STANOVY
KLUBU EKONÓMOV
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1. Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len KE EU) je nadstranícke, neziskové, dobrovoľné združenie občanov absolventov Ekonomickej univerzity a jej
predchodkyne Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (ďalej len EU) a ďalších občanov
podľa článku 5, ktorí usilujú o udržiavanie a rozvíjanie vzájomných kontaktov EU so svojimi absolventmi prostredníctvom spoločenských, vzdelávacích, výskumných, poradenských, konzultačných, informačných a sociálnych (ubytovacích, stravovacích a rekreačných) aktivít a služieb.
2. KE EU spolupracuje s organizáciami a združeniami podobného zamerania doma
i v zahraničí, nadväzuje vzájomné kontakty so vzdelávacími, výskumnými, kultúrnymi,
spoločenskými, podnikateľskými a inými organizáciami.

Článok 2
1. Sídlom KE EU je Bratislava.
2. Sídlom Výkonného sekretariátu KE EU je Účelové zariadenie Ekonomickej univerzity,
Konventná ul. č.1, Bratislava.

Článok 3
1. KE EU je samostatnou právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

II. CIELE A ČINNOSŤ KE EU
Článok 4
1. Účelom zriadenia KE EU je najmä:
– rozvíjanie a udržiavanie kontaktov EU so svojimi absolventmi, medzi absolventmi
navzájom, ako aj ďalšími občanmi a inštitúciami s ekonomickými, manažérskymi,
vzdelávacími, výskumnými a sociálnymi záujmami
– zabezpečovanie a financovanie aktivít podporujúcich rozvoj vzdelávania, všeobecne
prospešných účelov ako sú rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských
práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych
hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb
– zabezpečovanie organizovania záujmových prednášok a dialógov na odborné
a manažérske témy
– zabezpečovanie organizovania neformálnych stretnutí s podnikateľmi, odborníkmi,
predstaviteľmi vlády, parlamentu, štátnej správy, Národnej banky Slovenska, vedeckovýskumných inštitúcií a predstaviteľmi zastupiteľských úradov bez ohľadu na
politickú príslušnosť k aktuálnym problémom ekonomického života spoločnosti

–
–
–
–
–
–

–
–
–

rozvíjanie spolupráce Ekonomickej univerzity a jej absolventov s odborníkmi
z rôznych univerzít sveta
vytváranie podmienok pre pracovné rokovania a nadväzovanie podnikateľských
kontaktov členov klubu s orgánmi a predstaviteľmi podnikateľských kruhov
zabezpečovanie organizovania stretnutí absolventov, členov i nečlenov klubu,
ročníkov, študijných skupín a pod.
zabezpečovanie a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre členov KE EU a aj nečlenov
zabezpečovanie a financovanie vydávania odborného časopisu a odborných publikácií
zabezpečovanie aktivít smerujúcich k:
• informovaniu o živote a práci Ekonomickej univerzity
• informovaniu o ponúkaných aktivitách ďalšieho vzdelávania na EU
• informovaniu o výsledkoch vedeckovýskumnej práce a s ňou spojených udalostí
zabezpečovanie a organizovanie informačných a publikačných aktivít o cieľoch
a zámeroch, činnosti a aktivitách KE EU v širokej odbornej i laickej verejnosti
podpora a pomoc pri sprostredkovaní a zabezpečovaní vzdelávacích aktivít
poskytovanie podpory, zabezpečovanie a financovanie rozvoja telesnej kultúry
a športu ako prostriedku rozvoja osobnosti

III. ČLENSTVO V KE EU
Článok 5
1. Riadnym členom KE EU môže byť každý občan Slovenskej republiky, prípadne občan iného štátu, ktorý sa môže preukázať diplomom potvrdzujúcim absolvovanie riadneho vysokoškolského štúdia na EU alebo certifikátom potvrdzujúcim absolvovanie aktivít
ďalšieho vzdelávania na EU, alebo iných univerzít ekonomického, prípadne iného humanitného alebo technického zamerania.
2. Riadnymi členmi KE EU sa môžu stať učitelia a pracovníci EU na základe toho, že sú
v pracovnom pomere s EU.
3. Riadnymi členmi KE EU môžu byť ďalej:
a) účastníci doktorandského štúdia
b) pracovníci inštitúcií, s ktorými má EU a jej súčasti uzatvorenú dohodu o spolupráci
c) ďalší občania, ktorí sa preukážu praxou v ekonomických alebo manažérskych
pozíciách v dĺžke viac ako 5 rokov
d) dôchodcovia, bývalí pracovníci EU.
4. Kandidátmi členstva v klube môžu byť študenti bakalárskeho a riadneho vysokoškolského štúdia EU.
5. Čestnými členmi KE EU sa môžu stať osoby, ktoré sa spolupodieľali na organizovaní
štúdia na EU, resp. sa preukázateľne podieľajú na jej rozvoji, napr. externí pracovníci
EU, pracovníci univerzít zo zahraničia, členovia diplomatických zborov, významní podnikatelia a pod.
6. Udelenie čestného členstva schvaľuje Valné zhromaždenie KE EU.
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7. Čestní členovia KE EU a kandidáti KE EU nemajú hlasovacie právo a nemôžu byť
volení do orgánov KE EU.
8. Riadne členstvo v KE EU vzniká prijatím členskej prihlášky podloženej príslušným
dokladom a zaplatením členského príspevku na príslušné obdobie.
9. Členstvo v KE EU zaniká:
a) písomným prehlásením člena o vystúpení
b) zrušením členstva
c) úmrtím člena

Článok 6
1. Členstvo môže byť členovi zrušené iba z vážnych dôvodov, najmä ak opakovane
porušuje stanovy a svojím správaním poškodzuje povesť KE EU, alebo marí jeho činnosť a ak neplatí členské príspevky.
2. O zrušení členstva člena KE EU rozhoduje Rada KE EU. Proti jej rozhodnutiu sa
môže dotyčný člen písomne odvolať do 30 dní výkonnému sekretariátu. O konečnom
rozhodnutí potom rozhoduje najbližšie valné zhromaždenie.

Článok 7
1. Riadny člen KE EU má právo voliť a byť volený do orgánov KE EU.
2. Všetci členovia KE EU a kandidáti členstva KE EU majú právo:
a) zúčastňovať sa valných zhromaždení,
b) podávať návrhy všetkým orgánom KE EU,
c) podieľať sa na činnosti KE EU,
d) byť informovaní o všetkých zásadných aktivitách KE EU.
3. Všetci členovia KE EU a kandidáti členstva KE EU majú povinnosť:
a) dodržiavať Stanovy KE EU a pôsobiť v rámci ich rozsahu,
b) platiť členské príspevky tak, ako ich určujú Stanovy KE EU,
c) aktívne sa podieľať na plnení základných cieľov a konkrétnych úloh KE EU,
d) rešpektovať demokraticky prijaté uznesenia orgánov KE EU.

IV. ORGÁNY KE EU
Článok 8
Orgány KE EU sú:
a) Valné zhromaždenie KE EU
b) Rada KE EU
c) Výkonný sekretariát KE EU
d) Kontrolná komisia KE EU
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Článok 9
Valné zhromaždenie KE EU
1. Valné zhromaždenie KE EU je najvyšším orgánom KE EU. Je tvorené všetkými
členmi KE EU a kandidátmi členstva KE EU. Do právomoci a pôsobnosti Valného zhromaždenia KE EU spadá:
a) schvaľovať Stanovy KE EU, volebný poriadok a rokovací poriadok KE EU
a prípadné zmeny v týchto dokumentoch,
b) určovať hlavné smery činnosti KE EU, najmä jeho plány a ich zmeny,
c) schvaľovať správy Rady KE EU o jej činnosti medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami,
d) schvaľovať správy Kontrolnej komisie KE EU,
e) voliť a odvolávať členov Rady KE EU a Kontrolnej komisie KE EU a tiež ich náhradníkov,
f) schvaľovať rozpočet KE EU a správu o hospodárení,
g) rozhodovať o zániku KE EU.
2. Valné zhromaždenia sa konajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok
a zvoláva ich Rada KE EU. Valné zhromaždenie musí byť zvolané, ak o to požiada aspoň jedna tretina riadnych členov KE EU formou petície Výkonnému sekretariátu KE EU.
Vyžiadané valné zhromaždenie sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov odo
dňa predloženia písomnej žiadosti na rokovanie Rady KE EU.
3. Valnému zhromaždeniu predsedá a rokovanie vedie predseda Rady KE EU, prípadne iný poverený člen Rady KE EU. Valné zhromaždenie rokuje v súlade s rokovacím
poriadkom. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov KE EU.

Článok 10
Rada KE EU
1. Rada KE EU je výkonným orgánom KE EU a riadi v plnom rozsahu jeho činnosť medzi
jednotlivými zasadnutiami Valného zhromaždenia KE EU. Do právomoci Rady KE EU patrí
najmä:
a) zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia,
b) realizovať rozhodnutia valného zhromaždenia,
c) voliť predsedu a podpredsedu KE EU,
d) rozhodovať o spôsobe hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami KE EU,
e) menovať a odvolávať pracovníkov výkonného sekretariátu a navrhovať spôsob
a výšku jeho odmeňovania.
2. a) Rada KE EU je minimálne 8 členná a jej počet môže byť na návrh predsedu rady
klubu rozšírený. Členmi Rady KE EU môžu byť len riadni členovia KE EU
s hlasovacím právom, z ktorých polovica je z radov pracovníkov EU a druhá polovica z riadnych členov mimo univerzity.
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b) riadni členovia Rady KE EU sú na zasadnutiach rady nezastupiteľní.
3. Rada KE EU si na trojročné obdobie volí predsedu a podpredsedu. V prípade, že predsedom Rady KE EU je pracovník EU, podpredsedom musí byť zástupca členov KE EU mimo
Ekonomickej univerzity. V prípade, že predsedom Rady KE EU je zástupca členov KE EU
mimo Ekonomickej univerzity, podpredseda Rady KE EU je pracovník EU.
4. Predseda Rady KE EU a v jeho neprítomnosti podpredseda, ktorý vedie rokovanie,
má v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhodujúci hlas.
5. Zasadnutia Rady KE EU zvoláva predseda, a to podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
6. Rada schvaľuje svoje rozhodnutia uzneseniami, ktoré musia byť schválené uznášania schopnou radou. Zasadnutie Rady KE EU je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní
nadpolovičná väčšina členov Rady KE EU. Návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
7. Zasadnutia Rady KE EU sa zúčastňujú aj pracovníci Výkonného sekretariátu KE EU a je
prizvaný aj predseda Kontrolnej komisie KE EU.
8. Valným zhromaždením sú volení po jednom náhradníkovi z radov pracovníkov EU,
členov KE EU a z radov členov KE EU mimo EU, ktorí v prípade odstúpenia niektorého
člena Rady KE EU nastupujú na jeho miesto.

Článok 11
Výkonný sekretariát KE EU
1. Výkonný sekretariát KE EU zabezpečuje odbornú a organizačnú realizáciu plánov
prijatých valným zhromaždením, zasadnutí a uznesení Valného zhromaždenia a Rady
KE EU. Za svoju činnosť zodpovedá Rade KE EU. Rada KE EU určí svojím usmernením
konkrétnu činnosť Výkonného sekretariátu KE EU. Člení sa spravidla na programovú
časť a na organizačno-administratívnu a finančnú časť. Výkonný sekretariát má 4 členov, ktorí budú odmeňovaní v súlade so schváleným rozpočtom.

Článok 12
Kontrolná komisia KE EU
1. Kontrolná komisia KE EU je kontrolný orgán vo veciach činnosti a hospodárenia KE EU.
Riadi sa Stanovami KE EU, hospodárskymi smernicami a uzneseniami Valného zhromaždenia a Rady KE EU.
2. Kontrolná komisia má právo žiadať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady KE EU,
prípadne Valného zhromaždenia KE EU.
3. Kontrolná komisia je trojčlenná, pričom najmenej jeden z jej členov je mimo EU. Zo
svojich členov si volí predsedu. Kontrolná komisia sa schádza 2x ročne.
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V. ZÁSADY HOSPODÁRENIA KE EU
Článok 13
1. Hospodárenie Klubu ekonómov riadi Rada KE EU v rámci schváleného rozpočtu klubu na valnom zhromaždení.

Článok 14
1. Majetok KE EU tvoria finančné fondy, nehnuteľný a hnuteľný majetok, pohľadávky
a iné majetkové práva.
2. KE EU financuje všetky svoje aktivity v súlade a podľa účelu, na ktorý bol zriadený
v rámci schváleného rozpočtu.
3. Zdrojom finančných prostriedkov KE EU sú najmä:
a) členské príspevky,
b) dary fyzických a právnických osôb,
c) príjmy získané z aktivít organizovaných a zabezpečovaných KE EU,
d) príjmy poskytované sponzormi fyzickými a právnickými osobami,
e) prostriedky poskytnuté zo zahraničia ako granty, štipendiá a podpory pre činnosť
a aktivity KE EU
4. Použitie finančných prostriedkov sa riadi platnými právnymi predpismi.
5. Výšku členských príspevkov schvaľuje valné zhromaždenie, a to pre riadnych členov
KE EU i kandidátov členstva KE EU.
6. Správcom majetku a finančných prostriedkov KE EU je Rada KE EU.

VI. ZÁNIK KE EU
Článok 15
1. KE EU zaniká na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. V uznesení valného zhromaždenia musí byť uvedený a určený spôsob majetkového
vysporiadania po zániku KE EU. V prípade zániku KE EU na základe uznesenia valného zhromaždenia bude jeho majetok odovzdaný inej právnickej osobe, ktorej ciele
sú blízke cieľom KE EU.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 16
Tieto Stanovy KE EU schválilo ustanovujúce zhromaždenie členov KE EU v Bratislave
03. 12. 1998
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DODATOK Č.1
K STANOVÁM KLUBU EKONÓMOV
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Registračné číslo VVS/1-900/90-14857, registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra SR zo
dňa 21. 01. 1999.
Valné zhromaždenie KE EU, ako najvyšší orgán KE EU, schválilo na svojom zasadaní
dňa 5.12.2002 doplnenie Stanov KE EU v časti III. Členstvo v KE EU v bode 3 riadnymi
členmi KE EU môžu byť ďalej: doplnenie bodu
e) na základe kolektívneho členstva pracovníci rôznych inštitúcií (firiem)
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