STANOVY
Občianskeho združenia
CAESaR – Centrum vzdelávania, vedy a výskumu
PRVÁ ČASŤ
Ciele a činnosť zduženia
Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku: CAESaR – Centrum vzdelávania,
vedy a výskumu.
2. Preklad názvu občianskeho združenia do anglického jazyka: CAESaR – Centre for
Activities: Education, Sciences and Research.
3. Sídlom občianskeho združenia CAESaR je: Ožvoldíková 4, Bratislava 4, 841 02.
4. Občianske združenie CAESaR je právnickou osobou. Je dobrovoľným občianskym
združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
5. Občianske združenie CAESaR (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné občianske
združenie odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov,
študentov univerzít, vysokých, stredných a základných škôl, a iných osôb so záujmom
o vzdelávanie, vedu a výskum; a to bez ohľadu na ich svetonázorovú, politickú či
národnostnú príslušnosť.

Článok 2
Ciele a činnosti
1. Základným cieľom občianskeho združenia je podpora vzdelávania na všetkých
úrovniach, podpora rozvoja vedy v oblasti základného a aplikovaného výskumu,
propagácia a šírenie informácií z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.
2. Činnosť združenia v súlade s uvedeným cieľom spočíva najmä v nasledujúcich
aktivitách a projektoch zameraných na:
I. združovanie odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov,
študentov univerzít, vysokých, stredných a základných škôl, a iných osôb so
záujmom o vzdelávanie, vedu a výskum,
II. zvyšovanie kvality formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania
odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov, žiakov,
študentov a osôb so záujmom o vzdelávanie, vedu a výskum. Ide najmä
o organizovanie a realizovanie aktivít v oblasti:
a) formálneho vzdelávania v primárnej, sekundárnej a terciárnej sfére
vzdelávania,
b) neformálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj celoživotného
vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce,
c) informálneho vzdelávania: elektronické a zmiešané vzdelávanie,

d) odborného vzdelávania odborných, pedagogických a vedeckých
pracovníkov,
e) prípravy odborníkov pre oblasť ďalšieho vzdelávania: poradcov,
metodikov, lektorov a manažérov vzdelávania,
f) podnikového vzdelávania,
g) podpory talentov v rôznych oblastiach vzdelávania.
III. zvyšovanie kvality práce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu so zameraním sa
na propagáciu výsledkov, výmenu vedomostí a skúseností. Ide najmä o aktivity
a projekty zamerané na:
a) podporu účasti vedeckých a pedagogických pracovníkov na vedeckých
podujatiach doma a v zahraničí (semináre, konferencie),
b) podporu tvorby a vydávanie vedeckých a odborných prác, učebníc
a učebných textov, časopisov a odborných publikácií,
c) organizovanie seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,
d) propagáciu výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti doma
a v zahraničí, tak v podobe publikácii ako aj v prostredí internetu,
e) podporu študijných pobytov a odborných stáží členov združenia na
Slovensku ale aj v zahraničí.
IV. vypracovanie expertíz, odborných posudkov a poradenstvo v oblasti vzdelávania,
vedy a výskumu. Ide najmä o aktivity a projekty zamerané na:
a) podporu personálneho a kariérneho poradenstva na školách a vo firmách,
b) vypracovanie odborných posudkov, analýz, recenzií a expertíz v súlade
s cieľom združenia.,
c) realizáciu informačného a poradenského servisu v oblasti vzdelávania,
vedy a výskumu,
d) poradenstvo v oblasti vypracovania a realizovania projektov a aktivít
v súlade s cieľom združenia.
V. podporu ďalších aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu v súlade
s rozhodnutím členskej schôdze.
3. Združenie a jeho členovia sa pri činnostiach uvedených v ods. 2 článku 2 týchto
stanov riadia zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, stanovami, organizačným poriadkom združenia a rozhodnutiami
svojich orgánov.
4. Podrobnejšiu úpravu vnútorných pomerov združenia a záležitostí neuvedených
v týchto stanovách upraví organizačný poriadok, ktorý schvaľuje výbor združenia na
návrh členskej schôdze.

DRUHÁ ČASŤ
Orgány združenia a ich právomoci
Článok 3
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) členská schôdza
b) výbor
c) predseda
d) tajomník
e) kluby, odborné skupiny, centrá a pobočky.
2. Iné orgány, ako sú uvedené v ods. 1. sa vytvárajú podľa potreby na základe uznesenia
členskej schôdze.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Článok 4
Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a jeho členmi sú všetci riadni
členovia združenia.
Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Prvá
riadna členská schôdza v kalendárnom roku je schôdzou výročnou.
Riadnu členskú schôdzu zvoláva výbor združenia z vlastnej iniciatívy. Mimoriadnu
členskú schôdzu zvoláva výbor združenia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň
dvoch tretín riadnych členov, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení
písomnej žiadosti o jej zvolanie.
Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy,
b) určovať hlavné smery činnosti združenia,
c) tajným hlasovaním riadnych členov voliť členov výboru združenia,
d) rozhodovanie o rozpustení združenia alebo o zlúčení združenia s iným
občianskym združením s výnimkou podľa článku 5 ods. 7, písm. f) týchto
stanov.
Výročná členská schôdza:
a) berie na vedomie výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia
združenia predkladanú výborom združenia,
b) rozhoduje o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok.
Členskú schôdzu vedie predseda, resp. ním poverený člen výboru združenia. Na
schôdzi sa rozhoduje uzneseniami. Členská schôdza svoje rozhodnutia prijíma vo
forme uznesení.
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
riadnych členov združenia a s výnimkou v prípadov podľa ods. 8 tohto článku
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných riadnych členov združenia.
Členská schôdza rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov
združenia v prípadoch:
a) schválenia alebo zmeny stanov združenia,
b) rozpustenia združenia alebo zlúčenia združenia s iným občianskym združením,
c) voľby členov výboru združenia.
Na zrušenie združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných riadnych členov
združenia.

Článok 5
Výbor združenia
1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný
členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej
schôdze.
2. Výbor združenia plánuje, organizuje a hodnotí aktivity združenia.
3. Výbor posudzuje návrhy členov združenia v súlade s cieľmi združenia, schvaľuje ich,
organizuje alebo poverí organizáciou niektorého člena združenia.
4. Výbor má najmenej troch členov, ktorí sa volia na dobu neurčitú. Výbor sa schádza
najmenej dvakrát ročne. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda združenia, ktorého si
členovia výboru volia spomedzi seba. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov. Výbor prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení.
5. Členom výboru sa môže stať každý člen združenia starší ako 18 rokov zvolený na
členskej schôdzi dvojtretinovým podielom prítomných riadnych členov .
6. Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, s výnimkou tých, o ktorých má
podľa týchto stanov rozhodovať členská schôdza.
7. Výbor združenia najmä:
a) na návrh členskej schôdze schvaľuje organizačný poriadok združenia,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje členskú schôdzu,
d) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí členskej schôdze,
e) na návrh členskej schôdze rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena združenia,
určuje výšku členského príspevku,
f) rozhoduje o rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym
združením, ak sa členská schôdza, na ktorej sa má rozhodnúť o zrušení
združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením, nie je
uznášaniaschopná.
Článok 6
Predseda združenia
1.
2.
3.
4.
5.

Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý združenie riadi a koná v jeho mene.
Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.
Predsedu volia členovia výboru spomedzi členov výboru na čas neurčitý.
Predseda vedie zasadnutia členskej schôdze a zasadnutia výboru združenia.
Len predseda združenia je oprávnený zastupovať združenie voči tretím osobám, konať
v jeho mene navonok a podpisovať zaň. V konkrétnych prípadoch môže tieto
oprávnenia preniesť na určitý čas alebo na určitú záležitosť na niektorého z členov
výboru. Podpisovať za združenie však v takomto prípade môžu len dvaja členovia
výboru združenia súčasne.
6. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný výboru združenia.

Článok 7
Tajomník zduženia
1. Tajomník je výkonným orgánom združenia, vedie kompletne jeho agendu, hospodári
s finančnými prostriedkami podľa pokynov predsedu združenia a v súlade so
všeobecnezáväznými platnými právnymi predpismi.
2. Tajomníka vymenúva výbor združenia spomedzi členov výboru združenia. Tajomník
za výkon svojej činnosti zodpovedá výboru združenia. Voči tretím osobám koná na
základe plnej moci vystavenej predsedom združenia.
Článok 8
Kluby, odborné skupiny, centrá a pobočky
1. Z dôvodu efektívnejšej koordinácie práce môže výbor združenia, na základe podnetu
riadnych členov združenia, vytvoriť kluby, odborné skupiny a centrá, do ktorých sa
môžu zaradiť jednotliví členovia združenia podľa svojich záujmov.
2. Z dôvodu efektívnejšej koordinácie práce môže výbor združenia, na základe podnetu
riadnych členov združenia, vytvoriť pobočku združenia.

TRETIA ČASŤ
Členstvo v združení
Článok 9
Vznik členstva
1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické
osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. Ak má byť členom združenia
osoba mladšia ako 18 rokov, k žiadosti o členstvo je potrebný písomný súhlas jej
zákonného zástupcu.
2. Členov združenia schvaľuje a prijíma výbor združenia, na základe písomnej
prihlášky/žiadosti záujemcu o členstvo.
3. Členstvo zakladajúcich členov vzniká dňom registrácie združenia na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky.
4. K prijatiu za člena sa vyžaduje písomný súhlas žiadateľa so stanovami združenia,
organizačným poriadkom a zaplatenie členského príspevku.
5. Členstvo v združení môže byť riadne a čestné.
6. Riadnym členom združenia môže byť: odborný, vedecký alebo pedagogický
pracovník, doktorand, študent základnej, strednej alebo vysokej školy, študent
univerzity a iné osoby so záujmom o vzdelávanie, vedu a výskum, ktorí pri tom
dodržiavajú stanovy a organizačný poriadok združenia.
7. Čestným členom združenia sa môže stať: významný domáci alebo zahraničný
pracovník v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, verejného a spoločenského života,
ktorý výrazne prispel k dosahovaniu cieľov združenia. Čestným členom združenia sa
môžu stať aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré na činnosť združenia prispievajú
sponzorským darom alebo príspevkom, ktorého minimálnu výšku určuje a schvaľuje
pre daný rok výbor združenia.

Článok 10
Práva a povinnosti členov združenia

1. Riadny člen má právo:
a) byť informovaný o činnosti združenia a zúčastňovať sa na jeho aktivitách
b) zúčastňovať sa členských schôdzí a hlasovať na nich
c) voliť a byť volený do orgánov združenia
d) predkladať návrhy a podnety orgánom združenia
e) slobodne vystúpiť zo združenia.
2. Riadny člen združenia má najmä tieto povinnosti:
a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a hájiť jeho záujmy
b) platiť členské príspevky v určenej výške a termínoch splatnosti
c) dodržiavať stanovy a organizačný poriadok združenia
d) uhradiť združeniu škodu, ktorú mu svojim konaním spôsobil.
3. Čestný člen združenia má právo:
a) byť informovaný o činnosti združenia a zúčastňovať sa na jeho aktivitách
b) predkladať návrhy a podnety orgánom združenia
c) pre daný rok, v ktorom združeniu poskytol príspevok/sponzorský dar, byť
uvádzaný medzi sponzormi združenia.
4. Čestný člen združenia má najmä tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a organizačný poriadok združenia
b) uhradiť združeniu škodu, ktorú mu svojim konaním spôsobil.
5. Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v združení, môže predseda
združenia:
a) dočasne obmedziť alebo pozastaviť členstvo v združení a práva z toho
vyplývajúce,
b) takéhoto člena zo združenia vylúčiť.

Článok 11
Zánik členstva
1. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena
b) vylúčením člena
c) úmrtím člena, ak je fyzickou osobou alebo zánikom člena, ak je právnickou
osobou
d) zánikom združenia.
2. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena o jeho vystúpení
doručeného predsedovi združenia najskôr však dňom doručenia písomného oznámenia
o vystúpení. Vystúpením nezaniká zodpovednosť člena za vysporiadanie
zodpovednostných záväzkov voči združeniu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Hospodárenie združenia
Článok 12
1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý je v jeho vlastníctve, alebo ktorý užíva na
základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke uzavretej s jeho vlastníkom.
2. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
3. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na
tento účel v peňažnom ústave.
4. Majetok vo vlastníctve združenia tvoria najmä:
a) členské príspevky riadnych členov združenia v určenej výške a termínoch
splatnosti v organizačnom poriadku,
b) príjmy z hospodárenia združenia,
c) dary a dotácie na činnosť združenia,
d) výnosy z verejných zbierok, vzdelávacích a spoločenských akcií,
e) príspevky účastníkov konferencií,
f) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
g) iné príjmy v súlade s právnymi predpismi.
5. Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľov uvedených v týchto
stanovách.
PIATA ČASŤ
Zánik združenia
Článok 13
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
2. Uznesenie o rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením prijíma členská
schôdza a platnosť nadobúda po súhlase predsedu združenia. Túto skutočnosť oznámi
predseda do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
3. Pri zániku občianskeho združenia zlúčením prechádza jeho majetok na novovzniknuté
občianske združenie.
4. Pri zániku združenia rozpustením vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor.
Likvidátora ustanoví predseda do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia členskej schôdze
podľa článku 4 ods. 9 týchto stanov alebo uznesenia výboru zduženia podľa článku 5
ods. 7, písm. f) týchto stanov súčasne so svojim súhlasom s uznesením členskej
schôdze o rozpustení združenia. Likvidátor sústredí peňažné prostriedky združenia,
vysporiada jeho záväzky voči štátu, ako aj ďalšie záväzky a pohľadávky, speňaží jeho
majetok a zvyšok likvidačného zostatku rozdelí medzi členov spôsobom určeným
v organizačnom poriadku, alebo sa použije na podporu projektov, ktoré sú v súlade
s cieľmi združenia.

ŠIESTA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 13
1. Zmenu týchto stanov oznámi predseda združenia písomne Ministerstvu vnútra SR do
15 dní od svojho súhlasu so zmenami stanov a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text
týchto zmien.
2. Tieto stanovy boli prijaté jednomyseľne zakladajúcimi členmi na ustanovujúcej
členskej schôdzi dňa 4.11.2005 v Bratislave.

