
Stanovy občianskeho združenia  E@I
 

Časť I — Názov, vznik, sídlo, členstvo

Článok 1 — Názov
1) Názov občianskeho združenia je E@I  (vyslovuje sa [e če i]).

2)Písmeno „E” vyjadruje, že združenie sa zaoberá vzdelávaním = Edukáciou. V širšom kontexte 
zahŕňa aj slová: Efektívna komunikácia, mládežnícke výmeny = Exchange, Esperanto, Evolúcia, 
Európa. Písmeno „I“ vyjadruje, že združenie sa zaoberá internetovými nástrojmi na komunikáciu. V 
širšom kontexte zahŕňa aj slová: Interkultúra, Informácia, Idea, Inšpirácia.  Znak „@“ označuje 
synergický efekt týchto dvoch konceptov, ktorý je potrebný na dosiahnutie ľahkej a rýchlej 
medzinárodnej komunikácie.

 Skratku teda možno voľne preložiť ako Edukácia@Internet – avšak kvôli viacvýznamovosti 
písmen E a I sa bude používať iba skrátená forma názvu “E@I”.

Článok 2 — Vznik
1) E@I je právnickou osobou. Vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR podľa  

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) K založeniu E@I dochádza na základe skúseností z činnosti  medzinárodnej dielne, zaoberajúcej 
sa najmä internetovými projektmi, ktorá pôsobila pod týmto názvom od roku 1999 ako organizácia 
bez právnej subjektivity. 

 

Článok 3 — Sídlo
1) E@I má sídlo na adrese: Víťazná 840/67A, SK–958 04 Partizánske, Slovensko. 

2) E@I prostredníctvom internetu pôsobí celosvetovo.

 

Článok 4 — Členstvo
1) Riadnym členom sa môže stať každá osoba, ktorej vek je aspoň 15 rokov (vrátane) a najviac 35 
rokov (vrátane), a ktorá súhlasí so stanovami.

2) Osoba mladšia ako 15 alebo staršia ako 35 rokov sa môže stať priaznivcom. Priaznivci nemajú 
hlasovacie právo.

3) Každý riadny člen musí mať adresu elektronickej pošty a musí byť schopný ju používať.

 

Časť II — Ciele

Článok 5 — Všeobecne
1) E@I je mládežnícke občianske združenie; je politicky nezávislé.

Článok 6 — Vízia, ciele a metódy
1) Víziou E@I  je svet mieru a harmónie, v ktorom všetci občania môžu rýchlo a ľahko 
komunikovať po celom svete.

 

2) Cieľom E@I je

a) podnecovať interkultúrne vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu
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b) podporovať učenie a používanie internetových techník a jazykov.

c) pomáhať uskutočňovať Chartu Organizácie Spojených národov a jej Deklaráciu ľudských práv.

3) Metódami E@I sú

a) iniciovanie a podpora projektov s medzinárodnou spoluprácou mládeže.

b) organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktoré súvisia s cieľmi organizácie.

c) informovanie o dôležitosti a užitočnosti bezbariérovej medzinárodnej komunikácie.
 

Časť III — Orgány občianskeho združenia 

Článok 7 — Orgány
Orgánmi E@I sú

a) členská základňa,

b) predsedníctvo,

c) volebná komisia 

d) finančná komisia.
 

Článok 8 — Členská základňa
1) Členská základňa pozostáva zo všetkých riadnych členov (v zmysle článku 4).  

2) Členská základňa je vrcholným orgánom združenia.
 

Článok 9 — Práva a povinnosti členskej základne
Členská základňa má právo:

a) sledovať činnosť združenia a diskutovať o nej,

b) navrhovať projekty hodné uskutočnenia,

c) spolupracovať na projektoch E@I

d) navrhovať budúcu činnosť združenia,

e) iniciovať hlasovanie,

f) hlasovať, keď je vyhlásené hlasovanie členskej základne.
 

Členská základňa má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy

b) byť informovaná o dianí v združení
 

Článok 10 — Zasadania členov
1) E@I je združenie založené na internete, nestanovuje sa povinnosť každoročného rozhodného 
fyzického zhromaždenia. 

2) Všetky diskusie a rozhodnutia sa uskutočňujú prostredníctvom internetu.
 

Článok 11 — Hlasovanie členskej základne
1) Hlasovanie členskej základne môžu iniciovať buď traja (3) riadni členovia alebo jeden (1) člen 
predsedníctva. 

2) Obdobie hlasovania musí trvať minimálne sedem (7) dní.



 

Článok 12 — Vznik členstva
1) Záujemca o členstvo sa stane členom E@I tak, 

a) že vyplní internetový formulár, ktorého obsah zašle združeniu E@I, alebo 

b) pošle združeniu E@I správu elektronickej pošty. 

2) Vo formulári alebo v správe podľa ods. 1) sa záujemca  stručne predstaví, pričom nevyhnutne 
uvedie svoje mená a priezviská (resp: svoje celé meno), rok narodenia a štátnu príslušnosť. 
 

1)   Členstvo vzniká dňom prijatia potvrdzujúcej správy elektronickej pošty, ktorú dostane člen 
na svoju internetovú adresu.

 

Článok 13 — Zánik členstva
 

Členstvo v  E@I zaniká 

a) vystúpením zo združenia tak, že člen svoje rozhodnutie o vystúpení oznámi združeniu E@I 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo internetového formulára; podľa možnosti vystupujúci 
člen uvedie stručné vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia,

b) vylúčením, ak člen závažným spôsobom poruší stanovy E@I. 
 

2) dovŕšením 36 roku svojho veku členstvo nezaniká, ale člen sa stáva priaznivcom.

 Článok 14 — Predsedníctvo
Predsedníctvo vedie združenie a dohliada na vykonávanie jej činnosti.

Článok 15 — Zloženie predsedníctva
Predsedníctvo pozostáva najmenej z troch (3) a najviac z deviatich (9) rovnoprávnych členov. V 
predsedníctve sú koordinátor, tajomník, pokladník a prípadne ďalší členovia.

 

Článok 16 — Úlohy predsedníctva
Predsedníctvo:

a) dohliada na financie E@I 

b) informuje členov o svojej činnosti

c) vykonáva rozhodnutia, na ktorých sa uzniesla členská základňa

d) dbá o rozvoj E@I ,

e) organizuje plnenie cieľov E@I .

 

Článok 17 — Voľba predsedníctva
1) Predsedníctvo sa volí každé dva roky.

 2) Počet členov predsedníctva navrhuje volebná komisia členskej základni, ktorá o ňom rozhodne 
hlasovaním pred začatím volieb nového predsedníctva.

 3) Členovia predsedníctva sú volení jednoduchou väčšinou členskej základne prostredníctvom 
elektronického (internetového) hlasovania.

 4) Hlasovací poriadok navrhne predsedníctvo členskej základni na odsúhlasenie pred začatím 
volieb. 



 

Článok 18 — Zasadania predsedníctva
Predsedníctvo zasadá prostredníctvom internetu podľa potreby, minimálne však 4krát do roka.

 

Článok 19 — Rozhodnutia predsedníctva
Ak tieto stanovy neukladajú inak, predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou.

 

Článok 20 — Odstúpenie člena predsedníctva
Informáciu o odstúpení musí odstupujúci člen predsedníctva zaslať písomne členskej základni.

 

Článok 21 — Odvolanie člena predsedníctva
1) Člena predsedníctva môže odvolať jednoduchá väčšina členskej základne, ak 

a) neplní uspokojivo svoje úlohy alebo

b) koná v rozpore s týmito stanovami alebo so záujmami združenia.

 

2) Návrh na odvolanie člena predsedníctva musia písomne podať členskej základni najmenej dvaja 
(2) členovia združenia alebo piati (5) riadni členovia združenia.

 

Článok 22 — Volebná komisia
1 ) Volebná komisia pozostáva z troch (3) riadnych členov združenia.

2) Volebná komisia má za úlohu navrhovať nových členov predsedníctva pred riadnymi (každý 
párny kalendárny rok) a – v prípade potreby – mimoriadnymi voľbami predsedníctva. Svoj návrh 
predkladá členskej základni najmenej štrnásť (14) dní pred voľbami nových členov predsedníctva. 

3) Členovia volebnej komisie sú volení bezprostredne po riadnych voľbách predsedníctva a ich 
funkčné obdobie trvá až do ukončenia nasledujúcich volieb predsedníctva.

4) Volebná komisia kontroluje, aby hlasovali iba riadny členovia s hlasovacím právom keď sa 
hlasuje a po sčítaní hlasov prezentuje výsledky hlasovania vedeniu a členskej základni.

Článok 23 — Finančná komisia 

Finančná komisia pozostáva z troch (3) riadnych členov združenia, ktorí nie sú členmi 
predsedníctva; má za úlohu dohliadať na finančné hospodárenie združenia. 
 

Článok 24 — Úlohy finančnej komisie
Finančná komisia má za úlohu najmä:

a) čítať a kontrolovať všetky finančné dokumenty združenia,

b) v spolupráci s pokladníkom združenia, na prípadnú žiadosť riadneho člena alebo člena 
predsedníctva, poskytnúť finančné informácie členskej základni a/alebo predsedníctvu do dvoch (2) 
týždňov.

c) každoročne zostaviť správu o finančnom stave združenia, ktorú schvaľuje členská základňa 
jednoduchou väčšinou.

 



Časť IV — Financie
 

Článok 25 — Všeobecne
1) Činnosť združenia financujú dary, príjmy z hospodárskej činnosti a podpora súkromných osôb, 
firiem a nadácií.

2) Príjmy z hospodárskej činnosti nemôžu vykazovať zisk a môžu byť použité len na dosiahnutie 
cieľov združenia.

Článok 26 — Finančná zodpovednosť
Zodpovednosť za financie nesie predsedníctvo.

 

Časť V — Zmena stanov
 

Článok 27 — Všeobecne
O zmene stanov rozhoduje predsedníctvo.

 

Časť VI — Zánik
 

Článok 28 — Všeobecne
E@I môže byť zrušená len rozhodnutím troch štvrtín členskej základne.

 

Článok 29 — Majetok
V prípade zrušenia E@I zlúčením s iným občianskym združením, celý majetok E@I prechádza na 
toto združenie.  

 

Časť VII — Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 30 

1) V deň vzniku E@I ako právne nezávislého občianskeho združenia sa členovia prípravného 
výboru stávajú členmi predsedníctva. Funkčné obdobie tohoto predsedníctva je jeden rok.

2) „Jednoduchou väčšinou“ sa rozumie nadpolovičná väčšina tých, ktorí hlasovali.  

3) "Písomne" sa rozumie prostredníctvom textovej správy elektronickej pošty.

Registrácia vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14.11.2005.


