
STANOVY 

EURÓPSKEJ JADROVEJ EXPERIMENTÁLNEJ VZDELÁVACEJ PLATFORMY 

 

 

Článok 1 

Názov a sídlo združenia 

 

1. Názov združenia je Európska jadrová experimentálna vzdelávacia platforma. 

 

2. Európska jadrová experimentálna vzdelávacia platforma (ďalej len ako „ENEEP združenie“, alebo 

„združenie“) je záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. ENEEP združenie je právnickou osobou. 

 

3. Sídlo ENEEP združenia je: Ilkovičova 2961/3, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská 

republika. 

 

4. ENEEP združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

 

Článok 2 

Predmet činnosti združenia 

v rámci medzinárodných zmlúv a legislatívy 

 

ENEEP združenie: 

 

1. Ponúka prístup k jadrovým experimentálnym zariadeniam a laboratóriám na výkon 

a. experimentálneho jadrového vzdelávania a praktických aktivít pre študentov na všetkých akademických 

úrovniach (bakalársky, magisterský/inžiniersky a doktorandský), 

b. experimentálnej jadrovej odbornej prípravy a praktických aktivít pre profesionálov, 

c. výskumných a vývojových aktivít v oblasti jadrového inžinierstva, 

d. osobám určeným členmi ENEEP združenia (ďalej len ako „Členovia“ v množnom čísle alebo ako „Člen“ 

v jednotnom čísle), ktorí majú záujem o vzdelávanie, školenia a výskum v oblasti jadrového inžinierstva. 

 

2. Zastupuje záujmy Členov pri komunikácii s 

a. medzinárodnými organizáciami, ako sú IAEA, ENEN, NEA atď. 

b. európskymi finančnými organizáciami, 

c. národnými verejnými alebo vládnymi organizáciami, 

d. jadrovým priemyslom, 

e. inými výskumnými organizáciami. 

 

3. Zabezpečuje riadny výkon činností svojich Členov, ich vysokú odbornú a etickú úroveň. 

 

4. Pomáha priateľsky riešiť spory medzi Členmi. 

 

5. Informuje odbornú i laickú verejnosť o svojej činnosti a poskytuje základné informácie o svojich Členoch. 

 

6. Aby ENEEP združenie splnilo svoj účel, musí: 

a. zabezpečiť vysokú úroveň kvality a relevantnosti aktivít jadrového vzdelávania a odbornej prípravy, 



b. pracovať na zvyšovaní atraktívnosti aktivít jadrového vzdelávania a odbornej prípravy a udržiavať ich 

v aktuálnom stave s vedeckým pokrokom, 

c. aktívne propagovať aktivity jadrového vzdelávania a odbornej prípravy ponúkané potenciálnym 

užívateľom v Európe a v zahraničí prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, 

d. vytvoriť synergie s iniciatívami Európskej únie v príslušných jadrových disciplínach, 

e. spolupracovať s medzinárodnými a národnými vládnymi inštitúciami, agentúrami a univerzitami. 

 

7. ENEEP združenie vykonáva podnikateľskú činnosť nasledovne: 

a. Vydavateľská, propagačná a reklamná činnosť, 

b. Organizovanie vedeckých a odborných seminárov, konferencií, kurzov, výstav, kongresov v rozsahu 

voľnej živnosti, 

c. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 

d. Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných vied a inžinierstva, 

e. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. 

 

8. ENEEP združenie je oprávnené zhromažďovať akékoľvek zákonné prostriedky, ktoré sú potrebné na 

realizáciu jeho účelu. 

 

9. Cieľom ENEEP združenia je prepojiť svoju experimentálnu a výskumnú infraštruktúru v jadrovej oblasti tak, 

aby sa trvalo udržateľným spôsobom uľahčil prístup k tejto infraštruktúre pre experimentálne a školiace 

účely. Táto sieť tiež pomôže vybudovať povedomie a akceptáciu v súvislosti s jadrovou energiou. 

 

10. Členovia môžu nadviazať akúkoľvek inú spoluprácu s tretími osobami, pokiaľ takáto spolupráca nebude 

v rozpore s poslaním a hlavnými cieľmi ENEEP združenia. 

 

 

Článok 3 

Členstvo 

 

1. Zakladajúcimi členmi ENEEP združenia sú: 

a. Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Maďarská republika, 

b. Česká technická univerzita v Prahe, Česká republika, 

c. Inštitút Jožefa Stefana, Slovinská republika, 

d. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika, 

a súhlasia s predmetom činnosti ENEEP združenia. 

 

2. O prijatí nového člena ENEEP združenia a o vylúčení doterajších Členov rozhoduje Valné zhromaždenie. 

 

3. Členstvo vzniká dňom zápisu do Centrálneho registra členov ENEEP združenia po kumulatívnom splnení 

týchto podmienok: 

a. písomná žiadosť o členstvo v ENEEP združení a písomný súhlas s platnými stanovami ENEEP združenia 

boli doručené Prezidentovi ENEEP združenia, 

b. bol zaplatený členský príspevok, 

c. Valné zhromaždenie schválilo prijatie nového člena ENEEP združenia. Vyššie uvedené podmienky 

pre vznik členstva v ENEEP združení sa nevzťahujú na jeho zakladajúcich členov uvedených v článku 3 

bod 1 Stanov, ktorí sa stávajú členmi ENEEP združenia automaticky dňom vzniku ENEEP združenia. 

 

4. Členstvo v ENEEP združení zaniká: 



a. vystúpením, s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia o vystúpení adresovanom 

Prezidentovi ENEEP združenia, 

b. rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení z ENEEP združenia z dôvodu porušenia Stanov ENEEP 

združenia alebo iných záväzných dokumentov ENEEP združenia, konania proti záujmom ENEEP 

združenia, nezaplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodenia dobrého mena ENEEP 

združenia, 

c. zánikom Člena ako právnickej osoby, 

d. zánikom ENEEP združenia, 

bez nároku na vrátenie akéhokoľvek členského príspevku alebo iného príspevku. 

 

5. ENEEP združenie vedie Centrálny register svojich členov. 

 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti členov ENEEP združenia 

 

1. Člen vykonáva práva prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo inej osoby poverenej štatutárnym 

zástupcom. 

 

2. Člen má právo najmä: 

a. podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti ENEEP združenia, 

b. voliť zástupcu Člena do orgánov ENEEP združenia, a ako zástupca Člena byť volený do orgánov ENEEP 

združenia, 

c. byť informovaný o činnosti ENEEP združenia a o prijatých rozhodnutiach, 

d. dávať podnety a návrhy orgánom ENEEP združenia, 

e. zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia s jedným rozhodujúcim hlasom, 

f. zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov ENEEP združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho úloh 

a organizácie, 

g. upozorniť orgány ENEEP združenia na nedostatky a dať návrhy na ďalší postup, 

h. kedykoľvek vystúpiť z ENEEP združenia bez nároku na vrátenie členského príspevku, 

i. prípadne ďalšie práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku a sú v súlade s ostatnými 

ustanoveniami týchto Stanov. 

 

3. Člen je povinný najmä: 

a. dodržiavať Stanovy ENEEP združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh ENEEP združenia, 

b. dodržiavať uznesenia orgánov ENEEP združenia, 

c. platiť členské príspevky v určenej výške a termíne podľa bodu 4, 

d. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na činnosti orgánov ENEEP združenia, do ktorých je 

zástupca člena zvolený, 

e. dodržiavať všeobecné zásady obchodnej a profesionálnej etiky. 

 

4. Členovia sú povinní každoročne platiť členské príspevky vo výške a lehote splatnosti určenej rozhodnutím 

Valného zhromaždenia. 

 

5. Členovia ENEEP združenia sa zaväzujú poskytnúť svoje experimentálne zariadenia alebo laboratóriá 

na vzdelávacie a školiace aktivity ponúkané a organizované ENEEP združením v súlade s deklarovaným 

príspevkom na vzdelávacie kurzy a experimentálne aktivity a dohodnutými finančnými podmienkami. 

 



Článok 5 

Orgány združenia 

 

1. Orgánmi združenia sú: 

a. Valné zhromaždenie, 

b. Prezident a Vice-prezident, 

c. Vedecká a vzdelávacia rada (ďalej len ako „SEB“), 

d. Výkonný riaditeľ, ak je vymenovaný. 

 

2. ENEEP združenie vytvára podľa potreby pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch 

a úlohách a zániku rozhoduje Prezident ENEEP združenia. 

 

3. Osoby zvolené za Prezidenta a Vice-prezidenta môžu byť len fyzické osoby spomedzi zástupcov Členov. 

 

4. Osobami zvolenými za členov SEB ENEEP združenia alebo menovanými do funkcie Výkonného riaditeľa 

a členmi pracovných skupín a komisií môžu byť len fyzické osoby zvolené spomedzi zástupcov Členov 

a z odborníkov mimo ENEEP združenia. 

 

5. Pred voľbou nových osôb do orgánov ENEEP združenia je každý Člen povinný na požiadanie Prezidenta 

predložiť Prezidentovi zoznam navrhnutých kandidátov na volenú funkciu. 

 

6. V prípade, že rozhodovanie Valného zhromaždenia o voľbe nového Prezidenta a voľbe členov do iných 

orgánov združenia pripadne na rovnaký deň, je Valné zhromaždenie povinné rozhodnúť najskôr o voľbe 

Prezidenta. 

 

7. Členstvo v orgánoch ENEEP združenia podľa článku 5 bod 1 písm. b) a c) týchto Stanov zaniká: 

a. uplynutím volebného obdobia, 

b. odvolaním, 

c. vzdaním sa funkcie člena orgánu združenia buď písomne alebo osobne na zasadnutí orgánu, ktorý je 

oprávnený vymenovať nového člena (oprávnený orgán), 

d. zánikom ENEEP združenia, 

e. v prípade orgánov podľa bodu 1 písm. b) tohto článku 

 skončením členstva Člena, ktorého je zástupcom, 

 skočením právneho vzťahu k Členovi, ktorého je zástupcom. 

 

8. Zánik členstva Člena v ENNEP združení nemá okrem funkcii Prezident a Vice-prezident, vplyv na funkčné 

obdobie volených členov (zástupcov) v orgánoch ENEEP združenia. 

 

 

Článok 6 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ENEEP združenia a tvoria ho všetci Členovia. 

 

2. Valné zhromaždenie predovšetkým: 

a. schvaľuje stanovy ENEEP združenia a ich zmeny, 

b. volí a odvoláva Prezidenta, 

c. volí členov SEB z kandidátov navrhnutých Prezidentom a odvoláva členov SEB na návrh Prezidenta, 



d. volí Vice-Prezidenta z kandidátov navrhnutých Prezidentom a odvoláva Vice-Prezidenta na návrh 

Prezidenta, 

e. schvaľuje účtovnú závierku ENEEP združenia, 

f. schvaľuje akčný plán a výročnú správu, 

g. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení ENEEP združenia, 

h. schvaľuje správu o činnosti ENEEP združenia, 

i. rozhoduje o prijatí a vylúčení Člena združenia ENEEP zo združenia, 

j. rozhoduje o zrušení ENEEP združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie 

v prípade zániku ENEEP združenia, 

k. rozhoduje o výške ročného členského príspevku, 

l. rozhoduje o ďalších otázkach týkajúcich sa ENEEP združenia a jeho činnosti podľa týchto stanov, alebo 

ak si Valné zhromaždenie vyhradilo rozhodovanie o akejkoľvek otázke. 

 

3. Valné zhromaždenie zvoláva Prezident podľa potreby, najmenej raz ročne. Ustanovenia bodu 5 sa použijú 

primerane. 

 

4. Prezident ENEEP združenia alebo ním poverená osoba je povinná zvolať Valné zhromaždenie na žiadosť 

najmenej jednej tretiny Členov, a to do 14 dní od doručenia príslušnej žiadosti. 

 

5. Prezident je povinný najneskôr 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia oznámiť všetkým Členom: 

a. dátum, 

b. miesto, 

c. čas, 

d. program rokovania Valného zhromaždenia, prostredníctvom 

písomnej pozvánky zaslanej na adresu sídla Člena zapísaného v Centrálnom registri členov alebo 

elektronicky, e-mailom na e-mailovú adresu určenú Členom pre potreby komunikácie. 

 

6. 14 dňová lehota a písomná forma uvedená v predchádzajúcich ustanoveniach nemusí byť dodržaná, ak 

všetci Členovia súhlasili so zasadnutím Valného zhromaždenia a súhlasili s programom Valného 

zhromaždenia alebo ak ide o valné zhromaždenie zvolané podľa bodu 4 tohto článku kedy sa uplatňuje 7 

dňová lehota. 

 

7. Členovia prítomní na rokovaní Valného zhromaždenia sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorú je povinný 

zabezpečiť Prezident. Člen je oprávnený dať sa na rokovaní Valného zhromaždenia zastupovať na základe 

písomného splnomocnenia, pričom podpis osoby oprávnenej konať v mene Člena musí byť úradne overený 

(napríklad notárom alebo iným štátnym orgánom). 

 

8. Valné zhromaždenie rozhoduje najmenej 75% väčšinou hlasov všetkých Členov valného zhromaždenia. 

 

9. Valné zhromaždenie ENEEP združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň 75 % väčšina všetkých 

Členov združenia. 

 

10. Zasadnutiam Valného zhromaždenia predsedá Prezident (ďalej len „predseda Valného zhromaždenia“). 

Povinnosťou predsedu Valného zhromaždenia je zabezpečiť vyhotovenie riadnych zápisníc zo zasadnutí, 

ktoré musia obsahovať: 

a. názov ENEEP združenia, 

b. dátum, miesto a čas zasadnutia Valného zhromaždenia, 

c. meno predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa, 



d. popis prerokovania jednotlivých bodov programu rokovania Valného zhromaždenia; 

e. prijaté uznesenia Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania; 

f. námietky členov, ktorí požiadali o ich registráciu a prípadný spôsob ich vysporiadania; 

 

Zápisnica musí byť podpísaná predsedom Valného zhromaždenia a zapisovateľom a musí byť k nej 

priložená prezenčná listina prítomných Členov. Predseda Valného zhromaždenia je povinný zabezpečiť 

doručenie tejto zápisnice všetkým Členom Valného zhromaždenia najneskôr do 10 dní od dňa konania 

Valného zhromaždenia. 

 

11. Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodovať vo veciach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, aj mimo 

zasadnutia valného zhromaždenia formou hlasovania per-rollam. Návrh na prijatie uznesení per-rollam sa 

podáva Členom Valného zhromaždenia z iniciatívy Prezidenta alebo na základe podnetu 2/5 Členov Valného 

zhromaždenia. Predseda Valného zhromaždenia zašle návrhy uznesení Členom Valného zhromaždenia 

elektronickou poštou s lehotou na hlasovanie najmenej 5 (päť) pracovných dní. O návrhu uznesenia je Člen 

Valného zhromaždenia povinný v stanovenej lehote hlasovať. Valné zhromaždenie v prípade hlasovania per-

rollam rozhoduje najmenej 75% väčšinou hlasov všetkých Členov Valného zhromaždenia. Predseda 

Valného zhromaždenia oznámi výsledky hlasovania všetkým Členom valného zhromaždenia. Formou 

hlasovania per rollam nemožno rozhodovať o záležitostiach podľa bodu 3 písm. a), b), i) a j). 

 

 

Článok 7 

Prezident a Vice- Prezident 

 

1. Štatutárnym a výkonným orgánom ENEEP združenia je Prezident, ktorý zastupuje združenie navonok. 

 

2. Prezident je výkonným orgánom ENEEP združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému 

zhromaždeniu ENEEP združenia. Riadi činnosť ENEEP združenia v období medzi zasadnutiami Valného 

zhromaždenia. 

 

3. Prezidenta volí Valné zhromaždenie zo zástupcov Členov. Prezident je volený na štvorročné obdobie a môže 

byť zvolený v najviac dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Volebné obdobie Vice-prezidenta nadväzuje 

na volebné obdobie Prezidenta aj v prípade predčasného skončenia. 

 

4. Prezident navrhne Valnému zhromaždeniu osobu, ktorú navrhuje zvoliť na funkciu Vice-prezidenta. 

 

5. Prvý Prezident je určený spomedzi zástupcov zakladajúcich Členov pri založení združenia. 

 

6. Funkcia Prezidenta a Viceprezidenta je nezlučiteľná s členstvom v SEB a s funkciou Výkonného riaditeľa. 

 

7. Prezident je zodpovedný za strategické zmluvy, memorandá, dohody, pracovné zmluvy. 

 

8. Prezident najmä: 

a. riadi činnosť ENEEP združenia, 

b. informuje Valné zhromaždenie o činnosti ENEEP združenia a účtovnej závierke za predošlý rok, 

c. zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie Valného zhromaždenia, 

d. pripravuje plán činnosti ENEEP združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

ENEEP združenia, 

e. pripravuje a predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu ďalšie vnútorné predpisy združenia, 



f. hospodári s majetkom ENEEP združenia v súlade so schváleným rozpočtom, 

g. ak Valné zhromaždenie rozhodne o zrušení ENEEP združenia s likvidáciou, vymenuje likvidátora, 

h. vymenúva Výkonného riaditeľa, 

i. rozhoduje o všetkých záležitostiach ENEEP združenia, ktoré nie sú vyhradené na rozhodovanie iných 

orgánov združenia, 

j. podpisuje osvedčenia o vzdelaní alebo výcviku. 

 

9. Na zabezpečenie svojej činnosti, Prezident ENEEP združenia môže: 

a. zriadiť sekretariát, 

b. založiť a skončiť pracovný pomer s Výkonným riaditeľom ENEEP združenia a ostatnými zamestnancami 

ENEEP združenia, ak má ENEEP združenia s takýmito osobami pracovný pomer. 

 

10. ENEEP združenie môže Prezidentovi uhradiť výdavky spojené s výkonom funkcie. Výšku paušálnej náhrady 

prezidenta schvaľuje Valné zhromaždenie. 

 

11. Vice-prezident zastupuje Prezidenta v jeho neprítomnosti na základe písomného splnomocnenia s úradne 

overeným podpisom Prezidenta. Prezident je oprávnený splnomocniť Vice-prezidenta zastupovaním 

v medziach právomocí, ktoré Prezidentovi priznávajú tieto Stanovy. 

 

12. ENEEP združenie môže s predchádzajúcim súhlasom Valného zhromaždenia zastupovať aj tretia osoba 

splnomocnená Prezidentom na základe písomného poverenia prezidenta s úradne overeným podpisom. 

Prezident je povinný vyžiadať si súhlas Valného zhromaždenia včas. 

 

 

Článok 8 

Vedecká a vzdelávacia rada 

 

1. SEB je poradným orgánom ENEEP združenia. 

 

2. Členstvo v SEB je nezlučiteľné s funkciou Prezidenta alebo Vice-prezidenta ENEEP združenia a Výkonného 

riaditeľa ENEEP združenia. 

 

3. SEB má najmenej 3 členov. Členovia SEB si spomedzi seba volia predsedu; ak sa nedohodnú, Prezident 

určí predsedu SEB. 

 

4. Prezident navrhuje Valnému zhromaždeniu osoby, ktoré vybral do funkcie členov SEB. 

 

5. Prví členovia SEB sú určení spomedzi zástupcov zakladajúcich Členov pri založení ENEEP združenia. 

 

6. SEB najmä: 

a. kontroluje kvalitu vzdelávacích aktivít a materiálov a návrhov projektov, 

b. upozorňuje Prezidenta na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, 

c. kontroluje dodržiavanie stanov ENEEP združenia. 

 

7. Členovia SEB sú volení na štvorročné obdobie. Členovia SEB môžu byť opätovne zvolení za člena SEB aj 

opakovane. 

 

8. SEB zasadá najmenej raz ročne. Zasadnutia SEB zvoláva a vedie jej predseda. Predseda je povinný 



oznámiť termín, miesto, čas a program zasadnutia ostatným členom SEB najmenej 10 dní pred termínom 

zasadnutia elektronicky prostredníctvom e-mailu. Na prijatie uznesenia v rámci pôsobnosti SEB je potrebný 

súhlas všetkých členov SEB. 

 

9. Zo zasadnutí SEB sa vyhotovuje písomná zápisnica. Na obsah zápisnice zo zasadnutia SEB sa primerane 

použijú ustanovenia o zápisnici zo zasadnutia Valného zhromaždenia. Zoznam účastníkov zasadnutia je 

prílohou zápisnice zo zasadnutia SEB. 

 

10. Členovia SEB sú tiež oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach prostredníctvom videokonferencie, 

telekonferencie alebo iných vhodných prostriedkov, ktoré im umožnia ich uskutočnenie. Členovia SEB sú 

taktiež oprávnení prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí SEB elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

Ustanovenia o hlasovaní valného zhromaždenia per-rollam sa v tomto prípade použijú primerane. Na prijatie 

uznesenia v hlasovaní per-rollam je potrebný súhlas všetkých členov SEB. 

 

 

Článok 9 

Výkonný riaditeľ 

 

1. Na zabezpečenie úloh a činnosti ENEEP združenia môže Prezident poveriť výkonom časti jeho činností 

Výkonného riaditeľa ENEEP združenia. Výkonného riaditeľa menuje Prezident s predchádzajúcim súhlasom 

Valného zhromaždenia z odborníkov členov ENEEP združenia alebo z odborníkov mimo ENEEP združenia 

podľa vôle Prezidenta. Prezident je povinný vyžiadať si súhlas valného zhromaždenia včas. Valné 

zhromaždenie môže určiť pôsobnosť Výkonného riaditeľa, ako aj obsah s ním uzatvorenej zmluvy, inak 

o obsahu zmluvy s Výkonným riaditeľom rozhoduje Prezident. 

 

2. Funkcia Výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch ENEEP združenia. Výkonný 

riaditeľ nemôže zastupovať Člena na Valnom zhromaždení. 

 

3. Ak Prezident nevymenuje Výkonného riaditeľa, Prezident je povinný vykonávať právomoci zverené 

Výkonnému riaditeľovi. 

 

4. Výkonný riaditeľ najmä: 

a. spolupracuje s Prezidentom a Vice-prezidentom ENEEP združenia a riadi sa ich pokynmi, 

b. zúčastňuje sa na zasadnutiach SEB, zúčastňuje sa zasadnutí Valného zhromaždenia, 

c. zúčastňuje sa na stretnutiach pracovných skupín a komisií, 

d. vedie Centrálny register členov ENEEP združenia a prerokúva s uchádzačmi o členstvo všetky 

technické, organizačné a administratívne náležitosti a prípravu dokumentácie, 

e. zodpovedá za každodenné riadenie činnosti ENEEP združenia, 

f. zodpovedá za spracovanie bežnej korešpondencie ENEEP združenia vrátane jej evidencie, o ktorej 

informuje Prezidenta a Vice-prezidenta, 

g. zodpovedá za riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti, komunikáciu so študentmi, praktikantmi a tretími 

stranami, organizačné a administratívne náležitosti, evidenciu a kontrolu dokumentácie, 

h. hospodári s finančnými a vecnými prostriedkami ENEEP združenia v rámci schváleného rozpočtu podľa 

pokynov Prezidenta a Vice-prezidenta, hospodári s majetkom ENEEP združenia, 

i. pripravuje zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia združenia a SEB a riadi ich distribúciu 

Členom ENEEP združenia, 

j. riadi koordináciu práce pracovných komisií ENEEP združenia a dohliada na ich činnosť, 

k. aktívne propaguje aktivity ENEEP združenia, vedie evidenciu grantových výziev, aktualizuje databázu 



potenciálnych užívateľov a tretích strán a pravidelne ich informuje o aktivitách a novinkách ENEEP 

združenia, 

l. za svoju činnosť zodpovedá Prezidentovi ENEEP združenia. 

 

 

Článok 10 

Hospodárenie a majetkové pomery ENEEP združenia 

 

1. ENEEP združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s právnymi predpismi, týmito 

Stanovami a podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie je zodpovedný Prezident združenia ENEEP. 

 

2. Zdroje majetku sú: 

a. členské príspevky, 

b. dary alebo príspevky, 

c. európske alebo národné fondy, 

d. príjmy zo školiacich a vzdelávacích aktivít, 

e. výnosy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, 

f. iné zdroje. 

 

3. ENEEP združenie zodpovedá za nesplnenie záväzkov celým svojím majetkom. Členovia nezodpovedajú 

za splnenie záväzkov ENEEP združenia. 

 

4. Finančné prostriedky ENEEP združenia je možné použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti ENEEP 

združenia. ENEEP združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a 

výdavkoch a ročné účtovné výkazy o výsledku hospodárenia. 

 

5. ENEEP združenia je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej 

činnosti podľa týchto Stanov a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti 

je potrebné použiť po zdanení v celom rozsahu na predmet činnosti ENEEP združenia, okrem výdavkov 

na správu ENEEP združenia. Zisky z podnikateľskej činnosti ENEEP združenia nemožno použiť v prospech 

Členov, členov orgánov ENEEP združenia ani jeho zamestnancov. 

 

 

Článok 11 

Zrušenie, zánik a likvidácia združenia 

 

1. Združenie ENEEP sa zrušuje rozhodnutím Valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 2 písm. j) týchto 

Stanov, zlúčením s inými organizáciami alebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 

 

2. Po zrušení ENEEP združenia je potrebné vykonať likvidáciu, ak majetok ENEEP združenia neprechádza 

na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor vymenovaný Prezidentom, ktorý zároveň určí aj výšku 

odmeny likvidátora. 

 

3. Návrh na zápis vstupu ENEEP združenia do likvidácie a osoby likvidátora do registra záujmových združení 

právnických osôb podáva Prezident do piatich dní od prijatia rozhodnutia o zrušení ENEEP združenia 

s likvidáciou. 

 

4. Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb, prechádza 



právo konať v mene ENEEP združenia na osobu likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene ENEEP 

združenia len vo veciach spojených s jej likvidáciou. 

 

5. Pri likvidácii sa postupuje primerane podľa ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných 

spoločností. 

 

6. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä: 

a) vyrovnať dane, odvody a poplatky, 

b) vyrovnať záväzky a pohľadávky a 

c) speňažiť majetok ENEEP združenia najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom. 

 

7. Ak skončí likvidácia prebytkom, predloží likvidátor Valnému zhromaždeniu návrh na jeho rozdelenie medzi 

Členov, pričom tento návrh musí zohľadniť pomer finančných prostriedkov, ktorými Členovia prispievali 

na činnosť ENEEP združenia počas jeho existencie. 

 

8. Do tridsiatich dní od skončenia likvidácie podá likvidátor príslušnému okresnému úradu návrh na výmaz 

ENEEP združenia z registra združení. 

 

9. ENEEP združenie zaniká výmazom z registra združení vedeného príslušným okresným úradom. 

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Stanovy možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov schválených Valným zhromaždením 

ENEEP združenia. 

 

2. ENEEP združenie nadobúda právnu subjektivitu zápisom do registra združení vedeného na Okresnom úrade 

Bratislava. 

 

3. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť, sa bude riešiť vzájomnou dohodou príslušných Členov. V prípade, že 

sa spor nevyrieši, všetky a akékoľvek spory, nezrovnalosti alebo nároky vyplývajúce z týchto Stanov alebo 

v súvislosti s nimi alebo v kontexte s nimi budú riešené príslušným súdom v Slovenskej republike. Členovia 

ENEEP združenia si volia príslušnosť a právomoc príslušných súdov Slovenskej republiky. 

 

4. Rozhodným právom týchto Stanov je slovenské právo. 

 

5. Tieto Stanovy sú vyhotovené v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu 

ustanovení týchto Stanov má prednosť znenie v slovenskom jazyku. 

 

6. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Stanov stane neplatným alebo nevykonateľným, nebude to mať vplyv 

na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Stanov. V takom prípade sa Členovia zaviazali 

nahradiť neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia platnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré budú 

mať z právneho hľadiska najbližší význam ako ustanovenia, ktoré sa majú nahradiť. Ak v Stanovách nie je 

žiadne ustanovenie, ktoré by inak bolo vhodné pre úplnosť úpravy práv a povinností, Členovia vynaložia 

maximálne úsilie na doplnenie takéhoto ustanovenia do Stanov. 

 

 



 

V________________, dňa ______2022 

 

 

________________________ 

Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Maďarská republika 

[●], [●] (funkcia) 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

________________________ 

Česká technická univerzita v Prahe, Česká republika 

[●], [●] (funkcia) 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

_______________________ 

Inštitút Jožefa Štefana, Slovinská republika 

[●], [●] (funkcia) 

 

 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

________________________ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika 

[●], [●] (funkcia) 


