FLÓRA klub
pri Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
ORGANIZAČNÝ

PORIADOK

Článok I - Základné ustanovenia
Organizačný poriadok Flóra klubu pri Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
(ďalej len FK UVL) je základná organizačná norma upravujúca organizačnú štruktúru, riadenie
a činnosť FK UVL.
Článok II - Orgány FK UVL
1. Orgánmi FK UVL sú:
- členská schôdza a mimoriadna členská schôdza (ďalej len ČS a MČS),
- výbor.
2. Z každého rokovania orgánov musí byť vyhotovená zápisnica.
3. Štatutárnym zástupcom klubu je predseda, ktorého menuje rektor na návrh členskej
schôdze klubu.
Článok III - Členská schôdza FK UVL
1. Najvyšším orgánom FK UVL je členská schôdza (ČS), ktorá sa koná najmenej 1 krát
za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza (MČS).
2. Členská schôdza - mimoriadna členská schôdza:
- schvaľuje vznik a zánik FK UVL,
- schvaľuje stanovy a organizačný poriadok FK UVL, ich zmeny a doplnky a predkladá
ich rektorovi UVL v Košiciach na schválenie,
- schvaľuje ostatné predpisy FK UVL,
- schvaľuje správu o činnosti FK UVL za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor,
- schvaľuje plán činností na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor,
- volí a odvoláva výbor (okrem predsedu) klubu,
- môže zmeniť uznesenia prijaté výborom FK UVL.
3. Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci členovia FK
UVL.
4. Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je
prítomných aspoň 50 % pozvaných delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo
viac ako 50 % prítomných delegátov.
5. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor FK UVL alebo na základe písomnej
žiadosti minimálne 1/3 členov klubu.

6. Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti, ktorú
podpísalo viac ako 1/3 oprávnených členov VK, zvolať výbor FK UVL. Ak tak
neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen FK UVL, ktorý sa podpísal do žiadosti
adresovanej výboru o jej zvolaní.
Článok IV - Výbor FK UVL
1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť výbor FK UVL
2. Zloženie výboru:
- predseda,
- tajomník,
- pokladník,
- odborný garant, menovaný rektorom UVL v Košiciach.
3. Výbor sa schádza aspoň raz za 2 mesiace.
4. Výbor zvoláva predseda.
5. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci ČS, resp.
MČS.
6. Výbor zodpovedá za svoju činnosť ČS FK UVL.
Článok V – Predseda najmä:
-

zodpovedá za komplexné plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania klubu a plánu
činnosti,
podieľa sa na vypracovaní základných dokumentov FK UVL,
osobne zodpovedá za činnosť klubu rektorovi UVL v Košiciach,
zodpovedá za ochranu zvereného majetku,
je oprávnený vystupovať v mene klubu pri jednaniach s vedením UVL a inými
organizáciami,
zvoláva zasadania výboru FK UVL,
riadi činnosť ostatných členov výboru,
predkladá rektorovi UVL správu o činnosti a návrh rozpočtu FK UVL na
schválenie.

Článok VI – Tajomník najmä:
- počas dlhodobej neprítomnosti predsedu preberá jeho kompetencie
- zodpovedá za registráciu členov klubu a aktualizáciu členskej základne v súčinnosti
s predsedom klubu,
- informuje verejnosť o aktivitách klubu a zabezpečuje propagáciu podujatí
organizovaných klubom.

Článok VII –Pokladník najmä:
-

vedie základnú evidenciu dostupného finančného zabezpečenia činnosti klubu,
vypracováva správu o hospodárení a predkladá ju na jednanie výboru.

Článok VIII - Odborný garant najmä:
-

zabezpečuje činnosť klubu po metodickej stránke,
podieľa sa na vypracovaní materiálov usmerňujúcich riadenie, organizáciu
a smerovanie činnosti,
vo veciach odborných a organizačných má právo jednať s vedením UVL a inými
organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Článok IX – Registrácia členov
Podmienkou členstva v FK UVL je zaplatenie členského príspevku.
Za správnu evidenciu členov zodpovedá tajomník klubu.
V každom akademickom roku je člen povinný obnoviť si registráciu – aktualizovať osobné
údaje a zaplatiť členský príspevok.
Článok X – Členský príspevok
Každoročnú výšku členského príspevku pre riadnych členov určuje členská schôdza
uznesením pre každý nasledujúci akademický rok.
Článok XI - Záverečné ustanovenia
Organizačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť stanov FK UVL.
Tento organizačný poriadok bol schválený členskou schôdzou FK UVL dňa 30.3.2009 a
nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia rektorom UVL v Košiciach.
V Košiciach dňa 2.4.2009
....................................
predseda FK UVL

.........................................................
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor

