolu s príèinou

zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Èl. 18

1. ValnérJ1u zhromaždeniu predsedá a jeho jednanie riadi }.\red-

seda, prípadne nielctorý z podpredsedov. alebo in.}' èlen hlavn(ho

výboru, ktorý bol tým poverený.
2. Valné zhromaždenie je schopné sa uznáša•, ak je prítomn~1 .

aspoò polovica èlenov. Ak Sa v urèenú hodinu nezíde potrebný poèet
èlenov, koná sa valné zhromaždenie o hodinu n~skoršie a je spôso-

bilé sa uznáša• pri akomko¾vek poète prítomných.
3. Uznesením valného zhromaždenia je návrh. za ktorý hlasovala

väèšina prítomných èlenov.

4. Na uznesenie o zmene stanov alebo o zániku SIS je potrebný

súhlas dvoch tretín prítomných èlenov.
5. Valné zhromaždenie volí èlenov a náhradníkov hlavného výbo-

ru. revízorov a ich náhradnílcov na základe predloženej kanclid:1 tslcej

listiny.

;A,

~ -~~~- - .
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Hlavný v..\'bor
Èl. 19 .~~a S/ov~

,,'.} ~
,Hl~vný výbor riadi èinnos-t' SIS v období medz' !i-v'a~ ff~. (až.-

. denJ.aInJ.. ~ m
"tj~ l'

Èl. 20 ~/. ~~V~ I'}\' .-
H ' ' b b '" l ". j d t ' k '~ 14 "';/" , lavny vy or za ezpecuJe rea J.zacJ.u e no neJ on~~p~ cJ.n-

,
nosti celej SIS pri rozvoji a zvyšovaní úrovne imunologie, pri
uplatòovaní výsledkov vedy v: praxi a pri spolupráci so zahranièný-

mi organizáciami.

Hlavný výbor
al volí èlenov predsedníctva a ich náhradníkov;
bl schva¾uje správu o èinnosti SIS za bežnjr rok;
cl schva¾uje správu o hospodárení SIS za bežný rok;
dl schva¾uje plán èinnosti SIS na nasledujúci rok;
el schva¾uje finanèný plán na nasledujúci rok;
fl rozhoduje v súrnJl.ch prípadoch v období medzi valnými zhroma~de-

niami aj o otázkach, ktoré sú. v právomoci valného zhrornaždeni8.

Je však povinný poda• nasledujúcemu valnému zhromaždeniu spr::vu
o akciách, ktoré uskutoènil menom valného zhromaždenia a necha•

si tieto akcie dodatoène schváli•;
gi poveruje predsedníctvo hlavného výboru plnením konkrétnych úloh;
hl zabezpeèuje prípravu valného zhromaždenia, vrátane prír,ra~j

návrhu kandidátskych listín;
il zriaduje poboèky SIS, prípadne urèuje ich územný obvod;
jl zriaduje komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menuje ich

èlenov;
kl rozhoduje o odvolaní vo veciach èlenstva.

Èl. 21 .

1. Schôdze hlavného výboru zvoláva predseda alebo podpredsec.a,
ktorý predsedu zas tupuj e, pod¾a po treby, najmenej však tri}~ré: t do

roka. Predseda zvolá schôdzu hlavného v..vboru. vždy do dvoch týŽ.d.vIOV,
ak ho o to požiadala aspoò tretina èlenov hlavného výboru. Alc pred-
seda v takomto prípade schôdzu nezvolá, môže tak urobi• niektorý z

podpredsedov.
2. Schôdze hlavného výboru riadi predseda, prípadne niektorý

z podpredsedov.
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, 3. Hlavný výbor sa môže uznáša•, ak je prí
~~~;'~~~ 010- v ..\ ~

vica jeho clenov. o~.
, " , .~,4. Uznesen1m hlavneho vyboru je navrh, za o J o~ a

väèšina prí tomných èlenov, alebo za ktorý pri %~!l ov
" V~ l.'t\'"hlasoval predseda. '~4 ~ .

Predsedníctvo
Èl. 22

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom hlavného výboru.

2. Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu, dvoch pod-

predsedov, vedeckého tajomníka a hospodára.

Èl. 23

Predsedníctvo

al zabezpeèuje bežné úlohy týkajúce sa èinnosti SIS;

bl zabezpeèuje úlohy, ktor~ni ho poveril hlavný výbor;

cl rozhoduje o prijatí èlenov;

dl rozhoduje o zrušení èlenstva.

Èl. 24

1. Schôdzu predsedníctva zvolá\6 predseda alebo podpredseda,

ktorý predsedu zastupuje, zvyèajne šes•krát do roka.

2. Schôdze predsedníct~ riadi predseda, prípadne niektorÝ z

podpredsedov alebo poverený èlen predsedníctva.

3. Predsedníctvo je schopné sa uznáša•,ak je prítomná aspol1
polovica jeho èlenov. .

4. Uznesením predsedníctva je návrh, za ktorý hlasovala väèši-

na prítomných, pri rovnosti hlasov ten návrh, za ktorý hlasoval
.

predseda.

Revízori

Èl. 25

1. Doh¾ad nad hospodárskou èinnos•ou SIS vykonávajú revízol~i,

ktorí z hospodárskeho h¾adiska posudzujú aj plnenie úloh SI~.

2. Revízori podávajú správu o hospodárení valnému zhromaždel1iu.

a hlavnému výboru, ktorý sa be z prihliadnutia na ich návrhy neI~lôže

uznies• o úètovej uzávierke, ani o úhrade straty.
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Organizácia vnútorných zl ~~~~ ~q~
v "í?~Ol. 26 ~~ 'U~ ~ _. 1. 6innost' reE;io11úlnej poboèky riadi troj ~a ~ è:l& !'~;

výbor po bo èky zvolený na plen[irnej schôdzi èle <rl,' l È~~
Y,/iil t- ~.

2. Výbor poboèky sa skladá z predsedu, podp Š:{!z#!};.", taj Oi::!líl~a
a prípadne dalších èlenov.

3. Predseda \ poboèky sa zúèastòuje schôdze hlavného výboru

alebo predsedníc tva v tom prípade, ak sa prej edn'lvajú zále~i t,~s ti
týkajúce sa poboèky.

I Èl. 2"'(

y1. Oin.'1ost' sekcie riadi troj- až sedemèleni1Ý výbo l' sekcie

volený na plenárnej schôdzi èlen'11i, ktorí sa pod¾a suojho zame-

rania prihlásili na prc1cu v se1ccii.

2. V,ýbor sa slcJalá z predsedu, podpredsedu, vedeckého JcajoJlní-

ka a prípadne dalších èlenov.
3. Predseda t skcie sa zúèas tòuj e schôdze hlavrli5ho v~:boru t: lebo

v
predsední c tva v tom prípade, ked sa prej ed.rl"3vaj ú z,ile ži to s ti t::-

kajúce sa sekcie.

Èl. 28

1. 6innos• odbornej skupiny riadi vedúci a z6.stupca vedúceho,
ktorých na ustanovujúcej schôdzi zvolili èlenovia, ktorí sa :;od¾a

svoj ho zamerania prihlásili na prácu v odbornej s1cuI-'ine.
2. Vedúci odbornej skupiny sa môže zúèastòova• na schôdzi v~à-

boru sekcie, do ktorej odborná skupina patrí.
.

v
01.29

Poboèky, sekcie a odborné skupiny zvolávajú schôdze svojich.
èlenov pod¾a potreby, najmenej však raz do roka.

Spoloèné ustanovenia
v
Ol. 30

l'~omisie SIS
1. Predsedníctvo SIS môže vytvárat' vhodné koordinaèné, prí..:

padne pracovné orgány na organizL~ciu spolupráce s ostatn:~i ve-
deckými spolo ènos•ami, in;1ni spolo èensk;~i organi záciami f vyso~~j-

mi školami alebo vedeckými a výskumnými ústavmi.
2. Èlenmi ko:nisií môžu byt' len riadni èlenovia.
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Èl. 31

Na prípravu a plnenie niektorých úloh, ej
,

povahy, môžu orgány SIS vytvori• pracovné ko ~ èle-

nov. Do pracovných korl1isií môžu by• prizvaní ko

odborní poradcovia. Komisie jednajú pod¾a po ~tor..~
ich zriadili. ~_-::-

Èl. 32

ffinotné prostriedky na plnenie úloh SIS

1. l~a hospodársIce zabe zpeèenie úloh SIS slúžia:

al èlenské príspevky 8 zápisné;

bl úèelové prostriedky poskytované i,Iinisterstvom financií :::lo'Jen-

slcej republiky poskytované prostredníct'vom Rady vedeck~;ch St"O-

loèností;

cl príjmy vyplývajúce z vlastnej èinnosti SIS;

dl dary a dedictvo. f

2. Pri hospodárení sa SIS riadi všeobecnými predpismi 8 po1c:-rn-

mi pre hospodárenie obèianskych združení.

Èl. 33

Zastúpenie SIS

1. SIS zastupuje a v, jej mene jedná predseda alebo pover~ný

úradujúci podpredseda.

2. Za SIS sa predseda alebo poverený podpredseda podpisuje

tak, že k názvu SIS pripojí 3VOj podpis s uvedením funkcie.

3. Hmvný výbor môže splnomocni• aj iných èlenov predsedníctva,

prípadne dalších èlenov v:àboru, aby v urèanom rozsahu zastupovali.

SIS a jednali j ej menom. Osoby tak to splnomocnené pripoj a k l~,odpi-

su dodatok TJjadrujúci ich splnomocnenie a funkciu.
. ...

Èl. 34
Informácie

Uznesenia orgánov SIS, ktoré sa týkajú ich èlenov, ako ej irlé

závažné skutoènosti sa oznamujú èlenom d,opismi, èlenskými fjráv::.l-:1i

alebo infomáciar:li v odbol"nej, prípadne dennej tlaèi.
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Z6.vereèné ustanovenia

Èl. 35 ,~•.'3. S/o~&~ ~
Zúnik SIS ~~~ \i"-f ~ ~!::1 ~.

Ak SIS zanikne, pripadne j ej maj e tok, ktor.>' ~S a r::p ~ 8(jení- "b
zé.1väzkov, Rade vedeck,vch spoloèností s podn1ienk ~.,./ t~ t~C: o odo-

vzdá inému obèianskemu združeniu, ktoré vznikne d' ~/JI1,TOFI;h;;~6~cov ;10--' ,
znniku SIS za úèelom plnenie podobných úloh v odbore imunolocj-c.

Èl. 36

Tieto stanovy boli prijatI') na základe pov,:.:renia valn(~ho i-,J:.•O-

meždenia v~!bororn SIS d~a 7.4.1993.

Mini.terstvo vnotr. Slo~Ik~i republiky

~.~lstróCla vykon.nl . C 119) Il /" .l
..10 : .. q ./' -, ý--'

Ct.I. spisu I tlJ:

!
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