STANOVY
Úplné znenie
I. Názov, pôsobnosť a sídlo združenia
1.1

Názov združenia: Asociácia doktorandov Slovenska
Názov združenia v skratke: ADS

1.2

Združenie pôsobí a vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

1.3

Sídlom združenia je Panenská 29, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
II. Cieľ a predmet činnosti združenia

2.1

Občianske združenie Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej v texte len „združenie“)
je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich
na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých škôl, najmä študentov
doktorandského štúdia a mladých vedcov. Cieľom združenia je najmä zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia a výskumu prostredníctvom pôsobenia na kvalitu ich študijných
a pracovných podmienok, realizáciou výskumných a vzdelávacích projektov a konferencií
v spolupráci so slovenskými a zahraničnými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami.

2.2

Predmetom činnosti združenia sú nasledovných činnosti:
a) výskum a vývoj v oblasti spoločenských, humanitných, prírodných a technických vied,
b) interdisciplinárny výskum a vývoj,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia a zachovanie duchovných a kultúrnych
hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
f) vedecko-technické služby a informačné služby,
g) podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
h) organizovanie spoločenských akcií, seminárov, prednášok, konferencií a výstav,
i) organizovanie športových podujatí,
j) dokumentovanie vlastných aktivít,
k) vydávanie propagačných materiálov a publikácií.
III. Orgány združenia a spôsob ich voľby

3.1

Orgánmi združenia sú:
a) Správna rada,
b) Dozorná rada,
c) Valné zhromaždenie.

3.2

Správna rada je výkonným orgánom združenia.

3.3

Správna rada má aspoň dvoch členov, najviac päť členov a tvoria ju:
a) predseda/predsedníčka,
b) podpredseda/podpredsedníčka,
c) ďalší členovia Správnej rady zodpovední za určené oblasti záujmov združenia.
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3.4

Funkčné obdobie členov Správnej rady je dva roky.

3.5

Správna rada rozhoduje hlasovaním na svojom zasadnutí, pričom každé rozhodnutie
je schválené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Správnej rady.

3.6

Zasadnutia Správnej rady zvoláva predseda/predsedníčka Správnej rady aspoň päť dní pred
konaním zasadnutia telefonicky, elektronickou poštou alebo písomnou formou.

3.7

Správna rada:
a) schvaľuje nových členov/členky združenia a rozhoduje o zrušení členstva v združení,
b) schvaľuje rozpočet združenia,
c) disponuje s majetkom združenia, spravuje majetok združenia a zodpovedá
za jeho správu,
d) vymenúva vedúcich pracovníkov organizačných zložiek združenia,
e) vymenúva koordinátorov jednotlivých oblastí činnosti združenia,
f) vymenúva pracovníkov zodpovedných za určité oblasti záujmov združenia,
g) schvaľuje výšku náhrad za členstvo a činnosť v orgánoch združenia,
h) schvaľuje výšku členských príspevkov,
i) navrhuje a schvaľuje zriadenie organizačnej zložky združenia,
j) schvaľuje smerovanie a plán činnosti,
k) rozhoduje o vnútorných otázkach združenia,
l) vyhotovuje a schvaľuje uznesenia a zápisnice zo svojho zasadnutia,
m) zaoberá sa návrhmi a podnetmi členov/členiek združenia,
n) zodpovedá za napĺňanie cieľov a činnosti združenia,
o) vydáva vnútorné smernice a nariadenia,
p) vypracováva výročnú správu združenia,
q) odvoláva predsedu/predsedníčku a podpredsedu/podpredsedníčku Správnej rady,
r) zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu združenia.

3.8

Predseda/predsedníčka Správnej rady (ďalej v texte len „Predseda/predsedníčka“)
vykonáva funkciu predsedu/predsedníčky združenia a je štatutárnym orgánom a zástupcom
združenia.

3.9

Predseda/predsedníčka:
a) zastupuje združenie a koná v jeho mene,
b) zastupuje združenie v zahraničí a na medzinárodných stretnutiach a konferenciách,
c) koná v pracovno-právnych vzťahoch združenia,
d) volí a odvoláva podpredsedu/podpredsedníčku Správnej rady,
e) zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.

3.10 Podpredseda/podpredsedníčka Správnej rady:
a) zastupuje Predsedu/predsedníčku počas jeho/jej neprítomnosti z dôvodu iných
ako pracovných povinností súvisiacich s činnosťou združenia,
b) zastupuje Predsedu/predsedníčku s jeho/jej predchádzajúcim písomným súhlasom.
3.11 Dozorná rada je kontrolným a poradným orgánom združenia.
3.12 Dozorná rada má aspoň dvoch členov a tvoria ju bývalí predsedovia/predsedníčky
Správnej rady, ktorí prejavili záujem vykonávať funkciu člena Dozornej rady.
3.13 Funkčné obdobie členov Dozornej rady nie je časovo obmedzené.
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3.14 Dozorná rada rozhoduje hlasovaním na svojom zasadnutí, pričom každé rozhodnutie
je schválené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Dozornej rady.
3.15 Zasadnutia Dozornej rady zvoláva predseda/predsedníčka Dozornej rady aspoň päť dní
pred konaním zasadnutia telefonicky, elektronickou poštou alebo písomnou formou.
3.16 Dozorná rada:
a) kontroluje činnosť združenia a činnosť jeho pracovníkov,
b) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných smerníc a nariadení združenia,
c) zaoberá sa návrhmi a podnetmi členov/členiek združenia,
d) kontroluje hospodárenie združenia a schvaľuje správu o jeho hospodárení,
e) vyhotovuje a schvaľuje uznesenia a zápisnice zo svojho zasadnutia,
f) zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu združenia,
g) volí a odvoláva predsedu/predsedníčku Dozornej rady.
3.17 Valné zhromaždenie združenia (ďalej v texte len „Valné zhromaždenie“) je najvyšším
orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia/členky združenia.
3.18 Valné zhromaždenie zvoláva Predseda/predsedníčka elektronickou poštou alebo písomnou
formou aspoň päť dní pred termínom jeho konania.
3.19 Mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva Predseda/predsedníčka na základe
písomného podnetu nadpolovičnej väčšiny členov/členiek združenia do tridsiatich dní
od doručenia podnetu.
3.20 Zasadnutie Valného zhromaždenie vedie Predseda/predsedníčka.
3.21 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny
členov/členiek združenia, pričom rozhodnutie Valného zhromaždenia je schválené
súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov/členiek združenia.
3.22 Hlasovanie na Valnom zhromaždení je možné vykonať aj formou elektronickej
komunikácie, ktorej spôsob určí Správna rada, pričom za prítomného člena na Valnom
zhromaždení sa považuje každý člen, ktorý hlasoval na Valnom zhromaždení
elektronickou formou.
3.23 Valné zhromaždenie:
a) volí Predsedu/predsedníčku,
b) volí a odvoláva ďalších členov Správnej rady,
c) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
d) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a dodatky.
IV. Členstvo v združení
4.1. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím Správnej rady.
4.2

Správna rada rozhoduje o členstve v združení do tridsiatich dní od podania prihlášky
a informuje záujemcu/záujemkyňu o členstvo v združení o svojom rozhodnutí do desiatich
dní.
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4.3

Členom združenia môže byť každý, kto sa k členstvu dobrovoľne prihlási a súhlasí
so stanovami združenia.

4.4

Členstvo v združení nie je obmedzené štátnou príslušnosťou, národnosťou, vekom,
pohlavím, rasou, pôvodom, náboženským vyznaním, politickým zmýšľaním, sexuálnou
orientáciou alebo sociálnym postavením.

4.5

Člen/členka má právo:
a) slobodne sa rozhodovať o svojom členstve v združení,
b) kedykoľvek vystúpiť zo združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
d) slobodne sa vzdať členstva v orgánoch združenia,
e) podieľať sa na činnosti združenia,
f) byť informovaný o činnosti združenia a rozhodnutiach jeho orgánov,
g) otvorene a slobodne sa vyjadrovať k činnosti a vedeniu združenia.

4.6

Člen/členka je povinný:
a) rešpektovať a dodržiavať stanovy, vnútorné smernice a nariadenia združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
c) nepoškodzovať a chrániť majetok združenia, dobré meno a záujmy združenia,
d) platiť členský príspevok.

4.7

Členstvo zaniká vystúpením člena zo združenia alebo rozhodnutím Správnej rady o zrušení
členstva. Správna rada informuje o svojom rozhodnutí člena/členku, ktorému/ktorej bolo
členstvo zrušené písomnou formou.
V. Zásady hospodárenia

5.1

Hospodárenie združenia sa vykonáva podľa rozpočtu a vnútorných predpisov združenia.

5.2

Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.3

Majetok združenia tvoria najmä:
a) členské príspevky,
b) dary od fyzických a právnických osôb,
c) dotácie a granty právnických osôb,
d) hmotný majetok združenia,
e) výnosy z majetku združenia,
f) príjmy z vlastnej činnosti v súlade s cieľom združenia,
g) iné zdroje v súlade s platnými právnymi predpismi.
VI. Zánik združenia

6.1

O zániku združenia, jeho zlúčení s iným združením alebo o dobrovoľnom rozpustení
rozhoduje Valné zhromaždenie.

6.2

Združenie zaniká aj právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu o jeho rozpustení.

6.3

Likvidátora združenia pri dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením
vymenúva Správna rada.
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6.4

Likvidátor združenia najskôr vysporiada všetky záväzky a pohľadávky združenia
a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Správnej rady.

6.5

Zánik združenia oznámi likvidátor do pätnástich dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky.
VII. Záverečné ustanovenia

7.1

Tieto stanovy nadobúdajú dňom schválenia Správnou radou a účinnosť až vzatím na
vedomie zo strany Ministerstva vnútra SR.

7.2

Stanovy je možné meniť alebo dopĺňať iba po predchádzajúcom schválení Valným
zhromaždením.

7.3

Týmito stanovami sa rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom
VVS/1-900/90-12005-1 dňa 13.4.2006.
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