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ŠTATÚT ČESTNÉHO ČLENA

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.

Tento štatút vymedzuje postavenie, práva a povinnosti Čestného člena Komory geodetov
a kartografov (ďalej len „komora“).

2.

Tento štatút vydáva komora v súlade s čl. 12 ods. 5, písm. g) Stanov komory.
Článok 2
Postavenie Čestného člena

1.

Čestný člen komory je spoločenský a stavovský titul udeľovaný spravidla členovi komory, ktorý sa
významnou mierou zaslúžil o rozvoj odboru geodézia a kartografia, alebo významnou mierou
ovplyvnil vznik, činnosť a pôsobenie komory.

2.

Čestným členom komory sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá nie je a ani v minulosti nebola členom
komory, ak sa výraznou mierou pričinila k rozvoju odboru geodézia a kartografia a svojím
pôsobením a profesijnou činnosťou výraznou mierou prispela k zvýšeniu úrovne výkonu činnosti
autorizovaného geodeta a kartografa.

3.

Titul Čestného člena komory je možné udeliť aj „in memoriam“.

Článok 3
Návrh na udelenie titulu
1.

Návrh na udelenie titulu môže podať každý člen komory.

2.

Návrh musí obsahovať:
a) úplné osobné údaje navrhovaného,
b) adresu bydliska; pri návrhu podávaného „in memoriam“ adresu najbližšieho príbuzného
(manžel, manželka, syn, dcéra a pod.),
c) životopis navrhovaného s dôrazom na jeho prínos pre komoru a jeho profesijnú činnosť,
d) zdôvodnenie návrhu,
e) fotografiu navrhovaného v digitálnej forme, v kvalite vyžadovanej pre tlač (min 300 dpi).

Článok 4
Prerokovanie a schválenie návrhu
1.

Návrh na udelenie titulu predkladá člen komory predstavenstvu komory. Ak návrh obsahuje všetky
náležitosti podľa čl. 3, ods. 2 tohto štatútu, predstavenstvo návrh prerokuje na najbližšom
zasadnutí.

2.

Po prerokovaní návrhu a kladnom vyjadrení predstavenstva, predstavenstvo predkladá návrh na
rokovanie nasledujúceho valného zhromaždenia komory.

3.

Valné zhromaždenie hlasuje o návrhu tajným hlasovaním.

Článok 5
Udelenie titulu a odovzdanie dekrétu
1.

Dekrét osvedčujúci udelenie titulu Čestného člena komory odovzdá členovi predseda
predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva komory na valnom zhromaždení alebo na
zasadnutí predstavenstva komory.

2.

Udelenie titulu sa zverejní spolu so životopisom člena v periodiku a na webovom sídle komory.

Článok 6
Práva a povinnosti Čestného člena komory
1.

Čestný člen komory má práva podľa §13 ods. 1, písm. c) a d) zákona.1

2.

Čestný člen komory má právo sa zúčastniť a aktívne podieľať na činnosti pracovných komisií
komory, zúčastniť sa a aktívne vystupovať na valnom zhromaždení komory, na regionálnych
stretnutiach a iných odborných podujatiach organizovaných komorou.

3.

Čestný člen komory nemôže vykonávať funkciu člena Skúšobnej a autorizačnej komisie komory.

4.

Čestný člen komory má povinnosti v rozsahu §13 ods. 2, písm. a) a d) zákona.1

Článok 7
Evidencia
1.

Údaje o udelení titulu Čestného člena komory vedie komora v evidencii členov komory (§ 16 ods.
4, písm. f) zákona1).

2.

Na zverejňovanie údajov o čestných členoch komory platia primerane ustanovenia § 6 ods. 13
zákona.1

3.

Komora vyčiarkne zo zoznamu alebo registra osobu, ktorej bol udelený titul Čestného člena
komory. Účinky vyčiarknutia zo zoznamu alebo registra nastávajú v nasledujúci deň po schválení
udelenia titulu na valnom zhromaždení; týmto dňom komora deaktivuje aj používanie mandátneho
certifikátu.

Článok 9
Záverečné ustanovenie
1.

Zrušuje sa Štatút Čestného člena komory schválený na valnom zhromaždení komory dňa 20.
marca 1998.

2.

Fyzická osoba, ktorej bol udelený titul Čestného člena komory podľa štatútu Čestného člena
komory schváleného na valnom zhromaždení dňa 20. marca 1998, je čestným členom komory
podľa tohto štatútu.

3.

Štatút Čestného člena komory schválilo valné zhromaždenie komory dňa 08. 04. 2022.

4.

Štatút Čestného člena komory nadobúda účinnosť dňa 09. apríla 2022.
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