Stanovy občianskeho združenia

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Preambula
Poslaním združenia je vytvárať podmienky zamerané na propagáciu a posilnenie
vyučovania v duchu francúzskeho vysokoškolského vzdelávania na slovenských vysokých školách
a univerzitách.
Združenie má ambíciu zastrešiť v jednej ‘virtuálnej’ pedagogickej štruktúre, nazvanej
„Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút“, existujúce frankofónne programy v Slovenskej
republike, s cieľom ich väčšieho zviditeľnenia, zvýšenia ich atraktivity a zabezpečenia ich ďalšieho
rozvoja.
Inštitút sa bude opierať o existujúce frankofónne študijné programy rozvinuté na
slovenských univerzitách v spolupráci s konzorciom francúzskych univerzít, a v spolupráci
s Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku.
Združenie má rovnako za cieľ nadviazať vzťahy s bilingválnymi francúzskymi sekciami na
gymnáziách a s francúzskymi podnikmi, ktoré sídlia v Slovenskej republike.
Aktivity združenia budú zapadať do rámca medzivládnej dohody uzavretej v roku 1995
medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Slovenskej republiky a potvrdenej v dohode
o strategickom partnerstve podpísanej v roku 2008.

Článok I
Názov
1. Názov týmito stanovami založeného občianskeho združenia je Slovensko-francúzsky
univerzitný inštitút (ďalej len „Združenie“).
2. Názov Združenia vo francúzskom jazyku je Institut universitaire franco-slovaque (IUFS).
3. Združenie môže používať skratku svojho názvu v slovenskom jazyku „SFUI“ ako aj skratku
svojho názvu vo francúzskom jazyku „IUFS“.

Článok II
Sídlo
1. Sídlom Združenia je Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica.
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Článok III
Cieľ činnosti občianskeho združenia
1. Združenie je samostatnou, nezávislou a nepolitickou právnickou osobou zriadenou podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky.
2. Prioritné ciele združenia sú nasledujúce:
a) Propagovať a rozvíjať vyučovanie v duchu francúzskeho vysokoškolského vzdelávania a
kultúry na slovenských vysokých školách a univerzitách.
b) Prispievať k rozvoju a rozširovaniu čiastočne frankofónnych programov existujúcich na
Slovensku v partnerstve s francúzskymi univerzitami a v spolupráci s Francúzskym
veľvyslanectvom na Slovensku.
c) Vytvoriť „značku kvality“ frankofónnych študijných programov zjednotených v rámci
Združenia.
d) Uľahčovať výmenu študentov, a učiteľov a vedeckých pracovníkov medzi čiastočne
frankofónnymi programami a francúzskymi univerzitami.
e) Podporovať rozvoj vzťahov a spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými univerzitami,
vysokými školami a vedecko-výskumnými pracoviskami, knižnicami a inými inštitúciami
pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
f) Nadväzovať partnerstvá medzi francúzskymi podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na
území Slovenskej republiky a slovenskými inštitúciami v oblasti vzdelávania a vedeckého
výskumu.

Článok IV
Členovia občianskeho združenia
1. Členovia Združenia sú traja zakladajúci členovia a neskôr prijatí členovia (ďalej len „riadni
členovia“)
2. Riadnym členom Združenia sa môže stať:
a) každá fyzická osoba bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo,
politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo
etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie a
b) každá právnická osoba bez ohľadu na sídlo, právny poriadok, podľa ktorého bola zriadená,
a štátnu príslušnosť osôb, ktoré ju ovládajú,
a to na základe písomnej žiadosti o prijatie za člena Združenia doručenej Združeniu
a rozhodnutím výboru o prijatí za člena.
3. Žiadosť o prijatie za člena Združenia sa podáva na tlačive, ktorého formu a obsah stanoví
riaditeľ do 30 dní odo dňa vzniku Združenia. Neúplnú žiadosť o prijatie za člena Združenia alebo
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žiadosť o prijatie za člena Združenia obsahujúcu nepravdivé údaje riaditeľ nie je povinný
predložiť výboru na rozhodnutie. Úplnú žiadosť o prijatie za člena Združenia predloží na
rozhodnutie riaditeľ Združenia výboru Združenia na jeho najbližšom zasadnutí.
4. Výbor rozhoduje o žiadosti o prijatie za člena Združenia dvojtretinovou väčšinou všetkých
členov výboru. Rozhodnutie výboru o prijatí alebo neprijatí žiadateľa za člena Združenia
oznámi žiadateľovi riaditeľ písomne do 30 dní odo dňa rozhodnutia výboru o žiadosti o prijatie
za člena Združenia.
5. V prípade rozhodnutia výboru o prijatí žiadateľa za člena Združenia sa žiadateľ stane členom
Združenia po zaplatení členského príspevku na aktuálny kalendárny rok v deň podpisu
písomného vyhlásenia o pristúpení k týmto stanovám.
6. Riadny člen Združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia a hlasovať na nich; právo hlasovať
však nemá, ak za aktuálny kalendárny rok neuhradil ročný členský príspevok najneskôr dva
dni pred konaním valného zhromaždenia,
b) voliť a byť volený do orgánov Združenia za podmienok upravených v týchto stanovách; toto
právo nemá, ak v aktuálnom kalendárnom roku neuhradil ročný členský príspevok,
c) podávať orgánom Združenia návrhy, podnety a odporúčania,
d) byť informovaný o činnosti Združenia a rozhodnutiach orgánov Združenia,
e) podieľať sa na činnosti Združenia.
7. Každý riadny člen Združenia má povinnosť:
a) dodržiavať tieto stanovy,
b) pomáhať pri plnení cieľov Združenia,
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
Združenia,
d) riadne a včas platiť členské príspevky a iné schválené príspevky,
e) chrániť a zveľaďovať majetok Združenia a
f) podieľať sa na činnosti Združenia.
8. Členstvo v Združení zaniká:
a) v prípade právnickej osoby zánikom právnej subjektivity člena,
b) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva výboru,
c) rozhodnutím výboru o vylúčení člena zo Združenia v prípade, ak člen opakovane porušil
tieto stanovy alebo rozhodnutia orgánov Združenia alebo v prípade, že neuhradil ročný
členský príspevok v dvoch rokoch idúcich po sebe; výbor rozhoduje o vylúčení člena
dvojtretinovou väčšinou svojich členov,
d) dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol člen odsúdený za úmyselný trestný čin.
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Článok V
Orgány občianskeho združenia
1. Orgánmi Združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) riaditeľ,
c) výbor,
d) kontrolór,
e) iné orgány vytvorené valným zhromaždením.

Článok VI
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a tvoria ho všetci členovia Združenia.
Každý člen Združenia má jeden hlas. Člen Združenia sa zúčastňuje zasadnutí valného
zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu, ktorého na to poveril
osobitným písomným plnomocenstvom.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach činnosti Združenia, najmä:
a) schvaľuje stanovy Združenia a rozhoduje o zmene stanov Združenia,
b) schvaľuje riaditeľom vypracovaný plán činnosti Združenia, výročnú správu o činnosti
Združenia a správu o hospodárení Združenia,
c) rozhoduje o vytváraní a rušení organizačných jednotiek Združenia,
d) rozhoduje o zmene sídla združenia v prípade, že si to bude situácia vyžadovať,
e) rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný kalendárny rok,
f) volí a odvoláva riaditeľa,
g) volí a odvoláva členov výboru,
h) volí a odvoláva kontrolóra,
i) volí overovateľa zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia,
j) rozhoduje o zániku Združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
občianskym združením a o menovaní likvidátora.
3. Zasadnutie valného zhromaždenia sa koná najmenej raz ročne. Zasadnutie valného
zhromaždenia zvoláva riaditeľ. Riaditeľ je povinný zvolať valné zhromaždenie v prípade, ak ho
o to písomne požiada dvojtretinová väčšina všetkých členov Združenia, a to tak, aby sa
zasadnutie uskutočnilo do 60 dní odo dňa doručenia riaditeľovi písomnej žiadosti členov
Združenia o zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia.
4. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva riaditeľ pozvánkou, ktorú doručuje členom
Združenia aspoň desať dní pred dňom zasadnutia valného zhromaždenia spravidla v prílohe emailovej správy na e-mailovú adresu každého člena Združenia, pričom za splnenie podmienky
doručenia pozvánky sa považuje aj zverejnenie pozvánky v uvedenej lehote na internetovej
stránke Združenia; pozvánka obsahuje údaj o mieste, dni a čase uskutočnenia zasadnutia
valného zhromaždenia a návrh programu zasadnutia valného zhromaždenia. Navrhovaný
program zasadnutia valného zhromaždenia môže byť zmenený iba na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia. V prípade písomného súhlasu všetkých členov Združenia
s uskutočnením zasadnutia valného zhromaždenia v určitý deň a určitú hodinu nie je riaditeľ
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povinný dodržať postup ustanovený v predchádzajúcej vete tohto bodu tohto článku týchto
stanov.
5. Zasadnutia valného zhromaždenia sú verejné, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.
6. Zasadnutie valného zhromaždenia vedie riaditeľ v prípade, ak valné zhromaždenie neprijme
rozhodnutie o zvolení predsedajúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej dvojtretinová väčšina
všetkých členov Združenia. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Združenia, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
8. Uznesenie podľa bodu 2. písm. a) a c) je prijaté iba vtedy, ak zaň hlasovala aj nadpolovičná
väčšina zakladajúcich členov Združenia.
9. Osoba, ktorá predsedá valnému zhromaždeniu spíše zápisnicu, ktorú podpíše spoločne
s overovateľom zápisnice zvoleným na zasadnutí valného zhromaždenia.
10. Zápisnica obsahuje:
a) deň, miesto a čas uskutočnenia zasadnutia valného zhromaždenia,
b) mená a priezviská alebo názvy prítomných členov Združenia,
c) program zasadnutia a výsledok hlasovania o každom bode programu,
d) prijaté uznesenia valného zhromaždenia a
e) na výslovnú žiadosť člena Združenia záznam o prípadnom odlišnom názore člena Združenia
na prerokúvanú záležitosť.
11. Každý člen Združenia je oprávnený nazrieť do textu zápisnice a vyhotoviť si z nej na vlastné
náklady odpisy a výpisy.

Článok VII
Riaditeľ
1. Riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.
2. Riaditeľ riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Riaditeľ
navrhuje program zasadnutí valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto
zasadnutia.
3. Riaditeľ koná a podpisuje v mene Združenia.
4. Riaditeľ je zodpovedný za riadne hospodárenie Združenia, zabezpečuje vedenie účtovníctva,
spravuje majetok Združenia a vypracúva návrh rozpočtu Združenia a plán činnosti Združenia.
5. Riaditeľ je oprávnený konať aj vo všetkých pracovnoprávnych vzťahoch Združenia, určovať
výšku platov všetkých zamestnancov Združenia a stanovovať výšku odmeny pre člena
Združenia za výkon funkcie v orgáne Združenia.

5

6. Riaditeľ vedie a priebežne aktualizuje zoznam členov Združenia a evidenciu platieb členských
príspevkov.
7. Riaditeľ archivuje došlú a odoslanú poštu Združenia a zápisnice zo zasadnutí valných
zhromaždení.
8. Riaditeľ je oprávnený písomne poveriť zastupovaním Združenia tretiu osobu, pričom rozsah
zastupovania bude výslovne uvedený v písomnom plnomocenstve.
9. Riaditeľ je volený valným zhromaždením na funkčné obdobie troch rokov spomedzi
frankofónnych učiteľov, ktorí sú členmi Združenia.
10. V prípade opakovaného závažného porušenia týchto stanov môže byť riaditeľ odvolaný
rozhodnutím valného zhromaždenia; valné zhromaždenie rozhoduje o odvolaní riaditeľa
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Združenia.
11. Riaditeľ sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným vzdaním sa funkcie doručeným Združeniu
na zasadnutí výboru. Do zvolenia nového riaditeľa vykonáva oprávnenia riaditeľa člen výboru
zvolený výborom na zasadnutí výboru, počas ktorého došlo k vzdaniu sa funkcie riaditeľa.
O tomto vyhotoví výbor písomný zápis.
12. Výkon funkcie riaditeľa je nezlučiteľný s výkonom funkcie kontrolóra.
13. Riaditeľ má za výkon svojej funkcie nárok na odmenu.

Článok VIII
Výbor
1. Výbor je riadiacim orgánom Združenia. Výbor za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi a valnému
zhromaždeniu.
2. Výbor pozostáva z:
a. riaditeľa Združenia;
b. dvoch menovaných členov, prorektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre
medzinárodnú spoluprácu a predstaviteľa Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej
republike povereného univerzitnou spoluprácou;
c. zástupcu každej fakulty, ktorá je členom Združenia a ktorá ponúka jeden alebo
viacero frankofónnych študijných programov;
d. a dvoch volených členov, ktorí boli zvolení valným zhromaždením spomedzi členov
Združenia na obdobie 3 rokov.
3. Funkciu predsedu výboru vykonáva osoba zvolená spomedzi členov výboru na obdobie troch
rokov.
4. Výbor napomáha riaditeľovi pripravovať strategické dokumenty Združenia a plány činnosti
Združenia.
5. Výbor realizuje strategické smerovanie Združenia stanovené valným zhromaždením.
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6. Úlohou výboru je využiť všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie vytýčených cieľov.
7. Výbor určuje odmenu podľa článku VII bod 13 za výkon funkcie riaditeľa.
8. Výbor rozhodne o prijatí nového člena Združenia a rozhodne o vylúčení člena zo Združenia.
9. Zasadnutia výboru zvoláva predseda výboru. Prvé zasadnutie zvoláva riaditeľ.
10. Výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru; v prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety tohto
bodu je výbor oprávnený prijímať aj per rollam, t. j. písomným hlasovaním prostredníctvom emailovej komunikácie, pričom na tieto účely je každý člen výboru povinný uviesť svoju emailovú adresu predsedovi výboru.
11. Člen výboru je oprávnený dať sa na zasadnutí výboru a pri hlasovaniach vo výbore zastúpiť
iným členom výboru na základe písomného splnomocnenia, ktoré nemusí byť úradne overené,
musí však byť predsedovi doručené písomne alebo elektronicky pred zasadnutím výboru. Pre
účely uznášaniaschopnosti výboru sa zastúpený člen považuje za prítomného; na zasadnutí
výboru však musí byť vždy osobne prítomná najmenej tretina jeho členov.

Článok IX
Kontrolór
1. Kontrolór je kontrolným orgánom Združenia. Kontrolór vykonáva svoju činnosť nezávisle od
riaditeľa a za túto svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Osoba vykonávajúca funkciu kontrolóra nie je oprávnená nechať sa pri výkone svojej činnosti
zastúpiť treťou osobou.
3. Kontrolór je oprávnený kontrolovať hospodárenie Združenia a správu majetku Združenia, ako
aj dodržiavanie ustanovení týchto stanov a iných predpisov Združenia týkajúcich sa
hospodárenie Združenia.
4. Kontrolór je oprávnený a povinný upozorniť riaditeľa a valné zhromaždenie na prípadne
zistené nedostatky a je oprávnený navrhnúť im opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov.
5. Každý orgán Združenia a každý člen Združenia je povinný kontrolórovi poskytnúť potrebnú
súčinnosť, najmä odovzdať kontrolórovi všetky ním požadované listiny týkajúce sa činnosti
Združenia a jeho hospodárenia.
6. Kontrolór je volený valným zhromaždením na funkčné obdobie piatich rokov na návrh
Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike; v prípade, že Veľvyslanectvo
Francúzskej republiky v Slovenskej republike nenavrhne v lehote do 15 dní za kontrolóra
žiadnu osobu, je takúto osobu oprávnený navrhnúť riaditeľ alebo ktorýkoľvek člen Združenia.
7. Kontrolór nemusí byť členom Združenia.
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8. O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva kontrolór správu riaditeľovi
a valnému zhromaždeniu aspoň raz ročne.

Článok X
Organizačné jednotky občianskeho združenia
1. Združenie nezriaďuje organizačné jednotky.

Článok XI
Zásady hospodárenia občianskeho združenia
1. Združenie hospodári s vlastnými zdrojmi a vlastným majetkom v súlade s cieľmi uvedenými
v týchto stanovách a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Pre plánovanie hospodárenia môže byť vypracovaný a schválený rozpočet.
2. Hospodárenie Združenia je neziskové.
3. Zdroje Združenia tvoria najmä:
a) členské príspevky a iné príspevky od členov Združenia,
b) dary a dobrovoľné finančné a iné príspevky od tretích osôb,
c) dotácie a granty poskytované štátmi, štátnymi a samosprávnymi orgánmi a inými osobami,
d) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
e) výťažky z účelových akcií a verejných zbierok,
f) výnosy z vlastného majetku,
g) príjmy získané vlastnou činnosťou, napríklad z organizovania kultúrnych, vzdelávacích
spoločenských alebo športových aktivít alebo z predaja vlastnej literatúry vydanej
v súvislosti s uskutočňovaním cieľa Združenia a
h) dedičstvo.
4. Výnosy z vlastného majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa
Združenia a na financovanie činnosti Združenia.
5. V záujme získavania ďalších zdrojov môže Združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo
vzťahu k svojej činnosti aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov Združenia
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými v mieste výkonu
podnikateľskej činnosti.
6. O hospodárení Združenia rozhoduje výbor, ktorý zodpovedá za použitie zdrojov Združenia
v súlade s cieľom Združenia, rozpočtom Združenia a plánom činnosti Združenia.
7. V prípade potreby zabezpečenia riadneho hospodárskeho, administratívneho a právneho
chodu Združenia je riaditeľ oprávnený zabezpečiť odplatné služby tretích osôb, najmä vo veci
vedenia účtovníctva Združenia.
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Článok XII
Zrušenie a zánik občianskeho združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením,
b) zlúčením s iným občianskym združením,
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení
Združenia,
2. Pri zániku Združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
3. Valné zhromaždenie v prípade rozhodovania o zániku Združenia rozhodne aj o vymenovaní
likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky Združenia a naloží s likvidačným zostatkom podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia. Pri likvidácii Združenia sa primerane použijú príslušné
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Valné zhromaždenie oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zánik Združenia do 15
dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zániku Združenia.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na zasadnutí valného zhromaždenia.
2. Po schválení zmeny týchto stanov je riaditeľ povinný zmenu písomne oznámiť Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa jej schválenia a pripojiť k písomnému
oznámeniu o zmene stanov dve vyhotovenia textu zmeny týchto stanov.
3. Združenie vzniklo registráciou podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
4. Združenie je založené na dobu neurčitú.
5. Stanovy sú v znení zmien schválených valným zhromaždením Slovensko-francúzskeho
univerzitného inštitútu, ktoré sa konalo 29. marca 2019 v Bratislave.
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