Memorandum – ESBOC
3.9.2014, Bukurešť, Rumunsko
Prítomní:
a.
b.
c.
d.
e.

Rumunsko: Ion Popescu, Lazăr Chiriac, Dan Alistar, Anton Gagiu, Viktor
Slovensko: Imrich Vaváček, Martin Stubian
Poľsko: Slawomir Wagner, Marcin Pyclik
Ukrajina: Sergej Shabovta
Česká republika: Ladislav Pavek, Frantisek Brabec, Ladislav Pavek Jr.

Hosť: Roin Varshanidze, Georgia
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh zmeny v stanovách ESBOC klubu:
ESBOC a podpora podnikania
Organizačné otázky
Propagácia ESBOC
Rôzne

1.Navrhnuté zmeny v Stanovách klubu:
a. Každú členskú krajinu ESBOC klubu, môže zastupovať len jediný zástupca (asociácia),
v prípade, že je v krajine viac ako jedna asociácia, tieto zriadia ESBOC sekciu príslušnej
krajiny, ako reprezentanta jednotlivých asociácií, forma voľby reprezentanta je určovaná
dohodou asociácii v tej ktorej krajine. O svojom rozhodnutí písomne informujú sekretariát
ESBOC
b. Noví členovia musia podpísať „Vstupnú deklaráciu nových členov ESBOC klubu“ – nový člen
v deklarácii potvrdí akceptáciu stanov ESBOC klubu. Existujúci členovia musia vyjadriť
jednomyseľný súhlas s prijatím nových členov na rokovaní ESBOC klubu, alebo písomne.
Prijatie nového člena je zaznamenané v memorande zo zasadnutia ESBOC klubu.
c. ESBOC klub môže prijať za svojho člena aj medzinárodnú organizáciu
d. V prípade neúčasti delegácie člena ESBOC na dvoch za sebou organizovaných stretnutiach –
sa touto otázkou bude zaoberať zasadanie ESBOC klubu na ktorom pri jednomyseľnom
súhlase všetkých členov môže dôjsť aj k vylúčeniu člena za pasivitu
Z: Líder ESBOC
T: Február 2015

2.ESBOC a podpora podnikania
a) Informačný systém:
1) Databáza členov ESBOC klubu (kontakty)
2) Databáza firiem členov ESBOC klubu (kontakty + produkty a služby )

Z: Líder ESBOC, rozpošle šablóny
T: Október 2014
Z: Všetci ESBOC, zaslanie vyplnených šablón
T: November 2014
b) Líder ESBOC bude pravidelne Monitorovať výzvy EU – Brusel, na projekty týkajúce sa
problematiky súkromná bezpečnosť
V prípade konkrétneho projektu bude ESBOC klub zastupovať ako prihlasovateľ projektu
aktuálny líder klubu
Z: Líder ESBOC
T: Priebežne
c) Členovia ESBOC - Monitorovanie výziev EU – na lokálnej úrovni - projekty bezpečnosť
d) Z: Všetci ESBOC
e) T: Priebežne
f)

Organizovanie odborných konferencií, prezentácií, súťaží
Z: Všetci ESBOC
T: Priebežne

3.Organizačné otázky
Zasielanie oficiálnej pozvánky zabezpečiť s dostatočným časovým predstihom
Na stretnutie vypracovať plán stretnutia
Termín a miesto konania nasledovného stretnutia je máj 2015 v Bratislava
Z: Líder ESBOC
T: Maj 2015

4.Propagácia ESBOC klubu:
a) Linky na www stránky klubu
b) Propagácia na lokálnych výstavách, konferenciách
c) Vizitky, atď.
Z: Všetci ESBOC
T: Priebežne

5.Rôzne
Návrhy Rumunskej delegácie:
a)Návrhy na zmeny stanov v písomnej podobe
Z: Rumunsko
T: Október 2014

b) Vypracovať krátku charakteristiku bezpečnostného priemyslu v členských krajinách ESBOC (zákon,
štandardy, odbornosť, atď.)

Z: Všetci ESBOC
T: November 2014

c)Vypracovať prehľad aktuálnej ceny služieb v členských krajinách

Z: Všetci ESBOC
T: November 2014

d)Zverejniť direktívu a štandardy EU pre súkromnú bezpečnosť

Z: Líder ESBOC
T: November 2014

Martin Štubian
Vypracoval

Imrich Vaváček
Schválil
V Bratislave 11.09.2014

