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Časť I
Všeobecná časť
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1)

Názov občianskeho združenia je Slovenský spolok študentov farmácie (ďalej len
„Spolok“ alebo „SSŠF“). V medzinárodnom styku sa používa názov The Slovak
Pharmaceutical Students' Association (ďalej len „SPSA Slovakia“). Spolok bol
registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 4. 7. 1995.

(2)

SSŠF vystupuje v domácom a medzinárodnom styku ako národná asociácia
študentov farmácie. SSŠF spolupracuje s lokálnymi organizáciami študentov
v rámci Slovenskej republiky a zabezpečuje ich prístup k medzinárodným
študentským spolkom farmácie na základe čl. 4 ods. 5 týchto Stanov.

(3)

Sídlo Spolku sa nachádza na Odbojárov 10, 832 32 Bratislava – Nové Mesto.

(4)

Spolok je neziskové, nepolitické, nenáboženské, dobrovoľne stavovské združenie
študentov farmácie.

(5)

Spolok je právnická osoba s právnou subjektivitou. Identifikačné číslo
organizácie (IČO) je 31753078, daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2021973998.

(6)

SSŠF je členom The International Pharmaceutical Students’ Federation (ďalej len
„IPSF“) a The European Pharmaceutical Students’ Association (ďalej len „EPSA“).
Čl. 2
Poslanie a ciele

Spolok má nasledovné poslanie a ciele:
a. podporovať odborný, profesionálny a osobnostný rast študentov magisterského
študijného

programu

Farmácia,

bakalárskeho

študijného

programu

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a študentov doktorandského štúdia
s farmaceutickým vzdelaním, ktorí sú členmi Spolku,
b. organizovať

odborné a

vzdelávacie prednášky, sympóziá, konferencie

a semináre,
c. podieľať sa na zabezpečovaní odborných praxí a stáží pre svojich členov doma

i v zahraničí,
d. podieľať sa na rozvoji kultúrneho a spoločenského života svojich členov
organizovaním kultúrnych akcií a športových podujatí,
e. pripravovať vlastnú publikačnú činnosť a podporovať svojich členov v
publikačnej činnosti,
f. nadväzovať kontakty a aktívne spolupracovať so študentskými a inými
organizáciami doma i v zahraničí,
g. rozvíjať spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave, Farmaceutickou
fakultou (ďalej len „FaF UK“) a jej akademickými samosprávnymi orgánmi,
h. plne spolupracovať s IPSF, EPSA a prinášať ich projekty a aktivity na lokálnu
úroveň,
i. využívať projekty IPSF, hlavne Student Exchange Programme, projekty EPSA,
zúčastňovať sa svetového kongresu IPSF a kongresov EPSA,
j. podieľať sa na realizácii kampaní verejného zdravia.

Časť II
Členstvo
Čl. 3
Členstvo v SSŠF
(1)

Členstvo v Spolku je dobrovoľné.

(2)

Členovia Spolku sú:
a. riadni,
b. aktívni,
c. čestní,
d. externí.
Čl. 4
Vznik členstva

(1)

Riadnym členom Spolku sa môže stať študent ktoréhokoľvek študijného
programu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý
predloží riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku riadneho člena Spolku a zloží
členský príspevok riadneho člena Spolku vo výške, ktorú určí Valné zhromaždenie
Spolku (ďalej len „VZ“) na konkrétny akademický rok alebo Správna rada Spolku
(ďalej len „SR“) na prvom zasadnutí v rámci funkčného obdobia. Členstvo sa
oficiálne začína overením a spracovaním prihlášky tajomníkom SSŠF. V prípade,
že SR prihlášku odmietne akceptovať, má záujemca o členstvo právo odvolať sa
VZ.

(2)

Aktívnym členom Spolku sa môže stať každý riadny člen Spolku, ktorý sa aktívne
podieľa na organizovaní projektov a aktivít Spolku a spĺňa nasledovné podmienky:
a. získa od začiatku príslušného semestra stanovený minimálny počet
bodov za plnenie úloh a podieľanie sa na aktivitách Spolku; minimálny
počet a spôsob udeľovania bodov za plnenie úloh a podieľanie sa na
aktivitách Spolku upravuje vnútorný predpis Spolku, ktorý pripravuje a
schvaľuje SR,
b. zmenu členstva z riadneho na aktívne schváli SR na návrh ktoréhokoľvek

člena SR, ak riadny člen Spolku splní podmienky podľa písmena a); ak SR
návrh na zmenu členstva neschváli, riadny člen má právo požiadať o
prehodnotenie rozhodnutia SR na najbližšom VZ,
c. člen SR, Reception Committee (Ďalej len „RC“) alebo SSŠF Tímu sa stáva
automaticky aktívnym členom Spolku.
(3)

Aktívny člen Spolku sa musí pre pokračovanie aktívneho členstva podieľať
na organizovaní projektov a aktivít SSŠF a musí v priebehu jedného semestra po
dobu 90 po sebe idúcich dní získať stanovený minimálny počet bodov za plnenie
úloh a podieľanie sa na aktivitách Spolku, ktorý upravuje vnútorný predpis
Spolku, ktorý pripravuje a schvaľuje SR. Ak aktívny člen nespĺňa podmienku podľa
predchádzajúcej vety, SR na návrh ktoréhokoľvek člena SR schváli zmenu
aktívneho členstva na riadne členstvo.

(4)

Čestným členom Spolku sa môže stať osoba, ktorá sa zaslúžila o rozvoj Spolku,
reprezentáciu Spolku alebo počas svojho riadneho členstva bola významným
prínosom pre Spolok. Čestné členstvo udeľuje VZ na návrh riadneho alebo
aktívneho člena alebo člena Dozornej rady Spolku (ďalej len „DR“). Člen Spolku
nemôže navrhnúť samého seba. Člen SR nemôže navrhnúť za čestného člena
iného člena aktuálnej SR. Toto členstvo musí schváliť VZ nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov.

(5)

Externým členom Spolku sa môže stať osoba, ktorá študuje študijný program
v oblasti farmaceutických vied na území Slovenskej republiky, pričom nie je
študentom dennej formy štúdia na FaF UK, a ktorá predloží riadne vyplnenú
a podpísanú prihlášku externého člena Spolku a zloží členský poplatok externého
člena Spolku, ktorý upravuje vnútorný predpis Spolku, ktorý pripravuje a
schvaľuje SR, za daný akademický rok, v ktorom žiada o externé členstvo v
Spolku, stanovených VZ alebo SR na základe členských poplatkov organizáciám
IPSF a EPSA v aktuálnom funkčnom období SR, vždy do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka. Členstvo sa oficiálne začína overením a spracovaním
prihlášky tajomníkom SSŠF. V prípade, že SR prihlášku odmietne akceptovať, má
záujemca o externé členstvo právo odvolať sa VZ.

(6)

Dokladom o členstve je zápis študenta v zozname členov SSŠF dostupného
pre SR a DR.

(7)

Čestné členstvo pretrváva aj po skončení vysokoškolského štúdia.
Čl. 5
Práva a povinnosti členov spolku

(1)

Riadny člen Spolku má právo:
a. voliť a byť volený do jednotlivých orgánov Spolku, pokiaľ je študentom na
FaF UK a splnil podmienky kandidatúry na danú funkciu,
b. zúčastňovať sa na VZ,
c. predkladať návrhy na rokovanie VZ,
d. zapájať sa do diskusie na VZ, hlasovať, vyjadrovať svoje názory a
pripomienkovať všetky materiály prerokúvané na VZ,
e. žiadať v naliehavých prípadoch o zvolanie mimoriadneho VZ (podľa čl. 9
ods. 11),
f. obracať sa so svojimi návrhmi, pripomienkami, požiadavkami a
sťažnosťami na príslušné orgány Spolku,
g. zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách usporadúvaných Spolkom,
h. požiadať o účasť na zasadnutí SR, ktorú musí schváliť nadpolovičná
väčšina členov SR (podľa čl. 11 ods. 10 písm. c)),
i. má právo podať DR návrh na pozastavenie výkonu funkcie ktoréhokoľvek
člena SR, okrem prezidenta Spolku a viceprezidenta Spolku, ak tento
hrubo porušuje uznesenia VZ a SR alebo neplní zverené úlohy,
j. zúčastňovať sa svetového kongresu IPSF a kongresov EPSA a
k. ďalšie, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis alebo sa
uznesie VZ.

(2)

Riadny člen Spolku je povinný:
a. dodržiavať Stanovy Spolku, vnútorné predpisy a iné oficiálne dokumenty
Spolku,
b. plniť úlohy, ktoré na seba prevzal,
c. podieľať sa na realizácii poslania a cieľov Spolku,
d. rešpektovať rozhodnutia VZ a ostatných orgánov Spolku,
e. platiť členské príspevky a
f. ďalšie, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis alebo sa

uznesie VZ.
(3)

Riadny člen Spolku po skončení vysokoškolského štúdia nemá právo zastávať
ktorúkoľvek funkciu v SR. Takisto nemôže kandidovať a byť volený do funkcií v
SR, ak v danom kalendárnom roku plánuje skončiť vysokoškolské štúdium. Môže
byť členom DR a/alebo SSŠF Tímu a/alebo RC a zostávajú mu všetky ostatné
práva a povinnosti riadneho člena.

(4)

Práva a povinnosti aktívneho člena Spolku:
a. organizovať a spoluorganizovať projekty a aktivity Spolku po dohode
a konzultácii s členmi SR,
b. plniť podmienky pre pokračovanie aktívneho členstva podľa (článku 4
odsek 3 týchto Stanov),
c. je povinný písomne alebo ústne oboznamovať SR s jeho činnosťou,
d. platia pre neho aj ostatné práva a povinnosti riadneho člena Spolku.

(5)

Čestný člen Spolku má právo:
a. zúčastňovať sa na VZ,
b. predkladať návrhy na rokovanie VZ,
c. zapájať sa do diskusie na VZ, hlasovať, vyjadrovať svoje názory
a pripomienkovať všetky materiály prerokúvané na VZ,
d. žiadať v naliehavých prípadoch o zvolanie mimoriadneho VZ (podľa čl. 9
ods. 11),
e. zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách usporadúvaných Spolkom,
f. obracať sa so svojimi návrhmi, pripomienkami, požiadavkami a
sťažnosťami na príslušné orgány Spolku,
g. požiadať o účasť na zasadnutí SR, ktorú musí schváliť nadpolovičná
väčšina členov SR (podľa čl. 11 ods. 10 písm. c)),
h. požiadať o odpustenie vstupného poplatku na spoplatnené akcie Spolku,
pričom žiadosť musí byť doručená SR minimálne 24 hodín pred
začiatkom podujatia,
i. má právo podať DR návrh na pozastavenie výkonu funkcie ktoréhokoľvek
člena SR, okrem prezidenta Spolku a viceprezidenta Spolku, ak tento
hrubo porušuje uznesenia VZ a SR alebo neplní zverené úlohy.

(6)

Čestný člen Spolku je povinný:

a. dodržiavať Stanovy Spolku, vnútorné predpisy a iné oficiálne dokumenty
Spolku,
b. plniť úlohy, ktoré na seba prevzal,
c. rešpektovať rozhodnutia VZ a ostatných orgánov Spolku.
(7)

Externý člena Spolku má právo:
a. zúčastňovať sa na VZ; externý člen Spolku nemá hlasovacie právo na VZ,
b. predkladať návrhy na rokovanie VZ,
c. zapájať sa do diskusie na VZ, vyjadrovať svoje názory a pripomienkovať
všetky materiály prerokúvané na VZ,
d. obracať

sa

so

svojimi

návrhmi,

pripomienkami,

požiadavkami

a sťažnosťami na príslušné orgány Spolku,
e. požiadať o účasť na zasadnutí SR, ktorú musí schváliť nadpolovičná
väčšina členov SR (podľa čl. 11 ods. 10 písm. c)),
f. zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách usporadúvaných Spolkom,
g. zúčastňovať sa svetového kongresu IPSF a kongresov EPSA.
(8)

Externý člen Spolku je povinný:
a. dodržiavať Stanovy Spolku, vnútorné predpisy a iné oficiálne dokumenty
Spolku,
b. plniť úlohy, ktoré na seba prevzal,
c. rešpektovať rozhodnutia VZ a ostatných orgánov Spolku,
d. platiť členské príspevky.
Čl. 6
Používanie osobných údajov a iných údajov členov spolku

(1)

Informácie týkajúce sa riadnych, aktívnych, čestných a externých členov Spolku
(ďalej len „člen Spolku“) predstavujú informácie, ktoré:
a. člen Spolku o sebe uviedol v prihláške do SSŠF vrátane jeho osobných
údajov, na ktoré udelil súhlas na spracovanie na účely členstva v Spolku
(ďalej len „osobné údaje“),
b. iné údaje člena Spolku (ďalej len „iné údaje“).

(2)

Osobné údaje je povinný Spolok používať výlučne len na účely registrácie osoby
v SSŠF a na účely členstva v SSŠF, ktoré sa týka priamo činnosti a aktivít Spolku

v súlade s poslaním a cieľmi Spolku podľa článku 2 týchto Stanov, a to výlučne
v mene Spolku (ďalej len „účely členstva v SSŠF“). Spolok berie na vedomie,
že použitie osobných údajov Spolkom na iné účely ako na účely členstva v SSŠF
je vylúčené, ibaže by člen Spolku vopred udelil Spolku písomný súhlas na použitie
osobných údajov na takéto účely.
(3)

Používať osobné údaje člena Spolku v mene Spolku je oprávnený výlučne člen SR
a DR, a to jedine na účely členstva SSŠF uvedené v článku 6 odseku 2 týchto
Stanov.

(4)

Porušenie akýchkoľvek práv alebo povinností člena Spolku podľa článku 6 týchto
Stanov akýmkoľvek členom Spolku, vrátane členov orgánov Spolku, môže mať
za následok vylúčenie člena Spolku zo SSŠF podľa článku 7 týchto Stanov vrátane
okamžitého pozastavenia výkonu akejkoľvek funkcie člena Spolku podľa
ustanovení štvrtej časti týchto Stanov.

(5)

Člen Spolku, ktorý poruší práva a povinnosti člena Spolku podľa článku 6 týchto
Stanov, je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla Spolku alebo členovi Spolku
v súvislosti s porušením týchto práv a povinností a je povinný ju nahradiť tomu,
komu vznikla, bez ohľadu na zánik členstva člena Spolku.
Čl. 7
Zánik členstva

(1)

Riadne členstvo zaniká:
a. štyri roky odo dňa riadneho skončenia vysokoškolského štúdia prvého,
druhého, tretieho stupňa alebo spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorší predpisov
(ďalej len ako „ZoVŠ“); študenti, ktorí po skončení vysokoškolského štúdia
druhého stupňa alebo štúdia spojeného študijného programu ďalej
pokračujú na doktorandskom stupni štúdia s farmaceutickým vzdelaním,
musia podať opätovnú prihlášku za riadneho člena Spolku,
b. dňom iného skončenia štúdia podľa § 66 ZoVŠ,
c. písomným vyhlásením o vzdaní sa riadneho členstva; písomné vyhlásenie
sa doručuje do rúk tajomníka SSŠF,
d. vylúčením na návrh DR schváleným SR formou uznesenia; DR podá návrh

na vylúčenie riadneho člena vždy, ak hrubo porušuje Stanovy Spolku
alebo poškodzuje dobré meno a záujmy Spolku, riadny člen Spolku má
právo odvolať sa VZ proti uzneseniu SR o vylúčení,
e. nezložením členského poplatku riadneho člena Spolku (podľa čl. 4 ods. 1),
f. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Aktívne členstvo zaniká:
a. nesplnením podmienky podľa článku 4 odsek 3 týchto Stanov,
b. písomným vyhlásením o vzdaní sa aktívneho členstva; písomné
vyhlásenie sa doručuje do rúk tajomníka SSŠF,
c. z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), b), d) a f) tohto článku Stanov.

(3)

Čestné členstvo zaniká:
a. písomným vyhlásením o vzdaní sa čestného členstva; písomné
vyhlásenie sa doručuje do rúk tajomníka SSŠF,
b. vylúčením na návrh ktoréhokoľvek člena Spolku, schváleným VZ
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Spolku,
c. z dôvodov podľa odseku 1 písm. f) tohto článku Stanov.

(4)

Externé členstvo zaniká:
a. písomným vyhlásením o vzdaní sa externého členstva; písomné
vyhlásenie sa doručuje do rúk tajomníka SSŠF,
b. vylúčením na návrh ktoréhokoľvek člena Spolku, schváleným VZ
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Spolku,
c. vylúčením na návrh DR schváleným SR uznesením; DR podá návrh na
vylúčenie externého člena vždy, ak hrubo porušuje Stanovy Spolku alebo
poškodzuje dobré meno a záujmy Spolku, externý člen Spolku má právo
odvolať sa VZ proti uzneseniu SR o vylúčení,
d. nezložením členského poplatku externého člena Spolku (podľa čl. 4 ods.
5),
e. z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), b) a f) tohto článku Stanov.

Časť III
Organizácia a štruktúra spolku
Čl. 8
Orgány spolku
(1)

Orgánmi spolku sú:
a. Valné zhromaždenie Spolku (VZ),
b. Prezident a Viceprezident Spolku,
c. Správna rada Spolku (SR),
d. Dozorná rada Spolku (DR),
e. Sekcie,
f. Alumni,
g. Tím SSŠF,
h. Reception Committee (RC).
Čl. 9
Valné zhromaždenie (VZ)

(1)

VZ je najvyšším orgánom Spolku.

(2)

VZ tvoria všetci riadni, aktívni a čestní členovia Spolku.

(3)

VZ má tieto právomoci:
a. schvaľovať Stanovy Spolku a ich dodatky,
b. schvaľovať Rokovací a Volebný poriadok VZ,
c. schvaľovať vnútorné predpisy a iné oficiálne dokumenty Spolku, ak si ich
schvaľovanie vyhradí,
d. prerokúvať a schvaľovať návrh využitia finančných prostriedkov Spolku
predložený SR,
e. prerokúvať a schvaľovať správy o činnosti jednotlivých členov SR,
f. schvaľovať zmeny pečiatky a znaku Spolku,
g. stanoviť výšku členských príspevkov,
h. schvaľovať správu o hospodárení spolku predloženú hospodárom Spolku,
i. uznášať sa o zásadných otázkach koncepcie a práce orgánov Spolku,
j. voliť a odvolávať členov SR a členov DR,

k. rozhodovať o vylúčení člena zo Spolku podľa článku 7 týchto Stanov,
l. rozhodovať o prijatí záujemcu o členstvo, ktorý nebol prijatý SR,
m. rozhodovať o udelení čestného členstva v Spolku,
n. rozhodovať o zániku alebo pozastavení činnosti Spolku,
o. rozhodovať o neprijatí správy o činnosti člena SR počas funkčného
obdobia a odmietnuť kandidatúru do SR na všetky nasledujúce funkčné
obdobia SR,
p. rozhodovať o založení RC, vymenovaní a odvolaní pozícií The Chairperson
(ďalej len „ChP“) a The Vice Chairperson (ďalej len „VChP“) v RC.
q. iné, ak tak ustanoví všeobecne záväzný predpis.
(4)

Zasadnutie VZ zvoláva prezident Spolku minimálne raz za funkčné obdobie
aktuálnej SR.

(5)

VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu
riadnych, aktívnych a čestných členov Spolku.

(6)

VZ vedie Predseda VZ, ktorého volí VZ podľa Rokovacieho a Volebného poriadku
VZ.

(7)

VZ schvaľuje návrhy a rozhoduje o návrhoch uzneseniami.

(8)

Uznesenie je právoplatné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov
VZ.

(9)

Ak VZ nie je uznášania schopné po 30 minútach od začiatku VZ, VZ sa stáva
uznášaniaschopným, ak sú prítomní všetci členovia SR.

(10) Uznesenia VZ sú záväzné pre orgány Spolku a pre všetkých jeho členov.
(11) Mimoriadne VZ zvoláva prezident Spolku na základe písomnej žiadosti aspoň 1/3
z celkového počtu riadnych, aktívnych a čestných členov Spolku alebo DR (podľa
čl. 12 ods. 6 písm. c)).
(12) Oznámenie o konaní VZ musí byť publikované na webovej stránke www.sssf.sk
minimálne jeden mesiac pred konaním VZ. SR je povinná písomne informovať
o konaní VZ členov DR.
(13) Kandidátky na voľby do SR, DR a pre pozície CP a LS sa uzatvárajú 24 hodín
pred konaním VZ.
(14) Návrhy na zmeny oficiálnych dokumentov, pripomienky k rokovaniu alebo iné
návrhy pre body programu VZ sa prijímajú najneskôr do 24 hodín pred konaním

VZ.
Čl. 10
Prezident a viceprezident Spolku
(1)

Prezidenta Spolku (ďalej len „prezident“) a viceprezidenta Spolku (ďalej len
„viceprezident“) volí VZ spomedzi kandidujúcich aktívnych členov Spolku.
Možnosť kandidovať na funkciu prezidenta Spolku alebo viceprezidenta Spolku
majú aktívni členovia Spolku, ktorí pôsobili ako členovia SR v predošlom
funkčnom období.

(2)

Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta upravuje čl. 11 ods. 16 týchto
Stanov.

(3)

Prezident:
a. vystupuje ako najvyšší predstaviteľ Spolku medzi zasadnutiami VZ,
b. je štatutárny zástupca Spolku, v mene Spolku podpisuje všetky zmluvy a
listiny,
c. pri zániku mandátu prezidenta preberá všetky jeho práva a povinnosti
viceprezident do času, kým VZ zvolí nového prezidenta,
d. pri podpisovaní finančných zmlúv s treťou osobou presahujúcich 3000
Eur musí byť podpis prezidenta na zmluve doplnený podpisom aspoň
jedného ďalšieho člena SR,
e. má prednostné právo zúčastňovať sa zahraničných aktivít a výmenných
projektov spolu s kontaktnými osobami (pre IPSF Contact Person, pre
EPSA Liaison Secretary) a predsedom pre zahraničie,
f. zvoláva a riadi zasadnutia SR,
g. konzultuje prípravu svojich rozhodnutí so SR na jej zasadnutiach,
h. zvoláva VZ a mimoriadne VZ,
i. môže z členov Spolku, na žiadosť hospodára Spolku (ďalej len
„hospodár“), menovať dočasnú pracovnú komisiu,
j. má právo menovať zástupcu ktoréhokoľvek člena SR, ak tomuto zanikol
jeho mandát pre výkon funkcie člena SR,
k. má právo menovať na návrh SR zástupcu Spolku ad hoc,
l. po schválení SR má právo poveriť viceprezidenta výkonom určitej časti

svojich práv a povinností,
m. je povinný, v prípade predpokladu svojej neprítomnosti, splnomocniť
viceprezidenta k výkonu vymedzených práv a povinností prezidenta na
túto dobu,
n. má na starosti styk s verejnosťou,
o. má právo v prípade pozastavenia výkonu funkcie ktoréhokoľvek člena SR
(podľa čl. 12 ods. 6 písm. d)) odvolať daného člena SR z funkcie v SR na
základe uznesenia SR (podľa čl. 11 ods. 7. písm. f)); toto ustanovenie sa
nevzťahuje na prezidenta a viceprezidenta,
p. iné, ak sa tak uznesie VZ.
(4)

Viceprezident:
a. na základe splnomocnenia prezidenta (podľa čl. 10 ods. 3 písm. m))
vykonáva vymedzené práva a povinnosti prezidenta v prípade jeho
neprítomnosti,
b. je povinný vykonávať úlohy, ktorými ho poverí prezident po schválení SR,
c. vykonáva vymedzené práva a povinnosti prezidenta na základe uznesenia
SR v prípade, ak prezident nesplnomocní viceprezidenta k výkonu svojich
práv a povinností počas neprítomnosti (podľa čl. 10 ods. 3 písm. m)),
d. zvoláva zasadnutia SR,
e. iné, ak sa tak uznesie VZ.

(5)

Prezident a viceprezident sa pri svojej činnosti riadia Stanovami Spolku,
vnútornými predpismi Spolku a inými oficiálnymi dokumentmi Spolku, ako aj
uzneseniami VZ a SR.

(6)

Prezident a viceprezident sa za svoju činnosť zodpovedajú VZ, SR a DR.

(7)

Mandát pre výkon funkcie prezidenta a viceprezidenta zaniká:
a. ukončením funkčného obdobia,
b. odstúpením z funkcie,
c. odvolaním schváleným nadpolovičnou väčšinou prítomných členov VZ na
návrh ktoréhokoľvek člena Spolku,
d. zánikom riadneho členstva v Spolku,

(8)

V prípade zániku mandátu prezidenta aj viceprezidenta preberá dočasne funkciu
prezidenta niektorý z členov SR schválený nadpolovičnou väčšinou členov SR

(ďalej len „dočasný prezident“). Do jedného mesiaca od svojho ustanovenia je
dočasný prezident povinný zvolať VZ, na ktorom bude volený nový prezident a
nový viceprezident.
Čl. 11
Správna rada (SR)
(1)

SR je najvyšším výkonným orgánom Spolku medzi zasadnutiami VZ.

(2)

SR tvorí 9 členov volených VZ s týmito funkciami:
a. prezident,
b. viceprezident,
c. hospodár,
d. tajomník,
e. predseda pre digitálne médiá,
f. predseda pre vzdelávanie,
g. predseda pre zahraničie,
h. predseda pre publikácie,
i. predseda pre kultúru.

Mandát pre výkon funkcie členov SR je spojený s funkciou, do ktorej boli zvolení VZ.
Vykonávanie viacerých funkcií jednou osobou je neprípustné.
(3)

Kandidovať na funkciu člena SR môže len aktívny člen Spolku. Na funkciu
prezidenta, viceprezidenta a hospodára, môže kandidovať len aktívny člen
Spolku, ktorý pôsobil ako člen SR v predošlom funkčnom období.

(4)

V prípade, že VZ nezvolí všetkých 9 členov SR, neobsadené miesta členov SR
sa zaplnia voľbou, ktorú bezodkladne vykoná SR. Takto zvolení členovia SR
nemusia spĺňať podmienku byť aktívnymi členmi Spolku.

(5)

Hlavnou úlohou SR je organizovať aktivity a projekty Spolku a presadzovať
uznesenia VZ.

(6)

Správna rada:
a. navrhuje celkový program aktivít a projektov Spolku,
b. sa vo svojej činnosti riadi uzneseniami VZ,
c. navrhuje Rokovací a Volebný poriadok VZ,

d. schvaľuje Rokovací a Volebný poriadok SR,
e. schvaľuje vnútorné predpisy a iné oficiálne dokumenty Spolku, ak si ich
schvaľovanie nevyhradí VZ,
f. prerokúva podnety, pripomienky a sťažnosti členov Spolku a zaujíma
k nim stanoviská,
g. prerokúva návrh hospodára na využitie finančných prostriedkov Spolku,
h. predkladá prezidentovi návrh na vymenovanie zástupcu Spolku ad hoc,
i. informuje o svojej činnosti DR a VZ,
j.

v prípade zániku mandátu prezidenta a viceprezidenta schvaľuje
dočasného prezidenta (podľa čl. 10 ods. 8),

k. v prípade zániku mandátu člena SR medzi zasadnutiami VZ volí nového
člena SR,
l. môže na základe závažných zistení alebo okolností zvolať̌ mimoriadne VZ,
m. schvaľuje a vydáva vnútorné predpisy Spolku, ktoré nemôžu byť v rozpore
s týmito Stanovami,
n. iné, ak sa tak uznesie VZ.
(7)

SR schvaľuje formou uznesení:
a. vstup Spolku do hospodárskych a iných zmluvných vzťahov,
b. závažné hospodárske opatrenia,
c. iniciatívy Spolku a zásadné vyhlásenia,
d. úlohy, ktorými prezident poveruje viceprezidenta,
e. vylúčenie ktoréhokoľvek člena Spolku na návrh DR (podľa čl. 7 ods. 1
písm. d) a čl. 7 ods. 4 písm. c)),
f. návrh na vylúčenie ktoréhokoľvek člena SR prezidentom v prípade, ak
danému členovi SR bol pozastavený výkon funkcie (podľa čl. 12 ods. 6
písm. d)),
g. zloženie jednotlivých funkcií, funkčné obdobie a zánik členstva v SSŠF
Tíme,
h. iné, ak sa tak uznesie VZ.

(8)

Uznesenie SR je právoplatné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina všetkých členov
SR.

(9)

Uznesenia SR zaznamenáva tajomník Spolku.

(10) Zasadnutie SR:
a. zvoláva prezident, viceprezident alebo tajomník Spolku a vedie ho
prezident Spolku, ktorý naň pozýva ako hostí aj členov DR,
b. je uznášania schopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
členov SR,
c. môže sa ho zúčastniť ako hosť ktorýkoľvek člen Spolku, bývalý člen
Spolku alebo iný hosť, ktorého účasť pred zasadnutím musí schváliť
nadpolovičná väčšina členov SR.
(11) Hostia nemajú na zasadnutiach SR hlasovacie právo.
(12) Hospodár:
a. je zodpovedný za financie Spolku,
b. vedie účtovníctvo Spolku alebo po schválení SR najíma tretiu osobu na
túto činnosť,
c. môže byť len člen Spolku, ktorý pôsobil v predošlom funkčnom období
ako člen SR,
d. podáva VZ na jeho zasadnutiach správu o hospodárení Spolku,
e. predkladá SR návrh využitia finančných prostriedkov Spolku,
f. je povinný v mesačných intervaloch (najneskôr do 15. dňa nového
mesiaca) informovať SR a DR o hospodárení Spolku za uplynulý mesiac,
g. je zodpovedný za daňové povinnosti Spolku.
(13) Tajomník Spolku:
a. vedie evidenciu členov Spolku,
b. vybavuje bežnú korešpondenciu Spolku,
c. vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí VZ a SR,
d. dokumentuje činnosť Spolku,
e. zvoláva zasadnutia SR,
f. má na starosti administratívnu činnosť Spolku.
(14) SR zodpovedá za svoju činnosť VZ.
(15) Členstvo v SR je nezlučiteľné s členstvom v DR.
(16) Funkčné obdobie členov SR trvá od 1. júla bežného kalendárneho roka do 30. júna
nasledujúceho kalendárneho roka. Po VZ prebieha do 30. júna obdobie minimálne
troch týždňov, počas ktorých musí odchádzajúci člen SR odovzdať informácie a

materiály potrebné k výkonu funkcie svojmu nástupcovi; to sa nevzťahuje na
predsedu SR pre zahraničie. Počas tohto obdobia má odchádzajúci člen SR
zodpovednosť za svoju funkciu. Odovzdanie funkcie môže prebehnúť aj skôr. O
odovzdaní funkcie informuje odchádzajúci člen SR a jeho nástupca prezidenta.
(17) Funkčné obdobie predsedu SR pre zahraničie je z dôvodu náročnosti letných
projektov predĺžené do 31. augusta. Počas tohto obdobia odchádzajúci predseda
pre zahraničie zodpovedá za svoju funkciu a spolupracuje so zvoleným
predsedom pre zahraničie.
(18) Mandát pre výkon funkcie člena SR zaniká:
a. ukončením funkčného obdobia,
b. odstúpením z funkcie,
c. odvolaním schváleným nadpolovičnou väčšinou prítomných členov VZ na
návrh ktoréhokoľvek člena Spolku,
d. pozastavením výkonu funkcie člena SR uznesením DR (podľa čl. 12 ods. 6
písm. d)); toto ustanovenie sa nevzťahuje na prezidenta a viceprezidenta,
e. zánikom riadneho členstva v Spolku,
f. odvolaním z funkcie prezidentom (podľa čl. 10 ods. 3 písm. o)).
(19) V prípade, ak ktorémukoľvek členovi SR okrem prezidenta a viceprezidenta
zanikol mandát pre výkon funkcie, funkciu príslušného člena SR preberá do
konca funkčného obdobia SR zástupca člena SR, ktorého menuje prezident
Spolku (podľa čl. 10 ods. 3 písm. j)) spomedzi riadnych alebo aktívnych členov
Spolku.
(20) Každý z členov SR je oprávnený zúčastniť sa počas jedného funkčného obdobia
najviac jedného kongresu čiastočne hradeného z financií Spolku. Výnimku tvorí
prezident, ktorý je oprávnený počas jedného funkčného obdobia zúčastniť sa
kongresov IPSF World Congress a EPSA Annual Congress, pričom náklady
na uvedené kongresy budú plne hradené z financií Spolku. Pre každého z členov
SR platí, že v prípade konania kongresu po zasadnutí VZ, pričom na daný kongres
je potrebné uhradiť poplatky už v čase pred zasadnutím VZ, budú náklady
preplatené až na základe opätovného zvolenia do SR, a to v rozsahu
prislúchajúcom danej funkcii.
(21) Pri zahraničnej komunikácii používajú členovia SR nasledovné anglické preklady

funkcií:
a. prezident: President,
b. viceprezident: Vicepresident,
c. hospodár: Treasurer,
d. tajomník: Secretary General,
e. predseda pre digitálne médiá: Chairperson of Digital Media,
f. predseda pre vzdelávanie: Chairperson of Education,
g. predseda pre zahraničie: Chairperson of Foreign Affairs,
h. predseda pre publikácie: Chairperson of Publication,
i. predseda pre kultúru: Chairperson of Culture.
(22) Každý člen SR sa po ukončení funkčného obdobia stáva členom Alumni.
Čl. 12
Dozorná rada (DR)
(1)

DR je najvyšším kontrolným orgánom Spolku medzi zasadnutiami VZ.

(2)

DR tvoria 3 členovia zvolení VZ.

(3)

Na čele DR je predseda DR, ktorého do tejto funkcie volí VZ.

(4)

Predseda DR zvoláva a riadi zasadnutia DR.

(5)

Na zasadnutia DR môže byt' prizvaný prezident. Pokiaľ DR vyzve člena SR, aby
sa dostavil na jej zasadnutie, je povinný sa ho zúčastniť.

(6)

DR:
a. kontroluje činnosť prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov SR, ako
aj SR ako celku, či sú v súlade s uzneseniami VZ,
b. má prístup ku všetkým informáciám a materiálom, ktoré súvisia
s činnosťou Spolku,
c. môže na základe závažných zistení alebo okolností zvolať mimoriadne VZ,
d. môže na návrh ktoréhokoľvek riadneho člena Spolku (podľa čl. 5 ods. 1
písm. i) a čl. 5 ods. 5 písm. i)) pozastaviť svojím uznesením výkon funkcie
ktoréhokoľvek

člena

SR,

okrem

prezidenta

a viceprezidenta,

s platnosťou do konania najbližšieho VZ,
e. môže podať návrh SR na vylúčenie ktoréhokoľvek člena Spolku okrem
čestného člena Spolku, ak tento hrubo porušuje Stanovy Spolku alebo

poškodzuje dobré meno a záujmy Spolku,
f. iné, ak sa tak uznesie VZ.
(7)

DR schvaľuje svoje rozhodnutia formou uznesenia.

(8)

Uznesenie je právoplatné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina členov DR.
Pri hlasovaní má každý člen DR jeden hlas.

(9)

DR sa vo svojej činnosti riadi uzneseniami VZ.

(10) Dozorná rada sa za svoju činnosť zodpovedá VZ.
(11) Za člena DR môže byť zvolený len súčasný alebo bývalý člen Spolku, ktorý bol
v minulosti členom SR.
(12) Členstvo v DR je nezlučiteľné s členstvom v SR.
(13) Funkčné obdobie člena DR je od 1. júla bežného kalendárneho roka do 30. júna
nasledujúceho kalendárneho roka.
(14) Mandát pre výkon funkcie člena DR zaniká:
a. ukončením funkčného obdobia.
b. odstúpením z funkcie,
c. odvolaním schváleným nadpolovičnou väčšinou prítomných členov VZ na
návrh ktoréhokoľvek člena Spolku.
(15) Pri zahraničnej komunikácii používajú členovia DR nasledovné anglické preklady
funkcií:
a. predseda DR: Chairperson of Advisory Board,
b. člen DR: Member of Advisory Board.

Čl. 13
Sekcie
(1)

Sekcie sú výkonným orgánom Spolku.

(2)

Spolok má 4 sekcie:
a. sekcia Vzdelávanie,
b. sekcia Zahraničie,
c. sekcia Publikácie,
d. sekcia Kultúra.

(3)

Sekcia je pracovná skupina pozostávajúca najmenej z jedného člena Spolku,

ktorá sa zaoberá činnosťou v danej tematickej oblasti.
(4)

Na čele každej sekcie je predseda sekcie, ktorého volí VZ spomedzi aktívnych
členov Spolku.

(5)

Predseda sekcie:
a. je z titulu svojej funkcie členom SR,
b. na zasadnutiach SR podáva prezidentovi správu o činnosti sekcie,
c. podľa potreby zvoláva a riadi schôdze sekcie,
d. môže poveriť členov sekcie pracovnými úlohami v rámci sekcie.

(6)

Každý člen Spolku môže byť, podľa svojho záujmu, členom ktorejkoľvek sekcie
Spolku.

(7)

V rámci sekcie Zahraničie môžu existovať vybrané pozície, ktoré sú súčasťou
Tímu SSŠF (bližšie definované v článku 14):
a. Contact Person pre IPSF (ďalej len „CP“),
b. Liaison Secretary pre EPSA (ďalej len „LS“).
Čl. 14
Contact person a liaison secretary spolku

(1)

CP pre IPSF je volená VZ rovnakým volebným systémom ako sú volení členovia
SR podľa Rokovacieho a Volebného poriadku VZ a je členom Tímu SSŠF a členom
sekcie Zahraničie.

(2)

CP pre IPSF najmä:
a. vykonáva komunikáciu s IPSF v mene SSŠF,
b. zdieľa novinky z IPSF so SR, DR a ostatnými členmi SSŠF,
c. je zodpovedná za elektronickú schránku určenú pre CP a za sledovanie
a vybavovanie pošty v tejto schránke na dennej báze,
d. prináša podnety do SSŠF pre nové iniciatívy, aktivity alebo projekty z
IPSF,
e. prezentuje činnosť a dobré meno SSŠF medzi ostatnými členmi IPSF,
f. je zodpovedná za splnenie všetkých povinností, ktoré vyplývaj SSŠF v
rámci členstva v IPSF,
g. zabezpečuje prípravu podkladov na IPSF World Congress v mene SSŠF,

h. má prednostné právo na účasť na IPSF World Congress v mene SSŠF
(podľa čl. 10 ods. 3 písm. e)),
i. je nápomocná pri organizovaní akýchkoľvek projektov a aktivít v sekcii
Zahraničie,
j. iné, ak sa tak uznesie VZ.
(3)

Funkčné obdobie CP je z dôvodu náročnosti letného obdobia predĺžené vždy do
augusta daného roku (po vzore predsedu pre zahraničie).

(4)

LS pre EPSA je volená VZ rovnakým volebným systémom ako sú volení členovia
SR podľa Rokovacieho a Volebného poriadku VZ a je členom Tímu SSŠF a členom
sekcie Zahraničie.

(5)

LS pre EPSA najmä:
a. vykonáva komunikáciu s EPSA v mene SSŠF,
b. zdieľa novinky z EPSA so SR, DR a ostatnými členmi SSŠF,
c. je zodpovedná za elektronickú schránku určenú pre LS a za sledovanie
a vybavovanie pošty v tejto schránke na dennej báze,
d. prináša podnety do SSŠF pre nové iniciatívy, aktivity alebo projekty z
EPSA,
e. prezentuje činnosť a dobré meno SSŠF medzi ostatnými členmi EPSA,
f. je zodpovedná za splnenie všetkých povinností, ktoré vyplývajú SSŠF v
rámci členstva v EPSA,
g. zabezpečuje prípravu podkladov na EPSA kongresy v mene SSŠF,
h. má prednostné právo na účasť na EPSA kongresoch v mene SSŠF (podľa
čl. 10 ods. 3 písm. e)),
i. je nápomocná pri organizovaní akýchkoľvek projektov a aktivít v sekcii
Zahraničie, a
j. organizuje alebo spoluorganizuje projekt Twinnet,
k. iné, ak sa tak uznesie VZ.
Čl. 15
Alumni

(1)

Každý člen SR sa po ukončení funkčného obdobia stáva členom Alumni.

(2)

Členovia Alumni sa naďalej podieľajú na fungovaní Spolku tým, že poskytujú rady

a odporúčania pre činnosť SR a DR,
(3)

Členovia Alumni majú právo požiadať o účasť na projektoch a aktivitách Spolku;
žiadosť musí schváliť nadpolovičná väčšina členov SR,

(4)

Členovia Alumni majú právo požiadať o účasť na zasadnutí SR; žiadosť musí
schváliť nadpolovičná väčšina členov SR (podľa čl. 11 ods. 10 písm. c)).

(5)

Práva a benefity členov Alumni, ich priznanie a odňatie upravuje osobitný
vnútorný predpis,

(6)

Člen RC sa po zániku RC podľa článku 17. odseku 14. písmena a. stáva členom
Alumni.
Čl. 16
Tím SSŠF

(1)

Tím SSŠF je pomocný orgán Spolku, ktorý je zložený z koordinátorov
zodpovedných za pomoc pri realizácií jednotlivých projektov alebo aktivít Spolku.

(2)

Člen Tímu SSŠF je členom sekcie, ktorej aktivity a projekty koordinuje. Za svoju
činnosť sa člen Tímu SSŠF zodpovedá predsedovi danej sekcie.

(3)

Zloženie jednotlivých funkcií v Tíme SSŠF zodpovedá aktuálnym potrebám
Spolku a schvaľuje ho SR formou uznesení.

(4)

Člen Tímu SSŠF je volený SR, a to nadpolovičnou väčšinou členov SR.

(5)

Funkčné obdobie členov Tímu SSŠF zodpovedá aktuálnym potrebám Spolku
a schvaľuje ho SR formou uznesení.

(6)

Odvolanie člena Tímu SSŠF musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou členov
SR.

(7)

Zánik členstva v Tíme SSŠF definuje SR formou uznesení.
Čl. 17
Reception Committee

(1)

Je výbor, ktorý organizuje medzinárodné EPSA alebo IPSF podujatia v mene
Spolku.

(2)

Zloženie a povinnosti jednotlivých pozícií v RC upravuje dokument Events
Handbook od EPSA alebo obdobný dokument od IPSF.

(3)

Vzniká podľa potreby uznesením VZ najmenej pol roka pred konaním podujatia,

ktorého dôvodom je vznik RC (ďalej len „Event“). Podmienkou je prezentácia
Eventu na VZ.
(4)

Pozície ChP a The VChP v rámci RC sú vymenované VZ.

(5)

SR môže prizvať člena RC na zasadnutie SR v prípade potreby. Dotyčný člen je
povinný sa tohto zasadnutia zúčastniť. Člen RC môže požiadať SR o predvolanie
na zasadnutie SR podľa potreby.

(6)

ChP nemôže zastávať pozíciu v SR. Ak sa na pozíciu ChP hlási člen SR a VZ ho
uznesie na túto pozíciu, novozvolený ChP môže riadne dokončiť svoj mandát v SR
a nemôže byť zvolený do SR počas obdobia, v ktorom vykonáva funkciu ChP.

(7)

Zodpovedné osoby v RC sú ChP a VChP a zodpovedajú sa SR, DR a VZ.

(8)

ChP a VChP zodpovedajú za personálne obsadenie RC, za priebeh a konanie
Eventu a za podrobné informovanie SR a DR o činnosti RC, ako aj za zasielanie
finančných správ.

(9)

Členom RC sa môže stať len osoba, ktorá je členom SSŠF.

(10) Informovanie SR a DR o činnosti RC prebieha na mesačnej báze a pol roka pred
Eventom na týždennej báze, pokiaľ SR nerozhodne inak.
(11) Informovanie SR a DR formou finančných správ prebieha na mesačnej báze,
pokiaľ SR nerozhodne inak.
(12) SR po vzniku RC určí člena SR, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu medzi SR
a RC (ďalej ako: „Kontaktná osoba“).
(13) RC musí konať v súlade s pravidlami EPSA a IPSF, v súlade s týmito stanovami
a uzneseniami VZ a SR.
(14) Za prípadné škody spôsobené organizáciou Eventu alebo za kroky podniknuté
EPSA alebo IPSF voči RC zodpovedá RC. SR je povinná kontrolovať činnosť RC a
zasiahnuť, ak činnosť RC nie je v súlade s pravidlami EPSA alebo IPSF, a/alebo
týmito stanovami, uzneseniami VZ alebo SR.
(15) SR môže poskytnúť financie pre RC len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny SR.
(16) SR je po vzniku RC zodpovedná za vytvorenie bankového účtu pre RC, ktorý bude
vedený pod Spolkom a prístup k nemu budú mať členovia RC na základe
rozhodnutia ChP.
(17) Pri podpisovaní zmlúv súvisiacich s organizáciou Eventu musí byť podpis ChP
doplnený o podpis prezidenta SSŠF. Pri podpisovaní zmlúv súvisiacich s

organizáciou Eventu pojednávajúcich o sume vyššej ako 3000 € musí byť podpis
ChP a podpis prezidenta SSŠF doplnený podpisom aspoň jedného ďalšieho člena
SR.
(18) RC zaniká:
a. uznesením SR, ktorému predchádza úspešné ukončenie Eventu,
vyrovnanie všetkých záväzkov voči EPSA alebo IPSF, SR a Spolku. RC
musí vydokladovať vyrovnanie všetkých finančných záväzkov Správnej
rade.
b. Uznesením SR.
(19) Po zániku RC podľa odseku 14. písmena a. tohto článku sa jeho členovia stanú
členmi Alumni.

Časť IV
Správa a hospodárenie
Čl. 18
Majetok
(1)

Spolok má vlastný majetok tvorený finančnými a hmotnými prostriedkami
získanými z:
a. dobrovoľných príspevkov a darov,
b. dotácií a subvencií,
c. sponzorských príspevkov,
d. členských príspevkov,
e. vlastnej hospodárskej činnosti,
f. úroku na bežnom účte Spolku.

(2)

Na majetok zverený do správy Spolku zo strany FaF UK, prípadne inými
organizáciami, sa vzťahujú platné predpisy a zmluvy.

(3)

Majetok Spolku je určený na plnenie aktivít vytýčených uzneseniami VZ a môže
byt' použitý len v súlade s týmto určením.
Čl. 19
Hospodárenie

(1)

Na zabezpečenie činnosti môže Spolok disponovať svojím majetkom a v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonávať hospodársku a zárobkovú
činnosť, najmä:
a. vydávať časopis a informačné materiály,
b. usporadúvať rôzne aktivity, projekty a udalosti,
c. zúčastňovať sa kongresov,
d. zaisťovať drobné služby a servis pre študentov.

Všetky prostriedky získané z tejto činnosti sa môžu použiť výhradne na realizáciu
cieľov a úloh Spolku.
(2)

Spolok spravuje bežný účet v peňažnom ústave v Slovenskej republike.

(3)

Hospodárske záležitosti Spolku má na starosti hospodár, ktorý za svoju činnosť

zodpovedá VZ, SR a DR.
(4)

Hospodár podáva VZ správu o hospodárení Spolku za príslušné obdobie.
Čl. 20
Vnútorné predpisy Spolku

(1)

Vnútorné predpisy Spolku v súlade s čl. 11 ods. 6 písm. m) schvaľuje a vydáva SR.

(2)

Vnútorné predpisy nesmú byť v rozpore s týmito stanovami, inak sú v predmetnej
časti neplatné.

(3)

Vnútorné predpisy sú označené poradovým číslom vydania, rokom vydania
a názvom predpisu (napr. VP č. 1/2019 o podrobnostiach hospodárenia Spolku).

(4)

Po vydaní vnútorného predpisu tajomník Spolku zabezpečí informovanie
všetkých členov Spolku o jeho vydaní.

(5)

Vnútorné predpisy možno meniť iba písomným a číslovaným dodatkom. Po vydaní
dodatku Správna rada pripraví úplné znenie predpisu.
Čl. 21
Zánik Spolku

(1)

Spolok zaniká
a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
b. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, alebo
c. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

(2)

O dobrovoľnom rozpustení Spolku, jeho zlúčení, dočasnom pozastavení činnosti
alebo zániku môže rozhodnúť na zasadnutí VZ nadpolovičná väčšina prítomných
členov VZ.

(3)

Po zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Spôsob vyporiadania
majetku určí posledné VZ Spolku, ak ide o zánik podľa ods. 1 písm. a). Ak sa tak
nestane, Spolok vyporiadanie určeným spôsobom nevykoná alebo ak ide o zánik
podľa ods. 1 písm. b) alebo c), vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor
určený ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(4)

VZ oznámi zánik Spolku do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Časť V
Záverečné ustanovenia
Čl. 22
Záverečné ustanovenia
(1)

Zmeny a doplnky týchto Stanov môže prijať iba VZ a stávajú sa platné
po slávnostnom ukončení VZ.

(2)

Hlasovanie je tajné, ak to schváli nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím
právom prítomných na danom zasadnutí niektorého z orgánov Spolku.

(3)

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia VZ, po jeho
slávnostnom ukončení.

(4)

Ak tieto Stanovy neobsahujú vyslovenú úpravu, Spolok postupuje podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Valné zhromaždenie SSŠF v Bratislave dňa 23. 5. 2020

..................................................
Laura Adamkovičová
prezident SSŠF 2019/2020

.....................................................
Radovan Tomašovský
tajomník SSŠF 2019/2020

