Stanovy
Slovenskej evaluačnej spoločnosti
Časť I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Názov, sídlo a územná pôsobnosť
1. Občianske združenie sa zakladá pod názvom Slovenská evaluačná spoločnosť (ďalej
len “Spoločnosť”), v skratke SES. Vo vzťahu k zahraničiu bude Spoločnosť užívať
anglické označenie Slovak Evaluation Society. Spoločnosť má sídlo v Bratislave, PSČ
841 02, na Talichovej č. 2, a územnú pôsobnosť v rámci Slovenska.
Článok 2
Postavenie Spoločnosti
1. Spoločnosť je dobrovoľným, záujmovým a nevládnym združením občanov a
právnických osôb.
2. Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní
občanov zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
3. Na základe rozhodnutia svojich členov - Valného zhromaždenia a Rady, sa Spoločnosť
môže stať členom iných domácich aj zahraničných záujmových organizácií s rovnakým
zameraním.
4. Spoločnosť môže vytvárať pobočky.
5. Spoločnosť vykonáva činnosti na základe spoločnej práce jej členov. Na výkon prác
môže Spoločnosť zamestnávať pracovníkov.
Článok 3
Ciele a činnosť Spoločnosti
1. Cieľom Spoločnosti je:
a) budovať evaluačnú kultúru na Slovensku,
b) dostať do povedomia verejnosti a propagovať vo verejnom sektore teóriu, prax
a využitie evaluácií (politík, programov, inštitúcií,…) za účelom transparentnosti
a zodpovedania sa za využitie verejných financií, a
c) rozvíjať spoluprácu, výmenu skúseností a poznatkov s partnerskými organizáciami
doma aj v zahraničí.
2. Spoločnosť bude realizovať tieto ciele tak, že poslúži:
a) ako fórum na sústredenie, využitie a šírenie výsledkov evaluácií v prospech
všetkých sektorov a celej spoločnosti,
b) ako platforma pre štúdium, výskum a výmenu skúseností a vedomostí, ako aj na
vylepšenie evaluačných metód a techník.
3. Spoločnosť bude uskutočňovať svoje ciele prostredníctvom nasledovných činností:
a) realizáciou evaluácií,
b) organizovaním školení, kurzov,
c) poskytovaním metodickej pomoci, prípravou manuálov,
d) výmenou poznatkov, skúseností a výsledkov,

e)
f)
g)
h)

sústreďovaním dát a informácií týkajúcich sa evaluácií,
organizovaním stretnutí, seminárov a konferencií,
publikačnou činnosťou v oblasti evaluácií, a
konzultačnou a poradenskou činnosťou.

Časť II
Členovia, ich práva a povinnosti
Článok. 4
Členstvo
1. Členstvo v spoločnosti je riadne alebo čestné.
2. Riadnym členom môže byť inštitucionálny člen, fyzická alebo právnická osoba, ktorá
súhlasí so stanovami Spoločnosti, zaoberá sa touto činnosťou alebo sa zaujíma
o evaluácie a relevantné disciplíny, ich štúdium či propagáciu.
3. Riadnymi inštitucionálnymi členmi sú výskumné a verejné inštitúcie a neziskové
organizácie aktívne v oblasti evaluácií.
4. Čestní členovia môžu byť menovaní na návrh Rady po schválení Valného
zhromaždenia.
5. Spoločnosť bude viesť register všetkých svojich členov aj s adresami. Členovia by mali
oznámiť prípadnú zmenu adresy alebo akéhokoľvek iného údaja z registrácie na
sekretariát Spoločnosti.
6. Fyzická alebo právnická osoba sa stáva členom Spoločnosti po akceptovaní prihlášky
Radou a zaplatení vstupného registračného poplatku.
Článok 5
Práva členov
1. Každý člen má právo zúčastniť sa na Valnom zhromaždení, voliť a byť volený do
orgánov Spoločnosti a ich prostredníctvom sa zúčastniť na riadení spoločnosti.
2. Členovia majú právo:
a) podávať návrhy na program a činnosť Spoločnosti,
b) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
c) prístupu k informáciám vydávaných Spoločnosťou a môžu využívať všetky
výsledky činnosti Spoločnosti,
d) byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,
e) zúčastňovať sa za zvýhodnených podmienok akcií poriadaných Spoločnosťou,
f) bezplatne využívať dokumentačné materiály Spoločnosti, a
g) byť vysielaní ako reprezentanti Spoločnosti a na jej náklady na vybrané domáce
a zahraničné podujatia, ktoré prinesú Spoločnosti odborný úžitok.
Článok 6
Povinnosti členov
1. Každý člen Spoločnosti je povinný:
a) dodržiavať stanovy, pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na
jeho práci,

b) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia, ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. presadzovať ciele
Spoločnosti a spolupracovať na dohodnutom programe činností,
c) poskytovať informácie a podklady potrebné k činnosti Spoločnosti.
2. Členovia musia dodržiavať etické pravidlá.
3. Členovia sú povinní zaplatiť ročné členské podľa cenníka schváleného Valným
zhromaždením. Za týmto účelom budú rozdelení do kategórií, ktorých členské sa líši.
V špeciálnych prípadoch môže Rada schváliť výnimku v platení členského.
Článok 7
Ukončenie členstva
1. Členstvo v Spoločnosti sa končí:
a) vystúpením člena zo Spoločnosti,
b) zánikom právnickej osoby, podnikateľa – živnostníka, alebo
c) úmrtím fyzickej osoby.
2. Členstvo môže byť ukončené na základe písomného oznámenia člena o ukončení
členstva, alebo zrušením Spoločnosti.
3. Členstvo v Spoločnosti sa končí vylúčením člena rozhodnutím Rady na základe
porušenia stanov alebo ak neprimeraným spôsobom poškodí Spoločnosť.

Časť III
Orgány Spoločnosti
Článok 8
Valné zhromaždenie
1. Orgánmi Spoločnosti sú Valné zhromaždenie a Rada.
2. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie tvoria
všetci členovia.
3. Valné zhromaždenie zvoláva Rada, prvé zasadanie výnimočne zvoláva prípravný výbor.
4. Valné zhromaždenie sa zvoláva raz ročne. Ak o to požiada väčšina Rady alebo tridsať
percent členov, zvoláva sa mimoriadne Valné zhromaždenie.
5. Zvolanie Valného zhromaždenia musí byť vykonané písomne a spolu s oznámením
o programe sa doručuje členom aspoň v 14-dňovom predstihu.
6. Pokiaľ nie je prítomná v stanovenom termíne nadpolovičná väčšina členov, zvoláva
Rada do 30 minút náhradné Valné zhromaždenie z prítomných členov.
7. Valné zhromaždenie vedie poverený člen Rady.
8. Každý riadny a čestný člen má jeden hlas. Rozhodujú hlasy nadpolovičnej väčšiny
prítomných s výnimkou uznesenia o likvidácii Spoločnosti, kedy je potrebná 3/5-nová
väčšina.
9. Zápisnicu z Valného zhromaždenia zabezpečuje poverená osoba a podpisuje ju spolu
s predsedom Rady.
10. Valné zhromaždenie rozhoduje o:
a) zániku Spoločnosti zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e) volí a odvoláva členov Rady; predsedu združenia a kontrolný orgán, a
f) schvaľuje prijatie nových členov.
Článok 9
Zloženie a činnosť Rady
1. Členovia Rady sú volení na Valnom zhromaždení riadnymi členmi. Riadni členovia sú
alebo fyzické osoby alebo právnické osoby, zastúpené jednou poverenou osobou.
2. Rada pozostáva z predsedu Spoločnosti, jeho zástupcu a členov Rady a má 5 členov,
ktorí sú volení na 2 roky.
3. Predseda je štatutárnym orgánom Spoločnosti, koná v mene Spoločnosti a podpisuje
samostatne. Predseda vedie zasadnutia Rady.
4. V jeho neprítomnosti koná za Spoločnosť jeho zástupca - podpredseda.
5. Každý člen Rady môže byť odvolaný Valným zhromaždením.
6. Členstvo v Rade končí ukončením členstva v Spoločnosti alebo odvolaním člena
Valným zhromaždením.
7. Rada môže prijímať rozhodnutia ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
8. Rada rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Valnému zhromaždeniu a
riadi činnosť Spoločnosti v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.
9. Činnosť v orgánoch Spoločnosti môže byť členom honorovaná podľa jej odbornej
a časovej náročnosti a hradené výdaje s ňou spojené.
10. Rada sa zaoberá najmä týmito úlohami:
a) pripravuje podklady na schválenie pre Valné zhromaždenie, zostavuje návrh
programu činnosti a správu Rady pre Valné zhromaždenie, a vykonáva prijaté
rozhodnutia,
b) schvaľuje prijatie darov a príspevkov,
c) stanovuje činnosť Spoločnosti,
d) schvaľuje rozpočet Spoločnosti a ročnú závierku,
e) navrhuje Valnému zhromaždeniu čestných členov,
f) prerokúva žiadosti o riadne členstvo v Spoločnosti,
g) organizuje Valné zhromaždenia, stanovuje ich program,
h) organizuje konferencie, navrhuje členov reprezentujúcich Spoločnosť v iných
združeniach, inštitúciách, orgánoch,
i) poskytuje výnimky na platenie členského,
j) hospodári s rozpočtom Spoločnosti,
k) pripravuje rozpočet na ďalší rok, minimálne mesiac pred koncom roka, a
l) predkladá správy o činnosti a hospodárení Spoločnosti na schválenie Valnému
zhromaždeniu.
Článok 10
Kontrolný orgán
1. Kontrolným orgánom Spoločnosti je revízor.
2. Revízor za svoju činnosť zodpovedá Rade a kontroluje hospodárenie Spoločnosti,
upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje aj
dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
3. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

Článok 11
Zásady hospodárenia
1. Spoločnosť zakladá v peňažnom ústave samostatný účet, na ktorom sa evidujú všetky
pohyby majetku Spoločnosti a jej príjmy a výdavky.
2. Spoločnosť hospodári podľa schváleného rozpočtu, hospodári s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom (ak ho má),
3. Spoločenstvo musí hospodáriť v súlade s relevantnými platnými predpismi.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom
rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so
zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a stanovami.
5. Finančné zdroje Spoločnosti pozostávajú z:
a) členských poplatkov,
b) darov, grantov,
c) dotácií, dedičstva,
d) príspevkov na konferencie,
e) platby za činnosti a služby poskytnuté iným organizáciám alebo príspevky za
semináre, školenia, stretnutia a predaj publikácií, a
f) akýchkoľvek iných legálnych zdrojov (napr. prednáškových, výchovnovzdelávacích a poradenských aktivít).
6. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov
Spoločnosti.
7. Príjmy Spoločnosti slúžia na realizáciu jej cieľov a nemôžu sa prerozdeľovať členom.
8. Hospodárenie sleduje poverený člen Rady podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Rada.

Časť IV
Záverečné ustanovenia
Článok 12
Zánik Spoločnosti

1. O zániku Spoločnosti zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie. Rada menuje likvidátora.
2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia Rady.
3. Zánik Spoločnosti treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
4. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
Článok 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Do doby zvolenia Rady plní úlohy prípravný výbor, ktorý rokuje v mene Spoločnosti
a správu podá na prvom Valnom zhromaždení Spoločnosti.

2. Tieto stanovy budú predložené na schválenie prvému Valnému zhromaždeniu,
v prípade, že Valné zhromaždenie rozhodne o zmene stanov, zmena bude nahlásená na
Ministerstvo vnútra SR, ktoré vykonalo registráciu Spoločnosti.
V Bratislave, dňa 7. decembra 2006

