STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

TROJSTEN
Článok I
NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Názov občianskeho združenia je:
Sídlo občianskeho združenia je:

Trojsten.
KVI FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava IV,
Slovenská republika
Článok II

CHARAKTERISTIKA A CIEĽ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA TROJSTEN
1. Občianske združenia Trojsten (ďalej len Trojsten) je dobrovoľné a neziskové
občianske združenie zamerané na prácu s deťmi a mládežou.
2. Trojsten sa svojou výchovnou a vzdelávacou činnosťou snaží rozvíjať mladých
talentovaných ľudí, poskytuje im priestor na efektívne využitie voľného času
a podporuje ich odborný a osobnostný rast. Realizovanými projektmi formuje
schopnosť samostatnej práce ako aj efektívnej spolupráce, podporuje logické
uvažovanie a netradičné myslenie.
3. S týmito cieľmi Trojsten organizuje korešpondenčné súťaže pre študentov stredných
škôl, prednášky, súťažné stretnutia, odborné sústredenia, letné tábory, výlety,
publikačnú a konzultačnú činnosť a ďalšie projekty.
4. Trojsten pôsobí na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá je odborným garantom organizovaných projektov.
Článok III
ČLENSTVO V TROJSTENE, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
1. Členstvo v Trojstene je dobrovoľné, členom sa môže stať každá fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi Trojstenu a chce sa aktívne podieľať na
činnosti smerujúcej k dosahovaniu týchto cieľov. Nikto nesmie byť k členstvu
v Trojstene nútený, ani mu nesmie byť bránené vystúpiť z Trojstenu.
2. Formy členstva v Trojstene sú:
- riadne,
- výkonné,
- čestné.
3. Riadne členstvo v Trojstene vzniká so súhlasom Rady Trojstenu zaplatením členského
príspevku. Výška členského príspevku je dobrovoľná.

4. Výkonné členstvo v Trojstene vzniká prijatím záujemcu do niektorého
z Korešpondenčných seminárov združených v Trojstene. O udelení výkonného
členstva rozhodujú výkonní členovia Korešpondenčného seminára, ktorého sa to týka
(ďalej len seminára) nadpolovičnou väčšinou hlasov výkonných členov, ktorí sa
zúčastnili hlasovania. Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina
výkonných členov seminára. Výkonní členovia sú oslobodení od platenia členských
príspevkov.
5. Čestné členstvo udeľuje Rada Trojstenu osobám, ktoré sa významne podieľali na
fungovaní a rozvoji Trojstenu. Čestní členovia sú oslobodení od platenia členských
príspevkov.
6. Člen má právo podieľať sa na činnosti Trojstenu. Člen má tiež právo byť informovaný
o činnosti Trojstenu a rozhodnutiach orgánov Trojstenu. Výkonní členovia majú právo
hlasovať na Valnom zhromaždení.
7. Po dovŕšení 18. roku života má člen právo uchádzať sa o funkciu Hlavného vedúceho
Korešpondenčného seminára a tiež aj o členstvo v Rade Trojstenu.
8. Povinnosťou člena Trojstenu je riadiť dodržiavať stanovy Trojstenu a rozhodnutia
orgánov Trojstenu.
9. Členstvo v Trojstene zaniká vystúpením, vylúčením, alebo úmrtím člena.
10. O vylúčení riadneho člena rozhoduje Rada Trojstenu, ak sa člen dopustí závažného
porušenia stanov Trojstenu, alebo ak poškodí dobré meno Trojstenu. Riadne členstvo
tiež zaniká na konci kalendárneho roku, v ktorom riadny člen nezaplatil členský
príspevok.
11. O vylúčení výkonného člena rozhodujú výkonní členovia seminára nadpolovičnou
väčšinou hlasov členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Hlasovanie je platné, ak sa ho
zúčastní nadpolovičná väčšina výkonných členov seminára.
12. O vylúčení čestného člena rozhoduje Rada Trojstenu, ak sa člen dopustí závažného
porušenia stanov Trojstenu, alebo ak poškodí dobré meno Trojstenu.
Článok IV
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA TROJSTENU
1. Organizačnú štruktúru Trojstenu tvoria nasledujúce Korešpondenčné semináre:
- Korešpondenčný matematický seminár
- Fyzikálny korešpondenčný seminár
- Korešpondenčný seminár z programovania
2. Každý seminár združuje výkonných členov, ktorí sa aktívne zúčastňujú činnosti
seminára a volia a odvolávajú Hlavného vedúceho seminára. Hlavný vedúci musí byť
zvolený dvojtretinovou väčšinou výkonných členov seminára, ktorí sa zúčastnili
hlasovania. Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina výkonných
členov seminára.
3. Seminár nemá právnu subjektivitu.
4. Funkcia Hlavného vedúceho seminára sa nevylučuje s členstvom v Rade Trojstenu.
5. Hlavný vedúci seminára je zodpovedný za fungovanie seminára a súlad činnosti
seminára so stanovami Trojstenu, najmä v súvislosti s cieľmi Trojstenu.

Článok V
ORGÁNY TROJSTENU
1. Orgánmi Trojstenu sú:
- Valné zhromaždenie,
- Rada Trojstenu.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Trojstenu a tvoria ho výkonní členovia
Trojstenu.
3. Valné zhromaždenie:
- schvaľuje stanovy Trojstenu, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje výročnú správu, plán činnosti a rozpočet Trojstenu,
- schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom a s finančnými prostriedkami
Trojstenu,
- volí a odvoláva členov Rady Trojstenu,
- plní funkciu dozornej rady, t.j. kontroluje hospodárenie Trojstenu, upozorňuje
Radu Trojstenu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov
Trojstenu,
- rozhoduje o rozpustení Trojstenu, o jeho zlúčení s iným združením a o členstve
Trojstenu v iných združeniach,
- ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Trojstenu.
4. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Trojstenu najmenej jedenkrát ročne. Mimoriadne
Valné zhromaždenie zvoláva Rada Trojstenu vždy, keď o to požiada najmenej jedna
tretina výkonných členov Trojstenu. Rada Trojstenu je povinná zvolať mimoriadne
Valné zhromaždenie najneskôr do 30 dní od obdržania písomnej žiadosti o jeho
konanie.
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina
výkonných členov.
6. Ak zvolané Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, rozpustí sa a Rada
Trojstenu ho bez zbytočného odkladu zvolá opäť tak, aby sa uskutočnilo najskôr
v nasledujúci deň, najneskôr do 30 dní od Valného zhromaždenia, ktoré bolo
rozpustené.
7. Ak Valné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané podľa bodu 6 opäť nie je
uznášaniaschopné, preberá Rada Trojstenu všetky práva a povinnosti Valného
zhromaždenia až do uskutočnenia najbližšieho Valného zhromaždenia, ktoré bude
uznášaniaschopné.
8. Rada Trojstenu je výkonným orgánom Trojstenu a za svoju činnosť sa zodpovedá
Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť Trojstenu medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia.
9. Rada Trojstenu si spomedzi seba volí Predsedu Rady Trojstenu. Predseda Rady
Trojstenu riadi činnosť Rady Trojstenu a zadáva úlohy členom Rady Trojstenu.
Funkčné obdobie Predsedu Rady Trojstenu trvá do nasledujúceho rozhodnutia
Valného zhromaždenia o voľbe členov Rady Trojstenu. V prípade, že sa Predseda
Rady Trojstenu vzdá funkcie, môže Rada Trojstenu spomedzi seba zvoliť nového
Predsedu Rady Trojstenu.
10. V prípade, že sa člen Rady Trojstenu vzdá členstva v Rade Trojstenu, jeho povinnosti
prevezmú až do nasledujúceho zasadnutia Valného zhromaždenia zvyšní členovia
Rady Trojstenu.
11. Rada Trojstenu riadi a zabezpečuje činnosť Trojstenu, vypracúva rozpočet Trojstenu,
zabezpečuje a kontroluje napĺňanie jeho príjmovej časti, zvoláva a obsahovo

pripravuje zasadnutie Valného zhromaždenia, rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho
člena, rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena, rozhoduje o ostatných dôležitých
otázkach, o ktorých nerozhoduje Valné zhromaždenie.
12. Rada Trojstenu sa schádza minimálne dva krát za rok.
13. Štatutárnymi zástupcami Trojstenu sú členovia Rady Trojstenu, ktorí sú oprávnení
konať v mene Trojstenu samostatne.
Článok VI
HOSPODÁRENIE TROJSTENU
1. V mene Trojstenu hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ak taký Trojsten
vlastní, Rada Trojstenu podľa zásad hospodárenia s majetkom a podľa schváleného
rozpočtu. Rada Trojstenu rovnako za hospodárenie zodpovedá.
2. Zdrojom majetku Trojstenu sú:
a. členské poplatky,
b. dary a príspevky od fyzických osôb,
c. príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné
účely,
d. dedičstvo,
e. dary, príspevky, dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a od právnických osôb z
tuzemska i zahraničia,
f. úroky z vkladov,
g. príjmy z činností pri napĺňaní cieľov Trojstenu.
3. Právo disponovať s finančnými prostriedkami Trojstenu majú členovia Rady Trojstenu
a Hlavní vedúci seminárov, ktorých určí Rada Trojstenu v internej smernici.
Maximálny počet osôb, ktoré majú právo disponovať s finančnými prostriedkami
Trojstenu nesmie byť vyšší ako šesť. Každá osoba, ktorá má právo disponovať
finančnými prostriedkami môže manipulovať s finančnými prostriedkami v bankovom
ústave samostatne do výšky 50 000 Sk. Pri manipulácii v bankovom ústave so sumou
vyššou ako 50 000 Sk musia byť prítomné minimálne dve osoby, ktoré majú právo

disponovať s finančnými prostriedkami Trojstenu. Pri výbere finančných prostriedkov
z bankového ústavu sa vyžaduje aj pečiatka Trojstenu.

Článok VII
ZÁNIK TROJSTENU
1. Trojsten môže zaniknúť:
a. dobrovoľným rozpustením, alebo
b. zlúčením s iným združením, ak sa nástupcom stane združenie, s ktorým sa
Trojsten zlúčil, alebo
c. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
Pri likvidácii Trojstenu sa najprv uhradia všetky záväzky Trojstenu. Zvyšný hmotný i
nehmotný majetok, finančné prostriedky a pohľadávky združenia budú prevedené na
občianske združenie Strom so sídlom v Košiciach.
Článok VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Občianske združenie Združenie Trojsten bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra
SR dňa 10. mája 1994.
2. Dňa 19.5.2003 Rada Trojstenu rozhodla o premenovaní Združenia Trojsten na
Trojsten. Rada Trojstenu zároveň rozhodla o zmene adresy sídla Trojstenu na: KVI
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava IV, Slovenská republika.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
4. Nadobudnutím platnosti týchto Stanov strácajú platnosť Stanovy zaregistrované 10.
mája 1994.

