Stanovy Slovenskej Komory BOZP a OPP
Článok I.
Základné ustanovenia
Občianske združenie Slovenská Komora BOZP a OPP (ďalej iba Komora) bolo založené
rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením týchto Stanov v zmysle ustanovení zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Komora je dobrovoľná, nezávislá,
nezisková a nepolitická odborná organizácia.
Zoznam zakladajúcich členov, uvedených v prílohe č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Stanov.
Článok II.
Názov Komory
Názov občianskeho združenia je Slovenská Komora BOZP a OPP.
Skrátený názov: SK BOZP a OPP
Článok III.
Sídlo Komory
Sídlo Komory : Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava.
Komora je registrovaná ako občianske združenie so sídlom v Bratislave.
Pôsobnosť Komory je na území Slovenskej republiky.
Článok IV.
Poslanie a ciele Komory
Poslanie Komory:
1. zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (ďalej BOZP) a ochrany pred požiarmi (ďalej OPP) pre človeka
2. presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na
zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP
3. byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou
4. združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP
Ciele Komory:
1. poskytovať svojim členom odborné poradenské služby a podieľať sa na ich odbornom raste
2. podieľať sa na tvorbe legislatívy v oblasti BOZP a OPP, podávať podnety, pripomienky a
vyjadrenia k návrhom právnych predpisov, k realizácii koncepcie štátnej politiky BOZP a OPP a
stratégii Európskej únie v oblasti BOZP a OPP na prispôsobenie sa zmenám v práci a
spoločnosti
3. vytvoriť a aktualizovať spoločnú informačnú platformu BOZP a OPP (intranetovú stránku),
zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v tejto oblasti
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4. vytvoriť podmienky pre vzájomný dialóg a spoluprácu so sociálnymi partnermi
reprezentovanými Konfederáciou odborových zväzov, Asociáciou zamestnávateľských zväzov
a združení, Republikovou úniou zamestnávateľov a s inými záujmovými organizáciami
5. byť odborný partner pre Inšpekciu práce a Hasičský a záchranný zbor a vytvárať vhodné
podmienky pre spoluprácu s týmito zložkami dozoru
6. organizovať podujatia súvisiace s BOZP a OPP, byť partnerom a odborným garantom pri
organizovaní takýchto podujatí
7. podporovať spoluprácu členskej základne so zahraničnými inštitúciami a združeniami a s
odborníkmi v uvedených oblastiach BOZP a OPP, zabezpečiť informačné prepojenie so
zahraničnými inštitúciami a reprezentovať slovenskú komunitu BOZP a OPP v zahraničí
Článok V.
Členstvo v Komore
1. Členstvo v Komore je individuálne, firemné a čestné.
2. Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami,
etickým kódexom, poslaním a cieľmi Komory, má o jej činnosť záujem a písomne vyplní
prihlášku o členstvo.
3. Členstvo vzniká dňom zapísania do databázy členov Komory.
4. Čestným členom Komory sa môže stať každý, kto sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj
BOZP a OPP v Slovenskej republike. O udelení čestného členstva rozhoduje Rada Komory.
Čestné členstvo možno zrušiť na základe želania čestného člena, alebo v odôvodnených
prípadoch so súhlasom všetkých členov Rady Komory.
Členstvo zaniká:
a) ak sú porušené stanovy Komory hrubým spôsobom (rozhoduje Rada Komory)
b) ak poruší člen závažným spôsobom etický kódex (rozhoduje Rada Komory)
c) slobodným vystúpením člena; svoje rozhodnutie má člen písomne oznámiť Rade
Komory
d) úmrtím a zánikom právnickej osoby
e) ukončením činnosti Komory
Článok VI.
Práva a povinnosti členov
1. Práva individuálneho člena:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

aktívne sa podieľať na činnosti Komory, podávať návrhy a podnety týkajúce sa jej činnosti
využívať výhody, ktoré Komora poskytuje svojim členom
obracať sa na orgány Komory so žiadosťou o pomoc pri riešení profesijných problémov
zúčastňovať sa všetkých podujatí Komory vrátane valného zhromaždenia s právom hlasovať a
svojim hlasom rozhodovať o činnosti Komory
voliť a byť volený do orgánov Komory
byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Komory

2. Povinnosti individuálneho člena:
a)
b)
d)

dodržiavať stanovy, etický kódex, pokyny a smernice Komory
hájiť záujmy a poslanie Komory a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v
SR i v zahraničí
aktívne sa zúčastňovať na činnosti Komory, podľa svojich možností a schopností poskytovať
pomoc ostatným členom
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3. Práva firemného člena:
a)
b)
c)
d)
e)
i)

podieľať sa na činnosti Komory a hlasom svojich individuálnych členov rozhodovať
delegovať svojich zástupcov s právami individuálnych členov
obracať sa na orgány Komory so žiadosťou o pomoc pri riešení profesijných problémov
získavať informácie o činnosti Komory a o činnosti partnerských organizácií v zahraničí
vysielať svojich zástupcov na odborné akcie Komory
zverejňovať svoje logo na webovej stránke Komory

4. Povinnosti firemného člena:
1.
2.
3.

dodržiavať stanovy, etický kódex, pokyny a smernice Komory
aktívne sa zúčastňovať na činnosti Komory
umožňovať svojim zástupcom aktívnu účasť na činnosti Komory
Článok VII.
Orgány Komory
Orgány Komory sú:
a) valné zhromaždenie
b) Rada Komory
c) revízna komisia
Najvyšším orgánom Komory je Valné zhromaždenie, ktoré je zvolávané minimálne 1x za 4 roky,
alebo v prípadoch, ak o to požiada 1/3 členov Rady alebo 1/5 všetkých riadnych členov
Komory. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných členov. Každý člen má jeden
hlas. V prípade rozhodnutia o zániku Komory je potrebný súhlas najmenej 2/3 hlasov
prítomných členov a musí byť prítomných najmenej 50% všetkých členov Komory.

 Delegátom valného zhromaždenia je každý zaregistrovaný člen, pokiaľ nie je valným
zhromaždením stanovené inak
 Valné zhromaždenie a Rada Komory sú uznášaniaschopné, ak sa na zasadnutí zúčastní
nadpolovičná väčšina členov
 Rozhodnutia sú platné, ak ich odhlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
 Orgánom, ktorý zaisťuje činnosť Komory medzi Valnými zhromaždeniami je Rada Komory
 Štatutárnym orgánom Komory je prezident Komory a dvaja viceprezidenti Komory
 Valné zhromaždenie volí na obdobie 4 rokov prezidenta Komory
 Prezident Komory navrhne 15 členov Rady Komory, z ktorých valné zhromaždenie zvolí 10
členov
Valné zhromaždenie má nasledovné kompetencie:







schvaľuje programové dokumenty, plány činnosti, rozpočet a správy o ich plnení
schvaľuje stanovy Komory, volebný poriadok, vnútorné pravidlá Komory a ich zmeny
schvaľuje pravidlá o hospodárení a revízne správy
volí a odvoláva prezidenta Komory, Radu Komory a revíznu komisiu
môže zvýšiť alebo znížiť počet členov Rady Komory
rozhoduje o zániku Komory

Rada Komory je riadiacim orgánom Komory oprávneným konať v jej mene. Za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu členov.
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Rada má nasledovné kompetencie:















zvoláva valné zhromaždenie a pripravuje dokumenty, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje
organizuje činnosť Komory, pripravuje programy a plány jej činnosti
zabezpečuje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia a revíznej komisie
Rada Komory má 11 členov, z ktorých menuje dvoch viceprezidentov a tajomníka a schvaľuje
rozsah ich právomocí a povinností
rieši prípadné spory, sťažnosti alebo iné závažné okolnosti, súvisiace s porušením stanov
alebo etického kódexu
riadi revíznu komisiu
zasadá podľa potreby, minimálne 2 x do roka
koordinuje spracovanie odborných materiálov, podporu a pomoc členov Komory a pod.
prerokúva návrhy a námety členov Komory
hospodári s majetkom Komory a zodpovedá za riadne hospodárenie
vystupuje v mene Komory ako zamestnávateľa voči zamestnancom Komory, členom a
ostatným osobám, s ktorými uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
rozhoduje o udelení čestného členstva, vedie zoznam členov, navrhuje ocenenie členov
Komory
rozhoduje o vylúčení člena Komory a zrušení čestného členstva
Zloženie Rady Komory je: prezident, dvaja viceprezidenti, tajomník a siedmi členovia.
Na čele Rady je prezident, ktorého volí valné zhromaždenie a ktorý je oprávnený samostatne
konať v mene Komory.
Prezident je štatutárnym zástupcom Komory. Má najmä tieto oprávnenia :
a.
b.
c.
d.

zvoláva zasadnutia Rady Komory
predkladá na zasadnutie Rady Komory potrebné materiály
rokuje s partnermi a koordinuje spoluprácu so zahraničím
je oprávnený samostatne konať v technicko-organizačných, personálnych a
ekonomických veciach

Viceprezidenti sú v rozsahu stanovenom Radou Komory štatutárnymi zástupcami. Rada
Komory stanovuje ich ďalšie práva a povinnosti.
Tajomník zabezpečuje činnosť sekretariátu Rady Komory.
Viceprezidentov a tajomníka volí Rada Komory.
Sekretariát vykonáva administratívnu a organizačnú činnosť, spracúvanie materiálov,
zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu internetovej stránky a tvorbu databáz.
Každý člen Rady Komory má jeden hlas. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje
hlas prezidenta Komory. V naliehavých prípadoch môže byť rozhodnutie Rady Komory prijaté
na základe písomného elektronického hlasovania. Funkčné obdobie členov Rady Komory je 4
roky a môže byť opakované. Ak sa niektorý člen Rady vzdá svojho členstva v Rade, môže
Rada Komory na obdobie do ďalšieho valného zhromaždenia kooptovať náhradného člena
Rady.
Revízna komisia je kontrolným orgánom Komory, ktorý dohliada na celkovú činnosť a
hospodárenie Komory, najmä na dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného
zhromaždenia, účelnosť využívania majetku Komory a správnosť hospodárenia. Členovia
revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa
činnosti a hospodárenia s majetkom Komory. Revízna komisia je povinná najmenej jedenkrát
za rok vykonať revíziu hospodárenia Komory a dodržiavania všeobecne záväzných právnych
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predpisov. Komisia informuje o svojich zisteniach Radu Komory a predkladá valnému
zhromaždeniu správu o svojej kontrolnej činnosti.
Členov revíznej komisie volí valné zhromaždenie. Ich funkčné obdobie je 4 roky a môže byť
opakované. Komisia má troch členov, ktorí si zvolia predsedu. Predseda revíznej komisie má
právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady Komory.
Článok VIII.
Hospodárenie Komory
1. Prostriedky na činnosť Komory tvoria:
a) dobrovoľné príspevky členov
b) príjmy z hospodárskej činnosti (napr. z organizovania vzdelávacích akcií, projektov, a pod.)
c) príspevky a dary právnických a fyzických osôb
d) odborná činnosť portálu Komory
e) dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy
2. Rozpočet a hospodárenie Komory schvaľuje Rada.
3. Hospodárenie sa riadi všeobecne platnými predpismi a schváleným rozpočtom.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. V prípade zániku Komory o jej majetku rozhodne valné zhromaždenie v súlade s ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Rada Komory aktualizuje, prerokováva a schvaľuje Stanovy.
3. Stanovy Komory nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR.
4. Text týchto stanov bol schválený na zakladajúcom stretnutí Komory v Bratislave dňa:
06.08.2017
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