Stanovy občianskeho združenia
Asociácia slovenských študentov práva
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Článok I
Názov združenia
Názov občianskeho združenia je Asociácia slovenských študentov práva (ďalej len „združenie“)
v slovenskom jazyku, resp. Association of Slovak Law Students v anglickom jazyku. Oficiálna skratka
názvu združenia v slovenskom jazyku je ASŠP a ASLS v anglickom jazyku.
Článok II
Sídlo združenia
Sídlom združenia je Mlynská 27, 059 34 Spišská Teplica.
Článok III
Ciele činnosti združenia
1. Cieľom združenia je:
a) vyvíjať osvetovú, výchovnú, vzdelávaciu, publikačnú a poradenskú činnosť v oblasti práva
a ekonómie v záujme zvyšovania právneho a ekonomického povedomia obyvateľstva;
b) všestranne podporovať nadaných študentov práva a vytvárať podmienky na rozvíjanie ich
schopností a na uplatňovanie ich teoretických právnych a ekonomických vedomostí v praxi
za účelom rozvoja ich praktických schopností;
c) zastrešovať mladých právnikov a študentov práva za účelom ich vzájomného vzdelávania a
podpory ich vedomostného a osobnostného rastu,
d) komplexne podporovať vzdelávanie.
2. Na naplnenie svojho cieľa bude združenie vykonávať najmä nasledovnú činnosť:
a) poradenská a osvetová činnosť medzi obyvateľstvom, poskytovanie odborných konzultácií,
usmernení a rád,
b) organizovanie pracovných stretnutí, prednášok, vzdelávacích seminárov a konferencií,
c) finančná podpora nadaných študentov práva,
d) publikačná činnosť,
e) podpora absolventov Právnických fakúlt pri uplatňovaní sa na trhu práce.
3. Pri plnení stanovených úloh a cieľov združenie:
a) spolupracuje s rôznymi fyzickými a právnickými osobami, t. j. okrem iného s odbornými
inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami, občianskymi združeniami a nadáciami
v SR ako aj v zahraničí;
b) podľa potreby uzatvára písomné zmluvy o súčinnosti podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.

Článok IV
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členom združenia môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony
v plnom rozsahu, ktorá je študentom študijného programu právo na niektorej z Právnických fakúlt
na území Slovenskej republiky, alebo ak dosiahla niektorý z troch stupňov vysokoškolského
vzdelania na niektorej z Právnických fakúlt na území Slovenskej republiky.
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3. Členom združenia sa môže stať iba ten uchádzač o členstvo v združení, ktorý súhlasí s týmito
stanovami a zároveň chce svojím konaním aktívne napomáhať k dosahovaniu cieľov združenia.
4. Členstvo v združení vzniká zápisom uchádzača o členstvo v združení do zoznamu členov
združenia po odsúhlasení členstva príslušným orgánom združenia podľa týchto stanov. Môže sa
tak stať iba v prípade, ak uchádzač spĺňa všetky náležitosti členstva v združení podľa týchto
stanov.
5. Na členstvo v združení neexistuje právny nárok.
6. Člen združenia môže byť vylúčený zo združenia v prípade, ak poruší ustanovenia týchto stanov.
7. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena
zo združenia príslušnému orgánu združenia alebo
b) vylúčením člena na základe rozhodnutia príslušného orgánu združenia.
Článok V
Práva a povinnosti členov združenia
1. Každý člen združenia má v súlade s týmito stanovami právo:
a) byť informovaní o činnosti združenia;
b) podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia;
c) kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov;
d) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov združenia;
e) voliť a byť volený do orgánov združenia;
f) spolupodieľať sa na riadení činnosti združenia prostredníctvom svojich zástupcov.
2. Každý člen združenia je povinný platiť členské príspevky podľa rozhodnutia podľa týchto stanov
príslušného orgánu združenia.
3. Každý člen združenia je povinný aktívne napomáhať k dosahovaniu cieľov združenia, okrem
iného tým, že:
a) sa bude pravidelne zúčastňovať na zasadaniach orgánov združenia, v ktorých pôsobí;
b) bude plne rešpektovať rozhodnutia a závery riadne prijaté orgánmi združenia podľa týchto
stanov a bude vyvíjať aktívnu činnosť na ich realizáciu;
c) bude konať v súlade s cieľmi činnosti združenia;
d) sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore s cieľmi združenia alebo ktorá môže vážne
ohroziť záujmy združenia.
4. V prípade porušenia povinností členov združenia členom združenia môže byť tento člen vylúčený
zo združenia rozhodnutím podľa týchto stanov príslušného orgánu združenia.
Článok VI
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Rada Združenia;
b) Správna rada;
c) Predsedníctvo.
Článok VII
Rada združenia
1. Rada združenia je základným iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom združenia.
2. Rada združenia je tvorená všetkými členmi združenia.
3. Rada združenia kontroluje Predsedníctvo a Správnu radu pri výkone ich činností, podáva návrhy
na zlepšenie činnosti združenia a vyjadruje sa ku všetkým otázkam týkajúcim sa činnosti
združenia.
4. V prípade ak Rada združenia v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí nedostatky v činnosti
ostatných orgánov združenia, je povinná na ne dané orgány upozorniť a zároveň navrhnúť
možnosti odstránenia zistených nedostatkov.
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5. Rada združenia volí dvoch členov Správnej rady nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.
6. Rada združenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
Článok VIII
Správna rada
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Správna rada je najvyšším orgánom združenia.
Správna rada je výkonným, riadiacim a rozhodovacím orgánom združenia.
Správna rada má päť členov, z toho troch stálych členov a dvoch nestálych členov.
Dvoch nestálych členov Správnej rady volí Rada združenia na dvojročné funkčné obdobie. Za
nestáleho člena Správnej rady môže byť zvolený ten člen združenia, ktorý vo voľbách do Správnej
rady získa nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Rady združenia. Podrobnosti o voľbách do
Správnej rady ustanoví vnútorný predpis združenia.
Stálymi členmi Správnej rady sú traja členovia Prípravného výboru združenia.
Správna rada najmä:
a) riadi činnosť združenia,
b) príjma vnútorné predpisy združenia,
c) volí a odvoláva členov Predsedníctva trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov,
d) rozhoduje o zmene Stanov združenia,
e) rozhoduje o všetkých otázkach činnosti združenia, najmä schvaľuje rozpočet združenia na
príslušný rok,
f) rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný rok,
g) prijíma uznesenia, ktoré sú záväzné pre všetkých členov združenia a pre všetky orgány
združenia,
h) schvaľuje návrhy Rady združenia na zlepšenie činnosti združenia,
i) odsúhlasuje členstvo v združení,
j) rozhoduje o vylúčení člena zo združenia.
Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebná trojpätinová väčšina hlasov
všetkých členov Správnej rady.
Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia.
Článok IX
Predsedníctvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia.
Predsedníctvo je tvorené tromi členmi združenia, ktorých volí a odvoláva Správna rada.
Funkčné obdobie Predsedníctva je trojročné.
Za združenie koná a podpisuje každý člen Predsedníctva samostatne.
Predsedníctvo je viazané rozhodnutiami Správnej rady.
Každý člen Predsedníctva môže byť kedykoľvek odvolaný Správnou radou spôsobom
ustanoveným v Článku VIII.
Článok X
Zásady hospodárenia združenia

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Za hospodárenie združenia zodpovedá Správna rada.
3. Združenie samostatne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným
vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia musí byť
spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
4. Zdrojmi majetku združenia sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky najmä vo forme:
a) členských príspevkov,
b) darov a príspevkov od domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb,
c) dotácii a grantov od domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb,
d) príjmov z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

príjmov z iných činností pri naplňovaní cieľov činnosti združenia,
dotácií zo štátneho rozpočtu,
výnosov z majetku združenia,
výnosov z lotérií, vzdelávacích a spoločenských akcií,
dedičstva,
2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.
5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť
súvisiacu so zabezpečovaním cieľov činnosti združenia a v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a týmito stanovami.
6. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje
ročnú účtovnú závierku o výsledku hospodárenia podľa platných predpisov.
Článok XI
Zánik združenia
1. Združenia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, alebo
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
2. O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Správna rada, ktorá
menuje likvidátora.
3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky združenia a s likvidačným zostatkom naloží
podľa rozhodnutia Správnej rady. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie
príslušnému štátnemu orgánu.
Článok XII
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .
3. Členovia Prípravného výboru sa dňom registrácie združenia automaticky stávajú členmi
združenia.
4. Jednotlivé orgány združenia budú kreované najneskôr v desiaty pracovný deň po dni, v ktorom
počet všetkých členov združenia dosiahol minimálne dvojnásobok počtu členov toho ktorého
orgánu združenia podľa týchto stanov; dovtedy bude vykonávať všetku právomoc a pôsobnosť
ešte nekreovaných orgánov Prípravný výbor združenia.
5. Podrobnosti o organizácii a fungovaní združenia upravia jeho vnútorné predpisy.

V Spišskej Teplici 1. novembra 2007
Členovia Prípravného výboru združenia:
Jaroslav Sabol

Ján Šeliga

Ľubomíra Šoltysová
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