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PRAVIDLÁ ČLENSTVA V KLUBE EKONÓMOV EU
A/ Členstvo v Klube ekonómov
1. Riadnym členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý sa
môže preukázať diplomom o absolvovaní Ekonomickej univerzity (alebo jej
predchodkýň), ďalej certifikátmi o absolvovaní aktivít ďalšieho vzdelávania
(postgraduálneho, rekvalifikačného a špecializačného kurzu, resp. štúdia) na
Ekonomickej univerzite.
2. Riadnymi členmi klubu sa môžu stať učitelia a pracovníci Ekonomickej univerzity
na základe toho, že sú v pracovnom pomere s univerzitou.
3. Riadnymi členmi klubu môžu byť ďalej:
a) doktorandi Ekonomickej univerzity
b) pracovníci inštitúcií, s ktorými Rada Klubu ekonómov uzatvorí dohodu
o spolupráci
c) ďalší občania, ktorí sa preukážu praxou v ekonomických odboroch v dĺžke viac
ako 5 rokov
4. Kandidátmi členstva v klube môžu byť študenti bakalárskeho štúdia a riadneho
vysokoškolského štúdia Ekonomickej univerzity.
5. Čestnými členmi klubu sa môžu stať osoby, ktoré sa spolupodieľali na
organizovaní štúdia alebo aktivít ďalšieho vzdelávania na Ekonomickej univerzite,
resp. sa preukázateľne podieľajú na jej rozvoji, napr. externí pracovníci
Ekonomickej univerzity, pracovníci univerzít zo zahraničia, členovia
diplomatických zborov, významní podnikatelia a pod.
6. Riadne členstvo v klube vzniká zaevidovaním prihlášky podloženej príslušným
dokladom (diplom, certifikát, pracovný pomer k Ekonomickej univerzite)
a zaplatením členského príspevku na príslušné obdobie.
7. Kandidátom členstva v klube sa stáva študent na základe zaevidovania prihlášky
a zaplatením členského príspevku na príslušné obdobie.
8. Udeľovanie čestného členstva schvaľuje Rada Klubu ekonómov na základe
stanoviska vedenia Ekonomickej univerzity.
9. Členstvo v klube zaniká:
a) písomným prehlásením člena o vystúpení
b) zrušením členstva Radou Klubu ekonómov
c) úmrtím člena
10.Členstvo môže byť členovi zrušené iba z vážnych dôvodov, najmä ak opakovane
porušuje Organizačný poriadok klubu, neplatí členské príspevky, resp. svojím
správaním poškodzuje povesť klubu alebo marí jeho činnosť. O zrušení členstva
rozhoduje Rada Klubu ekonómov.
11.Po zaniknutí členstva v klube je držiteľ členského preukazu povinný členský
preukaz odovzdať.
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B/ Členské príspevky
Členské príspevky sú jedným zo zdrojov pre podporu činnosti a aktivít klubu.
Výška členských príspevkov sa určuje takto:
1. Riadni členovia klubu – ktorí sa môžu preukázať diplomom o absolvovaní
Ekonomickej univerzity (alebo jej predchodkýň), ďalej certifikátmi o absolvovaní
aktivít ďalšieho vzdelávania (postgraduálneho, rekvalifikačného a špecializačného
kurzu, resp. štúdia) na Ekonomickej univerzite:
800,- Sk a viac (ľubovoľne vyššia čiastka),
– z radov učiteľov a pracovníkov Ekonomickej univerzity, ktorí sú v pracovnom
pomere s univerzitou:
300,- Sk a viac
– doktorandi Ekonomickej univerzity:
250,- Sk a viac
– pracovníci inštitúcií, s ktorými Rada Klubu ekonómov uzatvorí dohodu
o spolupráci:
500,- Sk a viac
– ďalší občania, ktorí sa preukážu praxou v ekonomických odboroch v dĺžke viac
ako 5 rokov:
900,- Sk a viac
2. Kandidáti členstva v klube
– študenti bakalárskeho štúdia a riadneho vysokoškolského štúdia Ekonomickej
univerzity:
200,- Sk a viac
3. Čestní členovia – osoby, ktoré sa spolupodieľali na organizovaní štúdia alebo
aktivít ďalšieho vzdelávania na Ekonomickej univerzite, resp. sa preukázateľne
podieľajú na rozvoji, napr. externí spolupracovníci Ekonomickej univerzity,
pracovníci univerzít zo zahraničia, členovia diplomatických zborov, významní
podnikatelia a pod.:
neplatia členské príspevky.
Čestné členstvo schvaľuje Rada Klubu ekonómov na základe stanoviska vedenia
Ekonomickej univerzity a jeho udeľovanie je limitované počtom 20 – 40 čestných
členov v jednotlivých rokoch.
4. Členské príspevky dôchodcov sú určené 50% z čiastky pre jednotlivé typy
členstva, tzn.:
– riadny člen – absolvent EU alebo jej predchodkýň:
400,- Sk a viac (ľubovoľne vyššia čiastka)
– riadny člen – z radov učiteľov a pracovníkov EU, ktorí sú v pracovnom pomere
s univerzitou :
150,- Sk a viac
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– pracovníci inštitúcií, s ktorými Rada Klubu ekonómov uzatvorí dohodu
o spolupráci:
250,- Sk a viac
– ďalší občania, ktorí sa preukážu praxou v ekonomických odboroch v dĺžke viac
ako 5 rokov:
450,- Sk a viac.
C/ Spôsob platenia členských príspevkov
1. Členský príspevok uhrádzajú členovia klubu a kandidáti členstva v klube na
príslušný rok poštovou poukážkou, ktorá im bude zaslaná po zaevidovaní
prihlášky.
2. Termín zaplatenia členského príspevku je – 15. február – príslušného roka.
3. Pre nových členov klubu je výška členského príspevku pre príslušný rok
odvodená od termínu prihlášky:
a) do 30.6. – plná výška ročného príspevku príslušnej kategórie
b) od 1.7. – 50% z ročnej hodnoty príslušnej kategórie.
D/ Vyhotovenie členského preukazu
1. Členské preukazy pre členov klubu a kandidátov členstva sa vyhotovujú dvakrát
ročne:
a) pre záujemcov, ktorí podajú prihlášku do 30. júna príslušného roka, sa vystaví
preukaz do 1. septembra príslušného roka,
b) pre záujemcov, ktorí podajú prihlášky do 31. decembra príslušného roka, sa
vystaví preukaz do 15. februára nasledujúceho roka.
2. Členom klubu a kandidátom členstva v klube sa záujemca stáva po podaní
prihlášky a zaplatení členského príspevku, čím sa môže zúčastňovať aktivít
organizovaných v klube.
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