
Organizačný a rokovací poriadok ÚSKI

A. Organizačný poriadok

I. Organizačná štruktúra

1.  Základnými organizáciami ÚSKI sú sekcie a pobočky.

2.  Ústredné orgány tvoria: generálne zhromaždenie, predsedníctvo a revízna komisia.

II. Základné organizácie

1.   K založeniu sekcie treba päť členov, a založeniu pobočky desať členov.

2.   Orgány sekcií a pobočiek sú plenárne zhromaždenia a výbory.

3.   Na plenárnom zhromaždení sa zúčastňujú všetci členovia sekcie alebo pobočky, ktorí  zvolia 
členov výboru.

4.   Výbor sekcie alebo pobočky má najmenej troch členov.

5.   Na čele  výborov sú predsedovia, ktorých volí plenárne zhromaždenie.

III. Ústredné orgány ÚSKI

1.  Generálne zhromaždenie, predsedníctvo a revízna komisia.

2.  Generálne  zhromaždenie  tvoria  členovia  predsedníctva, revíznej  komisie  a delegáti;  jeden 
delegát zastupuje najviac 10 členov.

3.  Predsedníctvo  má  sedem  členov.  Tvoria  ho  predseda,  traja  podpredsedovia  (pre 
západoslovenský,  stredoslovenský   a východoslovenský  región)  a ďalší  traja  členovia. 
Podpredseda pre západoslovenský región je zároveň prvým podpredsedom ÚSKI. 

4.   Revízna komisia je trojčlenná, zo svojho stredu si volí predsedu.

IV. Kompetencie

 Kompetencie základných organizácií, orgánov a funkcionárov sú uvedené v stanovách.

V. Sekretariát

1.  Predsedníctvo  si  zriaďuje  sekretariát  ÚSKI  ako  administratívne  centrum,  ktoré  sa  stará 
o agendu ÚSKI.

2.   Na čele sekretariátu je výkonný tajomník ÚSKI.
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B. Rokovací poriadok

I.  Zasadnutia predsedníctva

1.   Predsedníctvo zvoláva predseda najmenej dvakrát za rok.

2.  Zvolanie zasadnutia sa oznamuje najmenej dva týždne pred termínom schôdze. Pozvánku 
treba doručiť s programom a najdôležitejšími materiálmi písomne.

II. Rokovanie predsedníctva a orgánov ÚSKI

1.   Zasadnutia otvára predseda alebo ním poverený člen predsedníctva (podpredsedovia alebo 
tajomník). Po kontrole prezencie ho vyhlasuje za uznášania schopné.

2.   Zápisnicu zo zasadania pripravuje tajomník alebo iný poverený člen predsedníctva. Overuje 
ju predseda alebo ním poverený člen predsedníctva.

3.  Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej účasti členov. Uznesenia 
sa prijímajú väčšinou hlasov. V prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.

III. Záverečné ustanovenia

1.  Organizačný a rokovací poriadok bude pozmeňovaný a doplňovaný podľa potreby.

     Schválené predsedníctvom ÚSKI v Bratislave dňa 2.6.2008.

Prof. RNDr.Jozef Tiňo, DrSc.
          predseda ÚSKI
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