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S T A N O V Y 
 

Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 
 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je v súlade so zákonom č. 
83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. dobrovoľným 
združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať 
najmä vzdelávacie a vedecko-výskumné programy a iné aktivity medzinárodnej 
spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií, najmä 
s krajinami Európskeho spoločenstva.  
 

Čl. I 
Základné ustanovenia 

 
1. Názov občianskeho združenia je: Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu – SAAMS (ďalej len Asociácia) – Slovak Academic 
Association for International Cooperation – SAAIC 

2. Sídlom Asociácie je Bratislava, Križkova ul. 9 
3. Asociácia je v zmysle § 2 a § 19 ods. 1 zákona o združovaní občanov, v znení 

neskorších predpisov, občianskym združením. 
4. Asociácia je samostatnou právnickou osobou. 
5. Na naplnenie svojich cieľov Asociácia vytvára organizačnú štruktúru a môže 

zamestnávať zamestnancov. 
 
 

Čl. II 
Poslanie, ciele a činnosť Asociácie 

 
1. Poslaním Asociácie je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy 

medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích 
inštitúcií.  

2. Asociácia metodicky riadi prípravu a realizáciu vzdelávacích  a vedecko-
výskumných programov a aktivít, najmä  Programu celoživotného vzdelávania a 
programu Erasmus+ v Slovenskej republike. 

3. Asociácia spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike 
a v zahraničí, najmä v krajinách Európskeho spoločenstva. 

4. Asociácia vo svojej činnosti najmä: 
a) vytvára informačný systém o realizovaných programoch a o iných 

medzinárodných aktivitách a kooperuje s centrálnymi informačnými systémami 
Európskej komisie (ďalej len „EK“) 

b) zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a 
vedecko-výskumných programoch, 
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c) organizuje národné a medzinárodné semináre a konferencie, 
d) propaguje slovenské školstvo v zahraničí a vydáva informačné materiály, 
e) realizuje iné projekty. 

 
Čl. III 

Členstvo v Asociácii 
 
1. Členmi asociácie sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré súhlasia s jej 

stanovami a aktívne podporujú jej poslanie a ciele. 
2. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné. Členstvo v Asociácii vzniká na základe písomnej 

prihlášky dňom jej schválenia Valným zhromaždením. 
3. Členstvo v Asociácii zaniká: 

a) vystúpením člena z Asociácie 
b) úmrtím člena Asociácie 
c) zrušením členstva v Asociácii Valným zhromaždením z dôvodu porušenia stanov 

Asociácie a činnosťou proti jej cieľom a záujmom, 
 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti členov Asociácie 

 
1. K právam členov Asociácie patrí najmä: 

a) právo využívať informácie a služby, ktoré Asociácia poskytuje, 
b) právo podávať návrhy Valnému zhromaždeniu a orgánom Asociácie v zmysle 

poslania a cieľov Asociácie (Čl. II.), 
c) právo zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných Asociáciou. 

 
2. K povinnostiam členov Asociácie patrí najmä: 

a) dodržiavať stanovy Asociácie, 
b) informovať Asociáciu o svojich aktivitách, spojených s jej poslaním. 

 
 

Čl. V 
Orgány Asociácie 

 
Orgánmi Asociácie sú: 

a) Valné zhromaždenie, 
b) Správna rada, 
c) Výkonný riaditeľ, 
d) Dozorná rada. 

 
 

Čl. VI 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia Asociácie. 

a) Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
delegovaných zástupcov všetkých členov Asociácie, 

b) rozhodnutie Valného zhromaždenia je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 
prítomných delegovaných zástupcov členov Asociácie, ktorí majú hlasovacie 
právo. . 
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c) Hlasovacie právo majú všetci delegovaní zástupcovia členov Asociácie. Každý 
delegovaný zástupca člena Asociácie má pri hlasovaní jeden hlas. 

 
2. Valné zhromaždenie najmä: 

a) schvaľuje stanovy Asociácie, ich zmeny a doplnky, 
b) schvaľuje program činnosti Asociácie, 
c) volí členov Správnej rady a členov Dozornej rady, s výnimkou obligatórnych 

členov, 
d) schvaľuje vznik a zrušenie členstva v Asociácii, 
e) zasadá najmenej jeden raz ročne. 

 
 

Čl. VII 
Správna rada 

 
1. Riadiacim orgánom Asociácie je Správna rada, ktorá pozostáva z volených 

a obligatórnych členov. Členov Správnej rady volí Valné zhromaždenie. Funkčné 
obdobie členov Správnej rady trvá tri roky. 

 
2. Správna rada má jedenásť členov. Obligatórnymi členmi Správnej rady sú: zástupca 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky, Rady vysokých škôl a výkonný riaditeľ. 

 
3. Správna rada najmä: 

a) zriaďuje kancelárie programov a vymenúva ich riaditeľov na základe výberového 
konania, 

b) navrhuje stanovy Asociácie, ich zmeny a doplnky 
c) vytvára stratégie, princípy a pravidlá pre realizáciu hlavných cieľov Asociácie, 
d) schvaľuje organizačný a rokovací poriadok Asociácie 
e) volí a odvoláva funkcionárov Správnej rady – predsedu a podpredsedu , 
f) navrhuje vznik a zrušenie členstva v Asociácii, 
g) koordinuje jednotlivé programy, 
h) riadi činnosť Asociácie prostredníctvom výkonného riaditeľa, 
i) predkladá správu o činnosti a hospodárení Asociácie Valnému zhromaždeniu. 

 
 
 

Čl. VIII 
Výkonný riaditeľ 

 
1.  Výkonného riaditeľa schvaľuje SR a menuje predseda Správnej rady z riaditeľov 

jednotlivých kancelárií. 
 
2.  Výkonný riaditeľ najmä: 

a) zastupuje asociáciu navonok vo vzťahu k realizovaným programom, 
b) zastupuje a koná v mene asociácie pri vedení agendy súvisiacej s administráciou 

Asociácie, 
c) zabezpečuje  prípravu podkladov na rokovanie Správnej rady, 
d) zabezpečuje  informačnú činnosť pre členov Asociácie, 
e) zabezpečuje hospodársku činnosť Asociácie. 
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Čl. IX 
Dozorná rada 

 
1. Dozorná rada: 

a) je trojčlenná. Členov Dozornej rady volí Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie 
je trojročné, 

b) vykonáva dozor nad hospodárskou činnosťou Asociácie, 
c) kontroluje, či činnosť Asociácie je v súlade s jej stanovami a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 
d) predkladá Valnému zhromaždeniu sprvu o svojej činnosti. 

 
 

Čl. X 
Konanie v mene asociácie 

 
1. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda Správnej rady. V neprítomnosti predsedu 

má takéto oprávnenie podpredseda SR.  
2. V mene Asociácie na základe plnomocenstva koná výkonný riaditeľ, a to v rozsahu 

uvedenom v čl. VIII. 
3. Výkonný riaditeľ môže splnomocniť riaditeľov kancelárií jednotlivých programov, 

aby konali v mene asociácie vo vymedzených oblastiach jej činnosti. 
 
 

Čl. XI 
Kancelárie programov 

 
1. Správna rada Asociácie vytvára pre každý program národnú kanceláriu. 
2. Na čele národnej kancelárie je riaditeľ, ktorý prijíma ďalších zamestnancov. 

Kancelária organizačne, obsahovo a personálne zabezpečuje daný program. 
3. V mene národnej kancelárie programu je oprávnený konať riaditeľ v rozsahu 

právomocí určených kontraktom programu. 
 

 
Čl. XII 

Zásady hospodárenia 
 
1. Finančné prostriedky Asociácie sa používajú na poslanie a ciele Asociácie podľa Čl. 

II. Týchto stanov a tvoria ich: 
a) dary a príspevky právnických a fyzických osôb, 
b) príjmy z vlastnej edičnej, publikačnej a projektovej činnosti, 
c) účelové prostriedky na činnosť kancelárií programov. 

2. Hospodárenie Asociácie sa riadi všeobecne záväznými predpismi, platnými pre tento 
typ organizácie. 

3. Hospodárenie s finančnými prostriedkami na programy a kancelárie sa riadi 
kontraktom pre daný program. 
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Čl. XIII 
Zánik Asociácie 

 
1. Asociácia zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne 
Valné zhromaždenie, 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa § 12, 
ods. 3-5 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. Majetkové vysporiadanie vykonajú: 

a) Správna rada v prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku, písm. a), 
b) likvidátor, určený Ministerstvom vnútra SR v prípade uvedenom 

v predchádzajúcom odseku, písm. b). 
 
 

Čl. XIV. 
Záverečné ustanovenie 

 
Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie Slovenskej akademickej asociácie pre 
medzinárodnú spoluprácu dňa 16/04/2015 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie na 
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
 
Týmto dňom sa ruší platnosť doterajších Stanov registrovaných na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky dňa 21. 5. 1992 a ich zmeny zo dňa 28. 10. 1994, 23. 5 
1996 a 17. 9. 1998, 29.3.2010 ,  číslo spisu VVS/1-900/90-5826 /5  a pre 
zabezpečenie kontinuity v činnosti Asociácie sa nahradia schválenými Stanovami,  
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