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Preambula  

 

Erasmus Student Network je sieť organizácii založená na myšlienkach medzi-kultúrnej tolerancie, 

integrácie, vzájomného rešpektu a na význame výmenných pobytov. Táto nezisková medzinárodná 

študentská organizácia si kladie za cieľ reprezentovať zahraničných študentov i slovenských študentov 

zúčastňujúcich sa mobility, poskytnúť možnosti pre kultúrne chápanie, rozvoj a neformálne vzdelávanie v 

súlade s princípom “študenti pomáhajú študentom”. My – členovia sekcií ESN Slovensko, sme presvedčení, 

že v týchto myšlienkach tkvie riešenie mnohých vznikajúcich problémov a výziev.  

 

ČASŤ I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Názov združenia 

 

(1) Názov občianskeho združenia je „Erasmus Student Network Slovenská republika o.z.“ (ďalej len „ESN 

Slovensko“ alebo „ESN SK“). Anglický ekvivalent je „Erasmus Student Network Slovakia“ (ďalej len 

„ESN Slovakia“).  

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia  

 

(1) ESN Slovensko je založené v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov.  

 

(2) ESN Slovensko je právnickou osobou a združuje fyzické aj právnické osoby.  

 

(3) ESN Slovensko je neziskovým, nepolitickým a nenáboženským združením.  
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Čl. 3 

Sídlo združenia  

 

(1) Sídlom ESN Slovensko je ESN Slovakia Office, ŠD 3 Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica.  

 

Čl. 4 

Založenie a vznik združenia 

 

(1) Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe návrhu 

podaného prípravným výborom.  

 

(2) Až do ustanovenia Výkonnej rady ESN Slovensko (ďalej len ,,National Board”) konajú v mene ESN 

Slovensko členovia prípravného výboru.  

 

Čl. 5 

Cieľ činnosti 

 

(1) Cieľom činnosti ESN Slovensko je v zmysle preambuly týchto Stanov napomáhať študentom, ktorí 

vykonávajú alebo vykonávali svoje štúdium, alebo jeho časť na inštitúcii vyššieho vzdelávania, univerzite 

alebo vysokej škole za hranicami svojej krajiny pôvodu (ďalej len „výmenní študenti“).  

Činnosť ESN Slovensko je v súlade s cieľmi medzinárodného združenia Erasmus Student Network AISBL 

so sídlom Rue Hydraulique/Waterkrachtstraat 15, 1210 Brusel, Belgicko. Do činnosti ESN Slovensko 

spadá predovšetkým:  

a. Napomáhanie sociálnej a praktickej integrácii výmenných študentov na ich cieľových inštitúciách.  

b. Napomáhanie osobnému rozvoju výmenných študentov ako aj členov ESN Slovensko.  

c. Zastupovanie výmenných študentov, ich potrieb a očakávaní na lokálnej, národnej aj medzinárodnej 

úrovni.  

d. Koordinácia siete Erasmus Student Network na lokálnej a národnej úrovni, jej reprezentácia a spolupráca 

na medzinárodnej platforme.  

e. Motivácia študentov k záujmu o výmenné pobyty.  
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f. Informovanie o relevantných študijných programoch a výmenných pobytoch v spolupráci s príslušnými 

akademickými orgánmi a ďalšími subjektmi.  

g. Reintegrácia výmenných študentov po návrate na svoju domovskú inštitúciu.  

h. Podpora neformálneho vzdelávania prostredníctvom napomáhania lepšiemu porozumeniu medzi 

študentmi rôzneho rasového, náboženského, sociálneho a kultúrneho pôvodu, ako aj prehlbovanie 

sociálnych väzieb medzi nimi.  

 

(2) Občianske združenie môže na napĺňanie svojich cieľov vyvíjať podnikateľské aktivity. Príjmy z činnosti 

združenia môžu byť použité výhradne na podporu a realizáciu cieľov a činnosti ESN Slovensko.  

 

(3) Činnosť ESN Slovensko sa riadi týmito Stanovami, ktoré sú najvyšším predpisom ESN Slovensko. 

Činnosť ESN Slovensko ďalej upravujú predpisy schválené dvojtretinovou väčšinou všetkých členov ESN 

Slovensko (ďalej len „Vnútorný poriadok“). Vnútorný poriadok a jeho zmena nadobúda účinnosti 

okamihom schválenia, ak nie je uvedené inak.  

 

ČASŤ II. 

ČLENSTVO V ESN SLOVENSKO 

Čl. 6 

Vznik členstva 

 

(1) Členovia ESN Slovensko sú fyzické a právnické osoby. Členovia ESN Slovensko sú „Section 

Presidents“ zastupujúci jednotlivé univerzitné sekcie ESN Slovensko: 

a. ktorých činnosť je v súlade s poslaním a s cieľmi ESN Slovensko, ktorí sú bezúhonní a majú plnú 

spôsobilosť na právne úkony, a zároveň 

b. spĺňajú podmienky pre vstup do ESN Slovensko, určené Vnútorným poriadkom, a zároveň  

c. im Valné zhromaždenie ESN Slovensko (ďalej len ,,National Platform”) schválilo žiadosť o prijatie 

najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.  

Pre účel týchto Stanov sú pojmy „Section President“ a „ESN Sekcia“ totožné.  

 

(2) Členmi ESN Slovensko sú aj iné fyzické osoby podieľajúce sa na činnosti univerzitných sekcií ESN 

Slovensko. Títo členovia majú užší rozsah práv ako ESN Sekcia. Títo členovia majú len právo:  



 

 
Erasmus Student Network Slovensko 

www.esn.sk 
board@esn.sk 

5 

a. byť volení do orgánov ESN Slovensko,  

b. zúčastniť sa zasadnutia National Platform,  

c. vyjadriť sa k akejkoľvek činnosti ESN Slovensko,  

d. nadobudnúť status ESN Slovensko Alumnus v súlade s čl. 8 ods. 6 týchto Stanov. 

(3) Členovia definovaní podľa odseku 2 tohto článku vyslovene nemajú právo hlasovať o záležitostiach 

ESN Slovensko. V ustanoveniach upravujúcich hlasovanie a uznášaniaschopnosť sa členovia podľa odseku 

2 neberú do úvahy. Ak nie je vyslovene ustanovené inak, všetky ostatné články týchto Stanov upravujú len 

práva a povinnosti ESN Sekcií vymedzených v odseku 1 tohto článku.  

 

(4) Členstvo ESN Sekcie v ESN Slovensko vzniká doručením prihlášky schválenej National Platform ESN 

SK do ESN AISBL.  

 

(5) Proces vzniku členstva v ESN Slovensko upravuje Vnútorný poriadok. 

 

(6) Práva a povinnosti člena ESN Slovensko upravuje Vnútorný poriadok.  

 

Čl. 7 

Členský poplatok 

 

(1) National Board určuje výšku členského poplatku, ktorý podlieha schváleniu National Platform. 

 

(2) Členský poplatok sú povinní uhradiť len členovia podľa čl. 6 ods. 1 – ESN Sekcie.  

 

(3) Splatnosť členského poplatku je daná najneskôr do konca januára kalendárneho roka, v ktorom má 

členský poplatok byť splatený.  

 

Čl. 8 

Zánik členstva 

 

(1) Všetci členovia sa môžu vzdať svojho členstva v ESN Slovensko. Členstvo ESN Sekcie zaniká v deň 

nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa členstva. Členstvo inej fyzickej 

a právnickej osoby zaniká oznámením skutočnosti akýmkoľvek spôsobom.  
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(2) Člen podľa čl. 6 ods. 1 môže byť vylúčený z ESN Slovensko z nasledujúcich dôvodov:  

a. vážny rozpor medzi konaním člena a cieľmi, ktoré sleduje ESN Slovensko; 

b. neplnenie podmienok členstva v ESN Slovensko a Erasmus Student Network AISBL.  

 

(3) O vylúčení člena podľa čl. 6 ods. 1 z ESN Slovensko rozhoduje National Platform na návrh National 

Board-u dvojtretinovou väčšinou všetkých členov ESN Slovensko.  

 

(4) Členstvo podľa čl. 6 ods. 1 automaticky zaniká 10. dňom po tom, ako sa člen ESN SK dvakrát po sebe 

nezúčastní National Platform. Po každej neúčasti má člen povinnosť bezodkladne uviesť relevatný dôvod. 

O relevantnosti dôvodu rozhoduje National Platform ESN SK. 

 

(5) Proces zániku členstva upravuje Vnútorný poriadok.  

 

(6) Po ukončení členstva, okrem prípadu vylúčenia, nadobúda každá fyzická osoba, ktorá bola členom ESN 

Slovensko, status ESN Slovensko Alumnus / Alumna (anglický ekvivalent ESN Slovakia Alumnus/ 

Alumna). V prípade vylúčenia člena rozhoduje o udelení statusu ESN Slovensko Alumnus / Alumna 

National Platform dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.  

 

Čl. 9 

Nástupníctvo 

 

(1) Pre potreby tohto článku sa pod pojmom „pôsobenie“ rozumie vyvíjanie ESN aktivity na inštitúcii 

vyššieho vzdelávania, univerzite alebo vysokej škole.  

 

(2) Čl. 9 sa vzťahuje výlučne na vznik nástupníctva. Proces vzniku a zániku nástupníctva upravuje 

Vnútorný poriadok.  
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ČASŤ III. ORGÁNY ESN SLOVENSKO 

Čl. 10 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Orgánmi ESN Slovensko sú:  

a. Valné zhromaždenie ESN Slovensko (ďalej len ,,National Platform ESN SK” alebo ,,National Platform”); 

b. Výkonný výbor ESN Slovensko (ďalej len ,,National Board ESN SK” alebo ,,National Board”); 

c. Kontrolór ESN Slovensko (ďalej len „Kontrolór ESN SK“ alebo „Kontrolór“).  

 

(2) Najvyšším orgánom ESN Slovensko je National Platform.  

 

(3) Výkonným orgánom ESN Slovensko je National Board.  

 

(4) Štatutárnym orgánom ESN Slovensko je President ESN Slovensko. 

 

(5) Kontrolným orgánom ESN Slovensko je Kontrolór ESN Slovensko. 

 

Čl. 11 

National Platform ESN SK 

 

(1) National Platform je zložená z oprávnených členov vymedzených v čl. 6 ods. 1 týchto Stanov – ESN 

Sekcií.  

 

(2) National Platform zasadá minimálne dvakrát ročne. Viac ako dvakrát ročne National Platform zasadá 

podľa potreby, pričom o mimoriadnom zasadnutí hlasuje National Platform nadpolovičnou väčšinou 

všetkých hlasov. Mimoriadne zasadnutie zvoláva President. 

 

(3) National Platform je uznášaniaschopné, pokiaľ sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina ESN Sekcií.  

 

(4) Procedurálne záležitosti, tzn. spôsob riadenia a priebeh zasadnutia National Platform sú upravené 

Vnútorným poriadkom.  
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Čl. 12 

Právomoc National Platform ESN SK 

 

(1) Úlohou National Platform je rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti ESN Slovensko.  

 

(2) Do výlučnej právomoci National Platform náleží:  

a. prijatie či vylúčenie členov ESN Slovensko; 

b. voľba a odvolávanie členov National Board; 

c. schválenie rozpočtu ESN Slovensko; 

d. schvaľovanie a zmena Stanov ESN Slovensko; 

e. rozhodnutie o kolektívnom členstve ESN Slovensko v iných združeniach; 

f. rozhodnutie o zániku združenia a o zlúčení združenia s iným občianskym združením; 

g. prijatie, zmena alebo zrušenie Vnútorného poriadku; 

h. prijatie a schvaľovanie strategických rozhodnutí o smerovaní ESN Slovensko; 

i. schvaľovanie a odvolávanie jednotlivých Koordinátorov ESN Slovensko ak tieto Stanovy alebo Vnútorný 

poriadok neustanovuje inak. Ustanovenie jednotlivých Koordinátorov ESN Slovensko je upravené vo 

Vnútornom poriadku; 

j. voľba a odvolávanie Kontrolóra ESN SK. 

(3) Pokiaľ záležitosť neznesie odklad, National Platform môže prijímať a schvaľovať strategické 

rozhodnutie podľa čl. 12 ods. 2 pís. h týchto Stanov aj v elektronickej podobe. Prijaté alebo schválené je 

rozhodnutie vtedy, pokiaľ s ním súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov ESN Slovensko 

oprávnených hlasovať.  

 

(4) Pokiaľ vec neznesie odklad, National Platform môže rozhodovať o nositeľovi podpisového práva v 

súlade s čl. 15 ods. 5 v elektronickej podobe. Prijaté alebo schválené je rozhodnutie vtedy, pokiaľ s ním 

súhlasí dvojtretinová väčšina všetkých členov ESN Slovensko oprávnených hlasovať.  
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Čl. 13 

National Board ESN SK 

(6) Členovia National Board-u zodpovedajú za výkon svojich funkcií National Platform. 

(7) Procedurálne záležitosti týkajúce sa chodu National Board upravuje Vnútorný poriadok. 

 

(8) Členovia National Board-u sú povinní plniť si povinnosti vyplývajúce zo svojich funkcií riadne a včas. 

Prekážkou vo výkone funkcie sa rozumie nevysvetlená alebo neuspokojivo vysvetlená absencia na stretnutí 

National Board-u alebo National Platform. Neaktivitou sa pre potreby týchto stanov rozumie neuspokojivá 

 

(1) National Board je tvorený šiestimi členmi.  

 

(2) Členovia National Board sú:  

a. President ESN Slovensko (ďalej ako aj ,,President ESN SK” alebo ,,President”),  

b. Vice-President ESN Slovensko (ďalej ako aj „Vice-President ESN SK“ alebo „Vice-President“),  

c. National Representative ESN Slovensko (ďalej ako aj ,,National Representative ESN SK” alebo 

,,National Representative“),  

d. Communication Manager ESN Slovensko (ďalej ako aj „Communication Manager ESN SK“ alebo 

„Communication Manager“), 

e. Partnership Manager ESN Slovensko (ďalej ako aj ,,Partnership Manager ESN SK” alebo ,,Partnership 

Manager”).  

f. Treasurer ESN Slovensko (ďalej ako aj „Treasurer ESN SK“ alebo „Treasurer“). 

 

(3) Volebné obdobie členov National Board trvá jeden kalendárny rok. Začína sa 1. júna roku 

zvolenia členov National Board-u a končí 31. mája nasledujúceho roku.  

 

(4) National Board sa schádza podľa potreby v medziobdobí jednotlivých zasadnutí National Platform, 

minimálne však štyrikrát ročne. Zasadnutie sa koná výlučne osobne, pričom ako výstup z tohto zasadnutia 

musí National Board vyhotoviť a zverejniť členom ESN Slovensko zápisnicu.  

 

(5) National Board riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami National Platform.  
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komunikácia s ostatnými členmi National Board-u a riadne a včasné neplnenie povinností vyplývajúcich 

z funkcie. 

 

(9) National Board elektronicky poskytne správu o priebehu a výsledkoch každého medzinárodného 

podujatia, na ktorom reprezentuje ESN Slovensko do 10 dní od skončenia tohto podujatia. Za elektronické 

informovanie sa považuje e-mailová správa doručená všetkým členom ESN SK podľa Vnútorného poriadku 

čl. 18 ods. 1. 

 

(10) Na poslednom riadnom zasadnutí National Platform predkladá každý člen National Board-u správu o 

činnosti vo svojej funkcii za uplynulé funkčné obdobie. 

 

Čl. 14 

Právomoc National Board ESN SK 

 

(1) National Board rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú Stanovami vyhradené do pôsobnosti 

iného orgánu ESN Slovensko.  

 

(2) Do výlučnej právomoci National Board patrí predovšetkým riadenie, správa a zaisťovanie chodu ESN 

Slovensko.  

 

Čl. 15 

President ESN SK 

 

(1) President zastupuje ESN Slovensko navonok a koná v mene ESN Slovensko. President je zodpovedný 

za organizačné zaistenie chodu ESN Slovensko.  

 

(2) Menom ESN Slovensko vystupuje voči tretím stranám President. Podpisovým právom za ESN 

Slovensko disponuje President, pokiaľ National Platform nestanoví inak. 

(3) Mandát Presidenta zaniká a Vice-President vyhlási doplňujúce voľby na funkciu Presidenta v prípade, 

a) ak President riadne a včas neplní z funkcie vyplývajúce povinnosti; 

b) ak sa President bez uspokojivého vysvetlenia opakovane nezúčastňuje stretnutí National Board 

a National Platform; 
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c) ak skončí platnosť poverenia na výkon povinností podľa článku 15, bodu 4 a President nezačne 

zvyčajným spôsobom plniť povinnosti vyplývajúce z funkcie; 

Volebné obdobie je zhodné s volebným obdobím President-a, ktorého nahrádza. Doplňujúce voľby môžu 

prebehnúť elektronicky. Proces voľby upravuje Vnútorný poriadok. 

 

(4) Pre potreby článku 15, odseku 3 sa riadnym a včasným plnením povinností President-a rozumie aktívna 

účasť a stretnutiach National Board-u, komunikácia s členmi ESN Slovensko, zastupovanie ESN Slovensko 

navonok a reprezentácia ESN Slovensko. 

 

(5) President môže výkonom povinností vyplývajúcich z funkcie poveriť Vice-President-a. Poverenie je 

platné najviac 90 dní od jeho účinnosti, pričom mu musí predchádzať súhlas Vice-President-a a National 

Board-u. Poverenie musí byť písomné a musia o ňom byť informované jednotlivé sekcie ESN Slovensko, 

inak je neplatné. 

 

(6) President informuje členov ESN Slovensko o činnosti členov National Board-u pravidelne najmenej raz 

mesačne elektronicky. Za elektronické informovanie sa považuje e-mailová správa doručená všetkým 

členom ESN SK podľa Vnútorného poriadku čl. 18 ods. 1. 

 

(7) President ESN SK písomne predkladá výročnú správu o činnosti všetkých členov National Board-u po 

ukončení ich riadneho funkčného obdobia najneskôr do prvého stretnutia členov ESN SK. Výročná správa 

môže byť zaslaná aj elektronicky členom ESN SK. 

 

Čl. 16 

Vice-President ESN SK 

 

(1) Vice-President zameriava svoju činnosť na národnú úroveň ESN Slovensko.  

 

(2) Vice-President distribuuje členom poznatky a skúsenosti z národného prostredia do lokálnych sekcií, 

aktívne komunikuje s členmi a snaží sa predostrieť problémy a návrhy členov National Board-u, pričom 

vždy zastupuje záujmy členov.  
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(3) Najmenej raz mesačne kontaktuje člena a snaží sa preveriť situáciu. Vice-President podporuje člena pri 

riešení akéhokoľvek problému, s ktorým sa naňho obráti. O situácii jednotlivých členov, Vice-President 

oboznámi National Board minimálne raz mesačne.  

 

(4) Vice-President najmenej raz ročne navštívi osobne člena ESN Slovensko a z tohto stretnutia vypracuje 

elektronicky správu pre členov National Platform a to do 10 dní od uskutočnenia návštevy.  

 

(5) Zastupuje President-a v prípade prekážky výkonu jeho funkcie, t.j. pokiaľ President nemôže riadne 

vykonávať svoju funkciu, a to až do doby, než bude President opäť schopný svoju funkciu riadne vykonávať 

(t.j. odpadne prekážka výkonu jeho funkcie). Zastúpenie môže trvať maximálne do 90 dní od vzniku 

prekážky výkonu funkcie. 

 

(6) Po dobu zastupovania podľa odseku 5 tohto článku sú na Vice-President-a prenesené všetky práva a 

povinnosti President-a potrebné k výkonu tejto funkcie. V týchto prípadoch má Vice-President podpisové 

právo za ESN Slovensko vyslovene. To neplatí, ak National Platform rozhodne inak. 

 (7) V prípade prekážky výkonu funkcie Vice-Presidenta dlhšej ako 30 dní alebo neaktivity mandát zaniká 

a nariadené sú doplňujúce voľby. Volebné obdobie je zhodné s volebným obdobím Vice-Presidenta, 

ktorého nahrádza. Doplňujúce voľby môžu prebehnúť elektronicky. Proces voľby upravuje Vnútorný 

poriadok.  

 

 

Čl. 17 

National Representative ESN SK 

 

(1) National Representative vystupuje v mene ESN Slovensko na medzinárodnej úrovni, v rámci 

medzinárodných orgánov Erasmus Student Network AISBL.  

 

(2) Zostavuje po každom štatutárnom stretnutí ESN Slovensko zhrnujúci informačný report, ktorý následne 

zasiela elektronicky na medzinárodnú platformu CNR do 10 dní od ukončenia štatutárneho stretnutia.  
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(3) Zostavuje delegáciu na medzinárodné podujatia organizované ESN AISBL, poskytuje priebežne všetky 

informácie potrebné k uskutočneniu tohto medzinárodného podujatia, koordinuje počas medzinárodného 

stretnutia delegáciu a taktiež dozerá na plynulý priebeh tohto stretnutia.  

 

(4) Úzko spolupracuje s Vice-National Representative ESN SK, ktorý ho v neprítomnosti zastupuje. 

National Representative si delí svoje povinnosti s Vice-National Representative. Pôsobnosť Vice-National 

Representative ESN SK ustanovuje Vnútorný poriadok čl. 13. 

 

(5) National Representative informuje členov ESN Slovensko o situácii na medzinárodnej úrovni 

pravidelne najmenej raz mesačne elektronicky. Za elektronické informovanie sa v tomto prípade považuje 

e-mailová správa doručená všetkým členom ESN SK podľa Vnútorného poriadku čl. 18 ods. 1. 

 

(6) V prípade vzniku prekážky výkonu funkcie National Representative dlhšej ako 30 dní alebo neaktivity 

mandát zaniká a nariadené sú doplňujúce voľby. Volebné obdobie je zhodné s volebným obdobím National 

Representative, ktorého nahrádza. Doplňujúce voľby môžu prebehnúť elektronicky. Proces voľby upravuje 

Vnútorný poriadok.  

 

Čl. 18 

Communication Manager ESN SK 

 

(1) Communication Manager ESN SK je zodpovedný za neustálu propagáciu a prezentovanie ESN 

Slovensko voči tretím stranám.  

 

(2) Vypracúva a realizuje marketingovú stratégiu, ktorú elektronicky pošle všetkým členom ESN SK 

najneskôr do prvého štatutárneho stretnutia ESN SK. 

 

 (3) Koordinuje prezentáciu členov ESN Slovensko voči tretím stranám na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. Communication Manager zabezpečuje propagačné materiály, ktoré prezentujú ESN SK ako aj 

samotných členov.  
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(4) Communication Manager má právo podávať stanoviská v mene ESN Slovensko. Komunikuje s médiami 

a prezentuje názory a postoje ESN Slovensko.  

 

(5) Má právo prezentovať národné a medzinárodné podujatia organizované ESN Slovensko voči tretím 

stranám.  

 

(6) Communication Manager koordinuje činnosť členov, ktorí prezentujú činnosť univerzitných sekcií ESN 

Slovensko voči tretím stranám prostredníctvom „Communication Team“. Spôsob ustanovenia členov 

„Communication Team“ je ponechaný na Communication Manager-ovi.  

 

(7) V prípade vzniku prekážky výkonu funkcie Communication Manager-a dlhšej ako 30 dní alebo ne-

aktivity mandát zaniká a nariadené sú doplňujúce voľby. Volebné obdobie je zhodné s volebným obdobím 

Communication Manager-a, ktorého nahrádza. Doplňujúce voľby môžu prebehnúť elektronicky. Proces 

voľby upravuje Vnútorný poriadok. 

Čl. 19 

Partnership Manager ESN SK 

 

(1) Partnership Manager ESN SK sa zaoberá získavaním finančných zdrojov a prostriedkov na činnosť 

združenia. Zastupuje ESN Slovensko voči tretím stranám, predovšetkým sponzorom a možným partnerom.  

 

(2) Udržiava databázu partnerov, aktívne vyhľadáva a získava partnerské subjekty a stará sa o dlhodobé 

udržiavanie vzťahov s nimi. Vyjednáva podmienky a pripravuje partnerské zmluvy pre ESN Slovensko.  

 

(3) Partnership Manager koordinuje členov venujúcich sa získavaniu partnerov pre ESN Slovensko 

prostredníctvom „Partnership Team“. Spôsob ustanovenia členov „Partnership Team“ je ponechaný na 

Partnership Manager-ovi.  

 

(4) V prípade vzniku prekážky výkonu funkcie Partnership Manager dlhšej ako 30 dní alebo neaktivity 

mandát zaniká a nariadené sú doplňujúce voľby. Volebné obdobie je zhodné s volebným obdobím 

Partnership Managera, ktorého nahrádza. Doplňujúce voľby môžu prebehnúť elektronicky. Proces voľby 

upravuje Vnútorný poriadok. 
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Čl. 20 

Treasurer ESN SK 

 

(1) Treasurer zodpovedá za správne vedenie účtovníctva ESN Slovensko v súlade s platným právnym 

poriadkom SR, vypracováva a predkladá návrh rozpočtu, dohliada na dodržovanie schváleného rozpočtu a 

vedie účtovné doklady.  

 

(2) Treasurer ESN SK uverejňuje elektronicky priebežný stav rozpočtu členom ESN Slovensko minimálne 

raz za štvrťrok svojho funkčného obdobia.  

(3) V prípade vzniku prekážky výkonu funkcie Treasurer dlhšej ako 30 dní alebo neaktivity mandát zaniká 

a nariadené sú doplňujúce voľby. Volebné obdobie je zhodné s volebným obdobím Treasurer-a, ktorého 

nahrádza. Doplňujúce voľby môžu prebehnúť elektronicky. Proces voľby upravuje Vnútorný poriadok. 

 

 

ČASŤ IV. 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

Čl. 21 

(1) Združenie samostatne hospodári hlavne s prostriedkami nadobudnutými v spolupráci s partnermi ESN 

Slovensko, z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, 

grantov a dotácií, členských príspevkov, darov a výnosov z aktivít usporiadaných ESN Slovensko.  

 

(2) Získané prostriedky sa užívajú na pokrytie výdajov zaisťujúcich činnosť ESN Slovensko a chodu 

združenia. Združenie hospodári s nadobudnutými peniazmi na základe rozpočtu, prípadne v rámci inštrukcií 

schválených National Platform.  

 

(3) O použití finančnej čiastky mimo schválený rozpočet vyššej ako 200 € (slovom „dvesto eur“) musia 

byť členovia ESN SK vhodne informovaní vopred. V prípade nesúhlasu s použitím oznámenej finančnej 

čiastky môže ktorýkoľvek člen do troch dní od ohlásenia zámeru svoj nesúhlas vyjadriť. O vyjadrenom 

nesúhlase sa musí hlasovať. Ak nadpolovičná väčšina všetkých členov hlasovaním podporínesúhlas, 

finančná čiastka sa pre daný účel nepoužije. Hlasovanie je možné realizovať elektronickou formou.  

(4) Združenie vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
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(5) Za hospodárenie zodpovedá President ESN SK. 

 

(6) Člen ESN Slovensko má právo požiadať Treasurer-a o predloženie stavu priebežného hospodárenia 

kedykoľvek počas funkčného obdobia. Treasurer tak urobí bezodkladne, a to najneskôr do 10 dní od 

požiadania. V prípade opakovaného nesplnenia žiadosti, oznámi člen ESN Slovensko túto skutočnosť 

bezodkladne Kontrolórovi ESN Slovensko.  

 

(7) Treasurer elektronicky uverejňuje raz štvrťročne priebežný stav rozpočtu ESN SK členom ESN SK. 

 

Čl. 22 

Kontrolór ESN Slovensko 

 

(1) Kontrolór ESN Slovensko je kontrolným orgánom ESN Slovensko, ktorého volí a odvoláva National 

Platform.  

 

(2) Funkčné obdobie Kontrolóra ESN SK je dvojročné.  

 

(3) Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v National Board ESN Slovensko a pozíciou Section 

President.  

 

(4) Kontrolór najmä:  

a. kontroluje dodržiavania stanov a vnútorných predpisov, pričom za týmto účelom je oprávnený nahliadať 

do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia ESN Slovensko, kontrolovať, či účtovné 

záznamy sú v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so stanovami a so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

b. preveruje výročnú správu o činnosti ESN SK a svoje vyjadrenia k nej predkladá National Platform.  

c. informuje National Platform o zistených nedostatkoch a predkladá návrhy na ich odstránenie.  

d. písomne vypracuje správu o kontrole hospodárenia združenia a prekladá ju na zasadnutie National 

Platform aspoň raz ročne. Taktiež túto správu prezentuje pred National Platform osobne, v prípade svojej 

neúčasti poverí prezentáciou tejto správy člena ESN SK.  
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(5) V prípade zistenia nedostatku podá Kontrolór podnet na National Board, aby v danej veci konal. Podnet 

je zároveň elektronicky zverejnený všetkým členom ESN Slovensko. National Board musí postupovať v 

súlade s podnetom, okrem prípadov, kedy je Kontrolórov podnet neopodstatnený. O neopodstatnenosti 

podnetu rozhoduje National Board. National Board je povinný začať bezodkladné konanie v tejto veci, 

navrhnúť emailom všetkým členom ESN SK postup na odstránenie nedostatkov. Tento návrh musí schváliť 

National Platform, a následne National Board začne s výkonom rozhodnutia. 

 

(6) Na základe podnetu člena National Board-u ESN SK, alebo člena ESN SK, posúdi Kontrolór 

a) či a kedy v prípade člena National Board-u vznikli prekážky výkonu funkcie; 

b) či a kedy v prípade člena National Board-u vznikla neaktivita; 

c) či si člen National Board-u riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce z funkcie; 

d) či je vysvetlenie neúčasti člena National Board-u na stretnutí National Board-u alebo National 

Platform uspokojivé. 

 

(7) Posúdenie Kontrolóra podľa článku 22, odseku 6 je preskúmateľné National Platform na podnet 

minimálne jedného člena ESN SK. O výsledku posúdenia informuje National Board všetkých členov ESN 

SK. 

 

 

ČASŤ V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 23 

 

(1) Právomoci, kompetencie a vzťahy medzi orgánmi a členmi, ktoré neupravujú Stanovy, upravuje 

Vnútorný poriadok. Prijímajú ho príslušné orgány ESN Slovensko v súlade so Stanovami. Vnútorný 

poriadok je pre členov a orgány záväzný.  

 

Čl. 24 

Zmena Stanov 

 

(1) Zmenu Stanov schvaľuje dvojtretinová väčšina všetkých členov ESN Slovensko.  
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Čl. 25 

Rozpustenie 

 

(1) O rozpustení ESN Slovensko rozhoduje National Platform. Na rozpustenie treba hlasy dvoch tretín 

všetkých členov ESN Slovensko.  

 

(2) V prípade, že združenie zaniká rozpustením, poverí National Board jedného alebo viacerých svojich 

členov (ďalej jen „likvidátor“) vysporiadaním majetku združenia. Likvidátori musia byť zvolení 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov National Platform a zodpovedajú za správnu likvidáciu 

majetku. 


