STANOVY
ASOCIÁCIE ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Názov združenia
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky
2. Poslanie
Poslaním Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky (ďalej len "AČE") je združovať
odborníkov, firmy a inštitúcie aktívne pôsobiace v oblasti ochrany vôd, zachytávania, odvádzania a
čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a odpadov, zásobovania vodou, prípadne príbuzných
odborov.
3. Sídlo a IČO
Adresa: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky
Radlinského 9
812 37 Bratislava
IČO: 31796362
4. Postavenie AČE
AČE je samostatný právny a ekonomický subjekt, neziskový, nezávislý a nepolitický.
Článok 2
CIEĽ ČINNOSTI AČE
1. Ciele činnosti
Hlavnými cieľmi AČE sú:
aktívna výmena odborných poznatkov a skúseností medzi členmi ako aj s odborníkmi mimo
členskú základňu,
zabezpečenie odbornej výchovy vlastných členov i odborníkov, ktorí nie sú členmi AČE,
prenos odborných poznatkov zo zahraničia a ich uplatnenie v podmienkach SR,
vydávanie odborných publikácií, organizovanie odborných seminárov, konferencií, kolokvií a
ostatných profesných pracovných stretnutí,
aktívna účasť pri normotvornej a legislatívnej činnosti v predmetnej problematike,
reprezentácia členov asociácie v slovenských, českých a ďalších zahraničných združeniach
rovnakého alebo podobného odborného zamerania.
Cieľom činnosti AČE je tiež združovať odborníkov, firmy a inštitúcie podľa článku 1, ods. 2 týchto
Stanov za účelom poskytovania expertných, poradenských a konzultačných služieb
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vodohospodárom, podnikateľským subjektom, štátnym a miestnym orgánom na úseku vodného
hospodárstva.
2. AČE zabezpečuje
odbornú pomoc pri príprave, návrhu a tvorbe koncepcií ochrany vôd v povodiach, systémov
odvádzania a čistenia odpadových vôd a systémov zásobovania vodou
odbornú pomoc pri výskume, vývoji, navrhovaní, realizácii a prevádzkovaní stokových sietí a
čistiarní odpadových vôd, technológií spracovania kalov a odpadov a vodárenských technológií
spoluprácu s miestnymi a štátnymi orgánmi, spoločnosťami spravujúcimi a prevádzkujúcimi
stokové siete, čistiarne odpadových vôd, zariadenia na spracovanie kalov a odpadov a systémy
zásobovania pitnou a úžitkovou vodou jednak pri tvorbe celkovej koncepcie ochrany vôd,
zachytávania, odvádzania, čistenia a využívania odpadových vôd a zásobovania vodou, ako aj pri
tvorbe a uvádzaní legislatívnych a ďalších opatrení a pri odbornom vyhodnocovaní výberových
konaní na novo budované, rozširované, rekonštruované alebo intenzifikované vodné stavby
expertné, poradenské a konzultačné služby vodohospodárom, štátnym a miestnym orgánom
a ďalším záujemcom z radov fyzických a právnických osôb na úseku vodného a odpadového
hospodárstva
zastupovanie, obhajobu a uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a
ostatných pracovníkov v príslušnom odbore, ktorí o to AČE písomne požiadajú.
Všetky odborné akcie organizované AČE sú dostupné i ostatným záujemcom z radov odbornej
verejnosti.
AČE zároveň zabezpečuje pre svojich členov informácie o činnosti a aktivitách ostatných
slovenských, českých a ďalších zahraničných profesných združení podobného zamerania.
3. AČE sa stará o profesionálnu úroveň práce svojich členov a o dodržiavanie odbornej etiky.
4. AČE vedie databázu členov AČE pre vnútorné potreby členov asociácie.
Článok 3
ČLENOVIA AČE
1. Členstvo v AČE je dobrovoľné. Členmi AČE môžu byť fyzické a právnické osoby.
Individuálni členovia môžu byť:
riadni členovia
pridružení členovia
členovia-študenti
čestní členovia.
Korporatívni členovia sú riadni členovia.
2. Individuálnym členom AČE sa môže stať každá fyzická osoba, spĺňajúca požiadavky kladené
na člena stanovami asociácie. Táto osoba musí písomne požiadať o prijatie za člena a svojím
podpisom potvrdí súhlas so stanovami AČE a zaviaže sa, že ich bude dodržiavať.
2.1 Individuálny riadny člen
Podmienkami individuálneho riadneho členstva sú:
ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore pôsobnosti AČE
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výsledky tvorivej práce v odbore asociácie a ich preukázateľne vysoká odborná úroveň. Člen
AČE musí preukázať publikovanie aspoň desiatich prác v odbore činnosti tejto asociácie (knihy,
časopisy, zborníky, prednášky, projekty, prevádzkové poriadky apod.), poprípade zodpovedajúce
množstvo autorských osvedčení či patentov alebo vynikajúce výsledky realizačnej činnosti,
poprípade kombináciu týchto kritérií pri zachovaní dolnej hranice ich počtu.
Vo výnimočných prípadoch má výbor právo schváliť prijatie za individuálneho riadneho člena aj
kandidáta, ktorý nespĺňa podmienku ukončeného vysokoškolského vzdelania, pričom ale musí
spĺňať podmienku aspoň 10 rokov praxe v odbore pôsobnosti AČE a preukázať publikovanie aspoň
desiatich prác v odbore činnosti asociácie.
2.2 Individuálny pridružený člen
Individuálnym pridruženým členom AČE sa môže stať ten, kto nespĺňa niektorú z podmienok
riadneho členstva v ods. 2.1 článku 3 týchto Stanov. Individuálny pridružený člen môže po splnení
týchto podmienok požiadať o zmenu členstva na členstvo individuálne riadne.
2.3 Individuálny člen – študent
Individuálnym členom-študentom sa môže stať vysokoškolský
postgraduálny), ktorý študuje odbor z oblasti pôsobnosti AČE.

študent

(riadny

alebo

3. Korporatívnym členom AČE sa môže stať taká právnicka alebo fyzická osoba, ktorá patrí k
obecne uznávaným v oblasti pôsobnosti AČE. Mieru všeobecnej uznávanosti uchádzača o
korporatívne členstvo posudzuje výbor AČE na základe materiálov predložených uchádzačom o
korporatívne členstvo, hlavne je potrebné predložiť vyplnenú prihlášku a aspoň dva z nižšie
požadovaných materiálov:
posudky členov AČE na práce a činnosť uchádzača v oblasti pôsobnosti AČE,
posudky alebo dobrozdanie renomovaných odborníkov v oblasti pôsobnosti AČE na výsledky
práce uchádzača, a to i zahraničných,
hodnotenie vodohospodárskych orgánov SR na prevádzkované diela pochádzajúce od uchádzača
v oblasti pôsobnosti AČE ,
osvedčenie na technologické celky vyvinuté a dodávané uchádzačom, osvedčenie o
prevádzkovej spôsobilosti apod. pochádzajúce od medzinárodných inštitúcií, pričom nebudú
zohľadňované osvedčenia na jednotlivé technologické alebo strojné uzly, ktoré preukázateľne
nepochádzajú od uchádzača,
zoznam odborných alebo firemných prezentácií na uznávaných odborných akciách, najmä na
akciách poriadaných AČE .
Pri prijímaní korporatívneho člena musí výbor AČE prihliadať i k celkovému obrazu právnickej
alebo fyzickej osoby medzi členmi AČE tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena asociácie.
Žiadosť o prijatie podáva, súhlas so stanovami AČE a záväzok ich dodržiavania za korporatívneho
člena podpisuje jeho štatutárny zástupca. Uchádzač o korporatívne členstvo musí tiež preukázať, že
v radoch svojich spolupracovníkov má aspoň jedného odborníka, ktorý spĺňa kritériá pre
individuálne riadne členstvo v AČE.
4. Čestným členom AČE sa môže stať na návrh výboru každá fyzická osoba, ktorá sa výrazným
spôsobom zaslúžila o rozvoj odboru v oblasti činnosti AČE alebo o činnosť asociácie. Čestné
členstvo v AČE udeľuje valné zhromaždenie. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky. Čestné
členstvo je doživotné.
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5. Všeobecnou podmienkou všetkých foriem členstva v AČE okrem čestného členstva a členstva
individuálnych členov fyzických osôb poberajúcich starobný dôchodok je riadne platenie členských
príspevkov.
6. Prijatie nového člena alebo zmenu formy členstva prerokováva a schvaľuje výbor AČE a
potvrdzuje najbližšie Valné zhromaždenie. Spôsob prijatia upresňuje Organizačný poriadok AČE.
7. Práva členov AČE
7.1. Práva individuálnych riadnych a čestných členov:
účastniť sa osobne všetkých činností AČE a spolurozhodovať o jej záležitostiach,
nahliadnuť do všetkých oficiálnych materiálov AČE,
voliť a byť volený do orgánov AČE,
hlasovať na valnom zhromaždení,
mať k dispozícii databázu členov AČE,
požadovať od AČE riešenie profesných problémov a obracať sa na asociáciu s podnetmi,
pripomienkami a sťažnosťami v odbore pôsobenia AČE,
zastupovať AČE a rozhodovať za AČE v odborných záležitostiach,
vyznačiť vo svojich osobných či firemných materiáloch členstvo v AČE i s použitím loga AČE.
7.2. Práva korporatívnych členov:
účastniť sa jedným zástupcom všetkých činností AČE a spolurozhodovať o jej záležitostiach,
pričom pri hlasovaní disponuje jedným hlasom. Pokiaľ individuálny člen zastupuje seba a
súčasne aj korporatívneho člena, disponuje dvomi hlasmi, pričom o tejto skutočnosti musí
vopred informovať. Individuálny člen môže v hlasovaní zastupovať len jedného korporatívneho
člena,
nahliadnuť do všetkých oficiálnych materiálov AČE,
voliť jedným hlasom do orgánov AČE,
byť volený do orgánov AČE, pričom za jedného korporatívneho člena môže byť volený jeden
zástupca,
mať k dispozícii databázu členov AČE,
požadovať od AČE riešenie profesných problémov a obracať sa na asociáciu s podnetmi,
pripomienkami a sťažnosťami v odbore pôsobenia AČE,
zastupovať AČE a rozhodovať za AČE v odborných záležitostiach,
vyznačiť vo svojich osobných či firemných materiáloch členstvo v AČE i s použitím loga AČE.
7.3. Práva individuálnych pridružených členov:
účastniť sa osobne všetkých činností AČE a spolurozhodovať o jej záležitostiach,
nahliadnuť do všetkých oficiálnych materiálov AČE,
voliť a byť volený do orgánov AČE,
hlasovať na valnom zhromaždení,
mať k dispozícii databázu členov AČE,
požadovať od AČE riešenie profesných problémov a obracať sa na asociáciu s podnetmi,
pripomienkami a sťažnosťami v odbore pôsobenia AČE,
vyznačiť vo svojich osobných či firemných materiáloch pridružené členstvo v AČE i s použitím
loga AČE.
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7.4. Práva individuálnych členov - študentov:
účastniť sa osobne všetkých činností AČE,
nahliadnuť do všetkých oficiálnych materiálov AČE,
mať k dispozícii databázu členov AČE,
obracať sa na asociáciu s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami v odbore pôsobenia AČE
vyznačiť vo svojich osobných materiáloch študentské členstvo v AČE i s použitím loga AČE.
8. Povinnosti člena AČE sú:
dodržiavať stanovy a ďalšie schválené dokumenty týkajúce sa činnosti AČE,
vystupovať na profesionálnej úrovni a v súlade s poslaním a cieľmi asociácie obhajovať a
presadzovať jej dobré meno,
zaplatiť členský príspevok v zmysle odst. 5 tohoto článku, prípadne ďalšie príspevky na
zabezpečenie práce asociácie, pokiaľ ich schváli valné zhromaždenie,
aktívne sa podieľať na činnosti asociácie a zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach.
9. Členstvo v AČE zaniká:
ak to člen písomne oznámi, výbor a valné zhromaždenie jeho oznámenie vezmú na vedomie,
ukončením členstva z rozhodnutia valného zhromaždenia v prípade vážneho porušenia
povinností člena AČE, pokiaľ pre toto rozhodnutie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
členov,
ak korporatívny člen prestane zamestnávať osobu, ktorá spĺňa podmienky pre riadne
individuálne členstvo
smrťou alebo prehlásením za mŕtveho u individuálnych členov a zánikom právnickej alebo
fyzickej osoby u korporatívneho člena.
Článok 4
ORGÁNY AČE
1. Orgány AČE
Orgány AČE sú:
valné zhromaždenie,
výbor AČE,
revízna komisia,
odborné skupiny,
zmierovacia komisia.
2. Funkcie vo výbore, revíznej komisii a ďalších orgánoch
Všetky volené či menované funkcie sú čestné a nehonorované.
3. Valné zhromaždenie
3.1. Valné zhromaždenie je vrcholným orgánom asociácie. Zvoláva ho výbor AČE najmenej
jedenkrát za rok. Písomnú pozvánku zasiela sekretár poštou na adresu, ktorú člen uviedol vo svojej
prihláške alebo ktorú aktualizoval sekretárovi AČE. Pozvánka musí byť zaslaná najneskôr 21 dní
pred konaním valného zhromaždenia.
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3.2. Pozvánka obsahuje deň, čas a miesto konania valného zhromaždenia a program jeho rokovania.
Program musí obsahovať okrem iných bodov správu o činnosti za predchádzajúce obdobie, správu
o hospodárení, finančný plán na nasledujúci rok, správu o členskej základni a správu revíznej
komisie.
3.3. Valné zhromaždenie AČE je uznášania schopné, ak je v dobe oznámenia jeho zahájenia
prítomných viac než polovica individuálnych riadnych, individuálnych pridružených,
individuálnych čestných a korporatívnych členov. Pokiaľ tomu tak nie je, začne sa rokovať podľa
programu navrhnutého v pozvánke, pričom valné zhromaždenie sa stáva uznášania schopné jednu
hodinu po oznámení zahájenia a pri hlasovaní sa vychádza z počtu skutočne prítomných členov.
3.4. Spôsob voľby volených orgánov AČE a postup pri príprave a vlastnej voľbe upravuje volebný
poriadok.
3.5. Spôsob rokovania a rozhodovania valného zhromaždenia i volených orgánov AČE upravuje
rokovací poriadok schvaľovaný valným zhromaždením.
3.6. Uznesenia valného zhromaždenia musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pre
prijatie uznesenia o zmene stanov, organizačného poriadku, volebného poriadku, rokovacieho
poriadku alebo zásad hospodárenia je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov prítomných členov
AČE. Spôsob prijímania nových členov AČE a ich potvrdzovania valným zhromaždením upresňuje
organizačný poriadok.
3.7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach AČE, ktoré nie sú stanovami určené
iným orgánom AČE. Výlučne prejednáva, schvaľuje a potvrdzuje:
program rokovania valného zhromaždenia,
správu výboru o činnosti v uplynulom období a návrh budúcich činností,
programové dokumenty, návrhy a podnety výboru AČE,
predložené návrhy, podnety a dokumenty ostatných orgánov alebo členov AČE, pokiaľ boli do
začiatku valného zhromaždenia doručené písomnou formou výboru AČE,
stanovy AČE a zmeny v nich,
volebný a rokovací poriadok,
zásady hospodárenia a správy o výsledkoch hospodárenia AČE,
záležitosti týkajúce sa členstva v asociácii,
minimálnu výšku členských príspevkov a splátkový kalendár, přičom člen AČE sa môže
slobodne rozhodnúť zaplatiť vyšší členský príspevok a v kratšom termíne, ako určuje schválený
splátkový kalendár,
správu revíznej komisie,
ďalšie dokumenty potrebné pre činnosť, ako napr. organizačný poriadok, štatút odborných
skupín a pod.,
počet členov výboru AČE a revíznej komisie a volí členov týchto orgánov.
3.8. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinný zvolať výbor AČE:
na základe preukázateľnej požiadavky najmenej 20 % členov AČE
alebo jednomyseľného rozhodnutia revíznej komisie AČE
alebo ak sa zníži počet členov výboru AČE, ktorých zvolilo valné zhromaždenie, viac ako troch
alebo ak sa zníži počet členov revíznej komisie AČE, ktorých zvolilo valné zhromaždenie, viac
ako o jedného
alebo ak neboli kooptovaní noví členovia výboru a revíznej komisie podľa ods. 4.2 článku 4 a
ods. 5.3 článku 4 týchto Stanov.
6

Termín zvolania je do 3 mesiacov od doručenia žiadosti. Pre zvolávanie, program a uznášanie
mimoriadneho valného zhromaždenia platia rovnaké zásady ako pre riadne valné zhromaždenie.
3.9. O priebehu valného zhromaždenia vyhotovuje výbor AČE zápis, za ktorého vecnú správnosť
zodpovedá predseda výboru a ktorý sa rozošle poštou všetkým členom AČE.
4. Výbor AČE
4.1. Výbor AČE má funkciu riadiacu, informačnú, metodickú a koordinačnú a je komunikačným
centrom asociácie. Výbor zastupuje AČE navonok, najmä pri reprezentácii AČE v ostatných
združeniach obdobného profesného zamerania.
4.2. Výbor AČE je sedemčlenný. Člen výboru môže na svoju funkciu rezignovať písomnou formou.
Ak v období medzi valnými zhromaždeniami počet členov výboru klesne, výbor postupuje
nasledovne:
- ak počet členov výboru, ktorých zvolilo valné zhromaždenie, klesne o jedného, je možné
kooptovať nového člena výboru
- ak počet členov výboru, ktorých zvolilo valné zhromaždenie, klesne o dvoch, kooptácia aspoň
jedného nového člena je nutná
- ak počet členov výboru, ktorých zvolilo valné zhromaždenie, klesne o troch, kooptácia aspoň
dvoch nových členov výboru je nutná
- ak počet členov výboru, ktorých zvolilo valné zhromaždenie, klesne o štyroch a viac, zvolá sa
mimoriadne volebné valné zhromaždenie podľa ods. 3.8., článku 4 týchto Stanov.
Platnosť kooptácie musí potvrdiť najbližšie valné zhromaždenie. V prípade, že kooptácie sa
neuskutočnia, musí výbor zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.
4.3. Výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti počtu hlasov disponuje predseda, v
jeho neprítomnosti podpredseda, dvomi hlasmi. Spôsob schvaľovania nových členov upresňuje
Organizačný poriadok. O uzneseniach výboru informuje zápis, za ktorého vecnú správnosť
zodpovedá predseda alebo podpredseda výboru a ktorý sa zverejní na www stránke AČE. Na
vyžiadanie členov rozošle sekretár výboru zápis poštou.
4.4. Výbor volí zo svojho stredu funkcionárov, ktorými sú predseda, podpredseda, sekretára a
hospodára asociácie. K podpisu zmluvných vzťahov zaväzujúcich asociáciu je potrebný podpis
aspoň jedného z funkcionárov výboru. Spôsob podpisovania upravuje Organizačný poriadok.
4.5. Funkčné obdobie výboru je tri roky.
4.6. Výbor zasadá podľa potreby, spravidla štyrikrát do roka.
4.7. Výboru neprináleží konečné rozhodovanie v odborných otázkach. K riešeniu odborných
problémov ustanovuje výbor AČE ad hoc alebo stále odborné skupiny. O ich vzniku musí výbor
upovedomiť všetkých členov AČE v zápise zo zasadnutia výboru.
4.8. Výbor zvoláva a vedie rokovanie valného zhromaždenia.
4.9. Výbor môže podľa potreby ustanoviť ďaľšie odborné či administratívne orgány (rady,
výbory, skupiny alebo komisie).
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5. Revízna komisia
5.1. Revízna komisia je revíznym a kontrolným orgánom AČE. Má právo:
nahliadnuť do všetkých dokladov AČE,
kontrolovať stav účtov a vedenie účtovníctva AČE
preveriť účtovnú uzávierku
kontrolovať činnosť AČE a jej súlad s právnymi predpismi SR, stanovami a ostatnými
vnútornými predpismi AČE,
účastniť sa jedným členom, spravidla predsedom, zasadnutí výboru AČE bez práva hlasovať,
požadovať vysvetlenie od výboru i od ktoréhokoľvek člena v záležitostiach AČE.
Oslovený je povinný do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky vysvetlenie písomnou alebo inou
preukázateľnou formou poskytnúť. Vo veciach, ktoré neznesú odklad, môže revízna komisia túto
lehotu i primerane skrátiť.
5.2. Revízna komisia je trojčlenná a volí zo svojho stredu predsedu. Členom revíznej komisie
nemôže byť člen výboru AČE.
5.3. Člen revíznej komisie môže na svoju funkciu rezignovať písomnou formou. Pokiaľ sa v období
medzi valnými zhromaždeniami počet členov revíznej komisie zníží, revízna komisia postupuje
nasledovne:
- ak počet členov revíznej komisie zvolených valným zhromaždením klesne o jedného, je možné
kooptovať nového člena
- ak počet členov revíznej komisie zvolených valným zhromaždením klesne o dvoch, zvolá sa
mimoriadne volebné valné zhromaždenie podľa ods. 3.8., článku 4 týchto Stanov.
Platnosť kooptácie musí potvrdiť najbližšie valné zhromaždenie.
5.4. V prípade zistenia závažného porušenia stanov alebo porušenia zákona jednaním členov
asociácie má revízna komisia právo požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v
lehote do 21 dní od zistenia predmetného skutku.
5.5. Valné zhromaždenie môže prejednať, schváliť alebo upraviť štatút revíznej komisie, ktorým sa
potom táto komisia riadi.
5.6. V sporných prípadoch rozhoduje revízna komisia hlasovaním, pričom pri rovnosti počtu hlasov
disponuje predseda revíznej komisie dvomi hlasmi.
5.7. Funkčné obdobie revíznej komisie je tri roky.
6. Odborné skupiny
6.1. Výbor AČE podľa článku 4, ods. 4.9 má právo zriaďovať odborné skupiny, ktoré môžu byť
stále alebo ad hoc. O ich vzniku upovedomí výbor všetkých členov AČE. Práca v nich je
dobrovoľná a otvorená všetkým členom AČE.
6.2. Činnosť odbornej skupiny riadi jej predseda, ktorý zároveň zabezpečuje kontakt a vzájomné
informovanie skupiny a výboru AČE.
7. Zmierovacia komisia
V prípade profesného sporu medzi členmi asociácie menuje výbor AČE zmierovaciu komisiu z
troch v predmetnom prípade nezaujatých členov AČE. Zmierovacia komisia podá o výsledku
rokovania písomnú správu výboru AČE a dotknutým stranám profesného sporu. Zároveň podá
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správu aj najbližšiemu valnému zhromaždeniu prostredníctvom hovorcu, ktorého si vyberie zo
svojho stredu.
Členovia AČE sú povinní dostaviť sa na zasadanie zmierovacej komisie a vypovedať k
predmetnému prípadu, ak budú k tomu komisiou vyzvaní.
Článok 5
HOSPODÁRENIE AČE
1. Hospodárenie AČE sa riadi finančným plánom schvaľovaným valným zhromaždením.
2. AČE hospodári so svojím alebo zvereným majetkom podľa všeobecne záväzných predpisov a
podľa zásad schválených valným zhromaždením.
3. Hospodárenie AČE je financované z nasledovných príjmov asociácie:
členské príspevky,
príjmy z vlastných činností, realizovaných odborných, posudkových a ďalších prác a
poskytovaných služieb,
príjmy z edičnej, konzultačnej a informačnej činnosti,
dotácie, granty, subvencie a dary sponzorov.
4. Z príjmov asociácie sa hradia nasledovné výdaje:
náklady na činnosť výboru AČE a jeho komunikáciu s členmi AČE a s ďalšími subjektami,
náklady na zaisťovanie činnosti sekretariátu a predmetov a zariadení potrebných pre nutnú
činnosť AČE,
náklady na odbornú, expertíznu a tlačovú činnosť,
náklady na spoločenskú činnosť,
cestovné náklady,
poplatky za komunikačné služby,
bankové poplatky,
dary a odmeny zaslúžilým členom a organizáciám pri spoločenských udalostiach
iné priame náklady súvisiace s činnosťou AČE.
5. Majetok AČE tvoria hnuteľný a nehnuteľný majetok a finančné prostriedky.
6. AČE si zriaďuje samostatné účty v peňažnom ústave.
7. Hospodárenie AČE kontroluje revízna komisia a predložené výsledky hospodárenia schvaľuje
valné zhromaždenie najmenej jedenkrát ročne.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Valné zhromaždenie schvaľuje organizačný poriadok AČE obsahujúci podrobnejšie
rozpracované zásady činnosti AČE. Zároveň môže schváliť prijatie ďalších dokumentov potrebných
pre činnosť AČE. Tieto dokumenty nesmú byť v rozpore s týmito stanovami.
2. Tieto stanovy môžu byť zmenené iba uznesením valného zhromaždenia.
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3. Návrh na ukončenie činnosti môže spolu so zdôvodnením odovzdať písomnou formou výboru
AČE každý člen asociácie. Predseda zabezpečí prejednanie tohto návrhu vo výbore AČE a zoznámi
s návrhom a stanoviskom výboru k nemu najbližšie valné zhromaždenie. Činnosť asociácie sa
ukončí, pokiaľ s návrhom súhlasia aspoň tri štvrtiny všetkých členov AČE okrem členov študentov. V prípade vyslovenia súhlasu s ukončením činnosti poverí valné zhromaždenie výbor
AČE zaistením riadneho ukončenia činnosti AČE podľa všeobecne platných predpisov. Členské
príspevky sa členom nevracajú, prípadné aktíva a hmotný majetok AČE sa prevedú preukázateľným
spôsobom na dobrovoľné združenia obdobného zamerenia ako AČE alebo na dobročinné účely.
4. Táto zmena stanov bola schválená 10. Valným zhromaždením AČE dňa 06.12.2007.
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy AČE registrované na Ministerstve
vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-14782 dňa 26.2.2004 rušia.
Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra SR dňa ................. pod číslom .......................
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