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Vnútorný poriadok ESN Slovensko 
 
 

ČASŤ I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 1 

 
(1) Tento dokument je Vnútorný poriadok ESN Slovensko (ďalej len ,,Vnútorný poriadok“) 
podľa čl.5 ods.3 Stanov ESN Slovensko.  
 

ČASŤ II. 
ČLENSTVO V ESN SLOVENSKO 

 
Čl. 2 

Vznik členstva 
 
(1) Kandidátom je osoba uchádzajúca sa o členstvo v ESN Slovensko v zmysle čl. 6 ods. 1 
Stanov ako ESN Sekcia.  
(2) Kandidát kontaktuje National Board. President, prípadne iný člen National Board-u, sa 
informuje o činnosti kandidáta.  
(3) Kandidát zašle National Board-u svoju písomnú žiadosť o členstvo na adresu sídla združenia 
alebo elektronicky najneskôr 14 dní pred začiatkom zasadnutia National Platform.  
(4) National Board žiadosť prediskutuje a President ju elektronicky predloží National Platform 
najneskôr 7 dní pred začiatkom zasadnutia National Platform.  
(5) Na zasadnutí National Platform má kandidát priestor na prezentovanie svojej činnosti, cieľov 
a vízie.  
(6) Na schválenie členstva v súlade so Stanovami je potrebná dvojtretinová väčšina oprávnených 
členov ESN Slovensko. Hlasovanie je tajné.  
(7) Po schválení členstva zašle National Representative prihlášku do Erasmus Student Network 
AISBL.  
(8) Pre vznik členstva fyzických osôb vymedzených čl. 6 ods. 2 Stanov sa nevyžaduje formálna 
procedúra. Zároveň sa na uvedených členov nevzťahujú ustanovenia čl. 3 a čl. 5 Vnútorného 
poriadku. Čl. 4 Vnútorného poriadku sa aplikuje v rozsahu ods. 1 písmeno a, c, e, f; ods. 2 
písmeno d, e.  
(9) Členstvo podľa ods. 8 tohto článku vzniká aktívnym podieľaním sa na činnosti ESN 
Slovensko alebo jednotlivých univerzitných sekcií ESN Slovensko. Členstvo zaniká ukončením 
aktívneho podieľania sa na činnosti ESN Slovensko a oznámením tejto skutočnosti akýmkoľvek 
spôsobom. 
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Čl. 3 
Podmienky pre vstup do ESN Slovensko 

 
(1) Pre vstup do ESN Slovensko je potrebné splniť tieto podmienky:  
a. Kandidát kontaktuje National Board a poskytne základné informácie týkajúce sa kandidáta 
(počet aktívnych osôb, počet zahraničných študentov, vzťahy s univerzitou, štruktúra, história, 
aktivity, finančná a právna situácia).  
b. Kandidát spíše žiadosť o členstvo, ktorá obsahuje všeobecné informácie ako aj dôvody, pre 
ktoré sa chce stať členom ESN Slovensko a Erasmus Student Network AISBL.  
c. Kandidát sa zúčastní najbližšieho zasadnutia National Platform, kde sa prezentuje.  
d. Na základe poskytnutej prihlášky a prezentácie počas National Platform sa uskutoční 
hlasovanie o udelení statusu kandidátskej sekcie.  
e. V prípade udelenia statusu kandidátskej sekcie musí kandidát do 6 mesiacov zorganizovať 
návštevu člena National Board-u, počas ktorej člen National Board-u preverí fungovanie 
kandidáta a dosiahnutý pokrok v činnosti od udelenia kandidátskeho statusu. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti nemožno hlasovať o udelení členstva v ESN Slovensko.  
f. Člen National Board-u, ktorý vykonal návštevu musí následne oboznámiť všetkých členov 
ESN Slovensko s podrobnou správou z návštevy ako aj poskytnúť záverečné odporúčanie pre 
hlasovanie o členstve kandidáta v ESN Slovensko a to najneskôr 14 dní pred začiatkom 
najbližšej National Platform.  
g. Na najbližšom zasadnutí National Platform hlasujú členovia ESN Slovensko o pridelení 
členstva kandidátovi.  
h. V prípade neudelenia členstva sa kandidát smie znovu uchádzať o členstvo v ESN Slovensko 
najskôr po uplynutí 6 mesiacov.  
 

Čl. 4 
Práva a Povinnosti člena ESN Slovensko 

 
(1) Členovia ESN Slovensko majú právo:  
a. zúčastniť sa zasadnutia National Platform,  
b. hlasovať na zasadnutí National Platform,  
c. podieľať sa na činnosti ESN Slovensko,  
d. voliť do orgánov ESN Slovensko,  
e. byť volený do orgánov ESN Slovensko,  
f. vyjadriť sa k akejkoľvek činnosti ESN Slovensko. 
(2) Členovia ESN Slovensko majú povinnosť:  
a. zúčastniť sa zasadnutia National Platform alebo splnomocniť iného člena ESN Slovensko na 
hlasovaní,  
b. dodržiavať pravidlá a povinnosti členstva v ESN Slovensko, najmä predložiť Section Report 
pred každým zasadnutím National Platform,  
c. dodržiavať pravidlá a povinnosti členstva v Erasmus Student Network AISBL, najmä vyplniť 
Section Questionnaire a zaplatiť Membership Fee,  
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d. chrániť a šíriť dobré meno siete Erasmus Student Network a jej členov,  
e. vyvíjať aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov ESN Slovensko a Erasmus Student Network 
AISBL.  

 
Čl. 5 

Zánik členstva 
 
(1) Člen sa môže vzdať svojho členstva v ESN Slovensko zaslaním písomného oznámenia 
adresovaného National Board-u. Členstvo zaniká ku dňu nasledujúcemu po dni, v ktorom bolo 
doručené písomné oznámenie National Board-u. Zároveň zaniká členstvo aj v organizácii 
Erasmus Student Network AISBL.  
(2) Členstvo môže zaniknúť aj vylúčením. Člen musí byť najmenej 30 dní pred svojim 
vylúčením písomne vyzvaný National Board-om, aby situáciu vysvetlil, prípadne napravil. 
Pokiaľ o to požiada, dostane člen možnosť vyjadriť sa k svojmu vylúčeniu na tom zasadnutí 
National Platform, na ktorom bude prebiehať hlasovanie o vylúčení. Člen nemá právo zúčastniť 
sa na hlasovaní o svojom vylúčení. Na vylúčenie člena je potrebná dvojtretinová väčšina 
všetkých členov oprávnených hlasovať. Hlasovanie je tajné.  
(3) V prípade vylúčenia, členstvo zaniká ku dňu nasledujúcemu po dni vylúčenia z ESN 
Slovensko. Zároveň zaniká členstvo aj v organizácii Erasmus Student Network AISBL.  
(4) Čl. 5 ods.2 sa nevzťahuje na priame vylúčenie od ESN AISBL na základe porušenia 
medzinárodných stanov a vnútorného poriadku ESN AISBL.  
 

Čl. 6 
Nástupníctvo 

 
(1) Nástupníctvo môže nadobudnúť iba fyzická osoba, ktorá pôsobí na tej istej univerzite ako iná 
fyzická osoba, ktorá je členom ESN Slovensko (ďalej ako aj ,,pôvodný člen”).  
(2) Kandidát adresuje svoju žiadosť o nástupníctvo National Board-u najneskôr v deň začiatku 
National Platform. Rozhodnutie o udelení či neudelení nástupníctva robí National Board a môže 
byť urobené len počas zasadnutia National Platform. Rozhodnutie National Board-u má 
okamžitú účinnosť. V prípade, že National Platform nesúhlasí s rozhodnutím National Board-u, 
môže jeho rozhodnutie zmeniť. Na zmenu rozhodnutia National Board-u o vzniku nástupníctva 
sú potrebné dve tretiny hlasov všetkých členov ESN Slovensko. Takéto rozhodnutie National 
Platform má okamžitú účinnosť.  
(3) V prípade, že sa pôvodný člen dostaví na zasadnutie National Platform osobne alebo v 
zastúpení, nie je možné udeliť nástupníctvo novej fyzickej osobe, ktorá pôsobí na tej istej 
univerzite ako pôvodný člen.  
(4) V prípade, že sa príjme za člena fyzická osoba, ktorá pôsobí na tej istej univerzite ako 
pôvodný člen, členstvo pôvodnému členovi zaniká momentom udelenia nástupníctva novej 
fyzickej osobe.  
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ČASŤ III. 
Orgány ESN Slovensko 

 
Čl.7 

National Platform ESN SK 
 
(1) Najvyšším orgánom ESN Slovensko je National Platform.  
(2) V súlade s čl. 11 ods. 1 Stanov, National Platform tvoria len členovia vymedzení v čl. 6 ods. 
1 Stanov – ESN Sekcie. Každá Sekcia ESN Slovensko disponuje na zasadnutí National Platform 
jedným hlasom.  
(3) National Platform zasadá minimálne dvakrát ročne a jeho úlohou je rozhodovať o zásadných 
otázkach týkajúcich sa činnosti ESN Slovensko.  
(4) Zasadnutie National Platform zvoláva (po dohode s členmi National Boardu) a riadi President 
ESN Slovensko, prípadne Vice-President ESN Slovensko. President musí obvyklým spôsobom a 
s minimálne 30-dňovým predstihom informovať všetkých členov o dátume, hodine a mieste 
konania zasadnutia National Platform.  
(5) Pred začiatkom zasadnutia National Platform President spoločne s Organisational Committee 
(ďalej len „O.C.“) oboznámi účastníkov s pravidlami priebehu National Platform a pripomenie 
povinnosti a práva počas stretnutia.  
(6) Pred začiatkom zasadnutia predstaví National Board v spolupráci s O.C agendu zasadnutia. 
Agenda sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať.  
(7) Pred začiatkom zasadnutia sa zvolí z prítomných zapisovateľ a overovateľ zápisnice 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať  
(8) V prípade potreby moderuje zasadnutie National Platform chairing team, ktorý je zložený z 
členov ESN SK podľa čl. 6 ods. 2 Stanov, alumni členov ESN SK a členov ESN AISBL.  
(9) National Platform je uznášania schopné, pokiaľ sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 
členov oprávnených hlasovať.  
(10) Člen sa zúčastňuje zasadnutia National Platform osobne alebo v zastúpení na základe 
písomnej plnej moci. Plná moc nemusí byť úradne overená. Plná moc musí byť doručená 
Presidentovi elektronicky alebo v listinnej podobe a to najneskôr v momente zahájenia 
zasadnutia National Platform. 

Čl. 8 
National Board ESN SK 

 
(1) National Board je výkonným orgánom združenia ESN Slovensko. National Board riadi 
činnosť združenia medzi jednotlivými zasadnutiami National Platform.  
(2) National Board sa schádza podľa potreby v medziobdobí jednotlivých zasadnutí National 
Platform, minimálne však štyrikrát ročne, a zaoberá sa všetkými potrebnými záležitosťami 
týkajúcimi sa bežného chodu ESN Slovensko. Zasadnutie sa koná výlučne osobne, pričom ako 
výstup z tohto zasadnutia musí National Board vyhotoviť a zverejniť členom ESN Slovensko 
zápisnicu. National Board je povinný pridŕžať sa inštrukcií vydaných National Platform, pokiaľ k 
riešeniu danej otázky existujú.  
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(3) O členstvo v National Board-e sa môže uchádzať akýkoľvek člen ESN SK podľa čl. 6 ods. 2 
stanov združenia ESN SK. Každý člen ESN SK môže navrhnúť akýkoľvek počet kandidátov na 
pozície do National Board-u a koordinátorov.  
(4) Kandidát na Presidenta ESN SK, Vice-Presidenta ESN SK, National Representative-a ESN 
SK sa musí pred svojím zvolením zúčastniť aspoň jedného medzinárodného stretnutia ESN 
AISBL. Kandidátom na ostatné funkcie National Board-u je toto odporúčané.  
(5) Voľby do National Board-u vyhlasuje a riadi President prípadne ním poverený Volebný 
výbor. V takom prípade preberá Volebný výbor všetky právomoci a povinnosti President-a 
súvisiace s organizáciou volieb do National Board-u. Volebný výbor sa skladá minimálne z 
dvoch členov definovaných v čl. 6 ods. 2 Stanov a členstvo vo Volebnom výbore nie je 
zlučiteľné s kandidatúrou na člena National Board-u. Po ukončení volieb Volebný výbor zaniká.  
(6) Voľby musia byť vyhlásené najneskôr 30 dní pred začiatkom National Platform. Súčasťou 
vyhlásenia volieb musia byť nasledovné informácie: termín konania volieb, kto môže 
kandidovať, akým spôsobom, do kedy a komu musia byť zaslané kandidátky, na aké pozície sa 
dá kandidovať a dĺžka volebného obdobia.  
(7) Kandidát musí zaslať Kandidatúru najneskôr 16 dní pred začatím National Platform. 
Následne President elektronicky zašle všetky kandidatúry členom ESN SK najneskôr 14 dní pred 
začiatkom zasadnutia National Platform. Uvedené neplatí, ak President ESN SK rozhodne v 
opodstatnenej situácií inak.  
(8) Najneskôr 10 dní pred začatím National Platform dá President možnosť členom ESN SK 
klásť otázky kandidátom na oficiálnej elektronickej platforme.  
(9) Na zasadnutí National Platform prebieha predstavenie kandidátov na jednotlivé pozície do 
National Board-u.  
(10) Poradie prezentácie protikandidátov je dané poradím prijatia ich kandidátok.  
(11) Vzájomná prítomnosť protikandidátov počas prezentácií je vylúčená, ak National Platform 
neurčí inak. 
(12) Bezprostredne po ukončení prezentácie sa členovia môžu pýtať na otázky spojené s 
kandidatúrou a výkonom mandátu kandidáta. Súčasní členovia National Board-u nemôžu 
ovplyvňovať mienku hlasujúcich členov ESN Slovensko. Vzájomná prítomnosť protikandidátov 
počas kola otázok je vylúčená.  
(13) Hlasovanie vo voľbách do National Board-u je tajné a každý oprávnený člen ESN 
Slovensko má jeden hlas.  
(14) Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov 
oprávnených hlasovať. Hlasuje sa celistvo, tj. hlasovacím hárkom, na ktorom sú vyznačené 
všetky volené pozície s menami všetkých kandidátov. Hlasuje sa možnosťami áno/nie. Pri každej 
volenej pozícií si oprávnený člen vyberá len jedného kandidáta.  
(15) V prípade, že v prvom kole kandiduje iba jeden kandidát a ten nezíska nadpolovičnú 
väčšinu odovzdaných platných hlasov, jeho kandidatúra sa považuje za odmietnutú.  
(16) V prípade, že na danú pozíciu kandiduje viac kandidátov a žiadny z nich nezíska počet 
hlasov potrebných k zvoleniu podľa čl. 8 ods. 14, koná sa bezprostredne druhé kolo volieb.  
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(17) V druhom kole kandidujú na každú pozíciu iba tí dvaja kandidáti, ktorí sa v prvom kole v 
konečnom poradí umiestili na prvých dvoch miestach. V prípade, že sa na prvom mieste 
umiestnilo viac kandidátov s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci títo kandidáti do 
druhého kola. V prípade, že sa na druhom mieste umiestnilo viac kandidátov s rovnakým počtom 
hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti z oboch miest.  
(18) Ak sa pred druhým kolom volieb kandidát svojej kandidatúry vzdá alebo príde o právo byť 
zvolený, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý sa v prvom kole volieb v konečnom 
poradí umiestil na treťom mieste.  
(19) Zvolený je ten kandidát, ktorý získa v druhom kole nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov 
členov oprávnených hlasovať.  
(20) Pre druhé kolo volieb, sa hlasuje opätovne celistvým hlasovacím hárkom, na ktorom sú 
vyznačené všetky volené pozície s menami všetkých kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola.  
(21) V prípade rovnosti hlasov hlasuje o kandidátoch z druhého kola výlučne National Board 
podľa Čl. 9 ods. 2 tohto predpisu. V prípade, že súčasný člen National Board-u opätovne 
kandiduje na pozíciu v National Board-e, nemá právo zúčastniť sa hlasovania pri voľbách do 
National Board-u.  
(22) Každý člen National Board-u môže byť zvolený do National Board-u maximálne na dve po 
sebe idúce volebné obdobia.  
(23) Každý člen National Board-u môže zastávať súčasne len jednu pozíciu v National Board-e, s 
výnimkou prípadu uvedeného v čl. 15 ods. 5 a čl. 16 ods. 5 a ods. 6 Stanov.  
(24) Kandidát musí byť počas voľby prítomný osobne, to neplatí pokým objektívne skutočnosti 
mu osobnú prítomnosť neumožňujú.  
(25) Proces voľby Kontroló ra ESN Slovensko je procedurálne totožný s voľbou člena National 
Boardu. Kontrolór sa volí každé dva roky v súlade s dvojročným funkčným obdobím alebo na 
najbližšom zasadnutí National Platform po odvolaní, odstúpení alebo vylúčení Kontroló ra. 

Čl. 9 
Zasadnutie National Board-u ESN SK 

 
(1) Zasadnutie National Board-u zvoláva a riadi President.  
(2) Každý člen National Board-u disponuje pri jeho zasadnutí jedným hlasom. V prípade 
rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas Presidenta.  
(3) Okrem zasadnutia National Board-u, komunikuje National Board aj elektronickými 
prostriedkami. Ak komunikácia National Board-u prebehne elektronickými prostriedkami a 
počas tejto komunikácie sa príjme uznesenie, i z tohto rokovania musí byť vypracovaná 
zápisnica, ktorá bude elektronicky zverejnená členom ESN Slovensko.  
(4) Zápisnica podľa ods. 3 tohto článku a čl. 13. ods. 4 Stanov musí byť zverejnená do 7 10 dní 
od konania zasadnutia alebo komunikácie. V opačnom prípade môže byť účinnosť prijatých 
uznesení z týchto zasadnutí a komunikácií napadnutá členom ESN SK.  
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(5) National Board je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Uznesenie prijíma National Board nadpolovičnou väčšinou členov National Board-u, pokiaľ 
Stanovy alebo tieto predpisy neuvádzajú inak.  
(6) Člen ESN Slovensko sa môže zúčastniť zasadnutia National Board-u ako pozorovateľ ak 
National Board nadpolovičnou väčšinou hlasov neustanoví inak. Kontrolór ESN Slovensko sa 
môže zúčastniť zasadnutia National Board-u bez obmedzenia.  
 

Čl. 10 
Zánik členstva v National Board-e ESN SK 

 
(1) Členstvo v National Board-e zaniká uplynutím volebného obdobia, odstúpením člena alebo 
jeho odvolaním.  
(2) Odstúpenie spolu s uvedením dôvodu musí člen National Board-u doručiť Presidentovi. 
Odstúpenie člena National Board-u nadobúda účinnosť 30. dňom od doručenia písomného 
oznámenia Presidentovi ESN SK.  
(3) Návrh na odvolanie člena National Board-u môže podať iný člen National Board-u, prípadne 
člen ESN SK Presidentovi elektronicky alebo písomne, a to predovšetkým z dôvodu:  
a. konania v rozpore s cieľmi združenia či dobrými mravmi,  
b. sústavného neplnenia povinností, ktoré členovi National Board-u z funkcie plynú na základe 
Stanov. V prípade vzniku dôvodu, iný člen National Board-u alebo člen ESN SK vyzve člena 
National Board-u, aby sa zdržal konania podľa písmena a. tohto odseku alebo aby splnil 
povinnosti podľa písmena b. tohto odseku. Vyzvaný člen National Board-u má 7 dní na 
odstránenie nepriaznivého stavu. Po uplynutí lehoty iný člen National Board-u alebo člen ESN 
SK môže podať návrh na odvolanie Presidentovi elektronicky alebo písomne. 
(4) Ak sa podáva návrh na odvolanie Presidenta, všetky práva a povinnosti súvisiace s procesom 
odvolávania prechádzajú na Vice-Presidenta.  
(5) Návrh na odvolanie predloží President National Platform, ktoré o tomto návrhu hlasuje. Na 
odvolanie člena National Board-u je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ESN 
Slovensko.  
(6) Písomné oznámenie o odvolaní bezodkladne zasiela President odvolanému členovi National 
Boardu.  
(7) V období medzi podaním návrhu na odvolanie a hlasovaním o odvolaní je danému členovi 
National Board-u pozastavený výkon funkcie.  
(8) Odvolanie člena National Board-u nadobúda účinnosť okamihom rozhodnutia National 
Platform.  
(9) V prípade uvoľnenia postu člena National Board, musia byť bezodkladne vyhlásené 
doplňovacie voľby na neobsadenú pozíciu v National Board-e. V tomto prípade sa novozvolený 
člen National Board-u ujíma svojej funkcie dňom nasledujúcim po voľbe a jeho volebné obdobie 
je zhodné s volebným obdobím člena, ktorého v National Board-e nahrádza.  
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Čl. 11 
Koordinátori ESN Slovensko 

 
(1) Na účely činnosti si ESN Slovensko ustanovuje jednotlivé pomocné funkcie „Koordinátori 
ESN Slovensko“ (ďalej len „Koordinátor ESN SK“).  
(2) Náplň činnosti jednotlivých Koordinátorov ESN SK ako aj proces ich ustanovenia či 
odvolania upravuje Vnútorný poriadok ESN Slovensko.  
(3) Jednotlivé pozície na úrovni „Koordinátor ESN SK“ sú:  
a. Webmaster ESN Slovensko (ďalej len „Webmaster ESN SK“ alebo „Webmaster“) b. Vice-
National Representative ESN Slovensko (ďalej len „Vice-NR ESN SK“ alebo „Vice-NR“) c. 
SocialErasmus Coordinator ESN Slovensko (ďalej len „SocialErasmus Coordinator“) d. 
Education Officer ESN Slovensko (ďalej len „Education Officer ESN SK“ alebo „Education 
Officer“) e. Koordinátor pre špecifický medzinárodný projekt alebo národný projekt.  
 

Čl. 12 
Webmaster ESN SK 

  
(1) Webmaster technicky zaisťuje chod webových stránok ESN SK, mailing listy ESN SK ako aj 
ďalšie informačné a komunikačné platformy ESN SK.  
(2) O pozíciu Webmastera sa môže uchádzať člen ESN SK podľa čl. 6 ods. 2 Stanov ESN SK. 
Kandidát môže byť nominovaný niektorým z členov ESN SK. 
(3) Voľba Webmastera prebieha počas National Platform. Voľbu Webmastera vyhlasuje a riadi 
President ESN SK.  
(4) Voľba musia byť vyhlásená najneskôr 30 dní pred začiatkom National Platform. Súčasťou 
vyhlásenia voľby musia byť nasledovné informácie: termín konania volieb, kto môže 
kandidovať, akým spôsobom, do kedy a komu musia byť zaslané kandidátky a dĺžka volebného 
obdobia. Ak President vyhlasuje voľbu Webmastera s voľbami do National Boardu musí vo 
vyhlásení odlíšiť, že voľba Webmastera je voľba na úrovni Koordinátor ESN SK.  
(5) Kandidatúry elektronicky zasiela President členom ESN SK najneskôr 14 dní pred začiatkom 
zasadnutia National Platform.  
(6) Najneskôr 10 dní pred začatím National Platform dá President možnosť členom ESN SK 
klásť otázky kandidátom na oficiálnej elektronickej platforme.  
(7) Predstavenie kandidátov prebieha počas National Platform a to v časti agendy venovanej 
prezentácií kandidátov na Koordinátorov ESN SK. Poradie prezentácie je rovnaké ako pri voľbe.  
(8) Poradie prezentácie protikandidátov je dané poradím prijatia ich kandidátok.  
(9) Vzájomná prítomnosť protikandidátov je vylúčená, ak sa nedohodnú inak.  
(10) Bezprostredne po ukončení prezentácie sa členovia môžu pýtať na otázky spojené s 
kandidatúrou a výkonom mandátu kandidáta ak v záujme času nie je dohodnuté inak.  
(11) Hlasovanie za Webmastera ESN SK je verejné a každá ESN sekcia má jeden hlas.  
(12) Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Hlasuje sa 
hlasovacím lístkom ako prejavom súhlasu s navrhovaným kandidátom. V prípade, ak už pri 
prvom hlasovaní je jasné, že daný kandidát získal potrebný počet hlasov, o ostatných 
kandidátoch sa nehlasuje.  
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(13) Na postup hlasovania sa primerane použijú ustanovenia o hlasovaní pri voľbe do National 
Board-u. Hlasovanie je v každom prípade verejné.  
(14) Pri zániku funkcie Webmastera ESN SK sa primerane použijú ustanovenia čl. 10 
Vnútorného poriadku.  
 

Čl. 13 
Vice-National Representative ESN SK 

 
(1) Vice-NR spolupracuje s NR-om a v prípade potreby ho zastupuje.  
(2) Pre potreby zastupovania prechádzajú na Vice-NR-a všetky práva a povinnosti NR-a.  
(3) Pre proces voľby Vice-NR-a sa primerane použijú ustanovenia voľby Webmastera ESN SK 
vymedzené čl. 12 Vnútorného poriadku. 

 
Čl. 14 

SocialErasmus Coordinator 
 
(1) SocialErasmus Coordinator riadi a zabezpečuje chod projektu SocialErasmus a všetky jeho 
aktivity na úrovni ESN Slovensko.  
(2) SocialErasmus Coordinator je členom medzinárodného tímu „SocialErasmus Coordinators 
ESN AISBL“.  
(3) Pre proces voľby SocialErasmus Coordinatora sa primerane použijú ustanovenia voľby 
Webmastera ESN SK vymedzené čl. 12 Vnútorného poriadku.  
 

Čl. 15 
Education Officer ESN SK 

 
(1) Education Officer zodpovedá za koordináciu medzinárodných výskumných projektov ESN 
AISBL v rámci ESN SK a vytvárania dlhodobých kvalitných vzťahov s inštitúciami 
zodpovednými za politiku vzdelávania a spoluprácu s vnútroštátnými orgánmi a organizáciami 
zapojenými do programu Erasmus+.  
Education Officer vytvára a udržiava dlhodobé a kvalitné vzťahy s inštitúciami zodpovednými za 
politiku vzdelávania a spolupracuje s vnútroštátnými orgánmi a organizáciami zapojenými do 
programu Erasmus+.  
(2) Education Officer je členom medzinárodného tímu „Education Officers ESN AISBL“.  
(3) Pre proces voľby Education Officera sa primerane použijú ustanovenia voľby Webmastera 
ESN SK vymedzené čl. 12 Vnútorného poriadku.  
 

Čl. 16 
Koordinátor pre špecifický medzinárodný projekt alebo národný projekt 

 
(1) V prípade oznámenia medzinárodného alebo národného projektu, na ktorom sa chce ESN 
Slovensko podieľať, môže ESN Slovensko ustanoviť Koordinátora pre daný projekt.  
(2) O vzniku nového projektu musí National Board ESN SK oboznámiť členov ESN SK 
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bezodkladne.  
(3) Do momentu ustanovenia koordinátora je zodpovedný za projekt National Representative 
poprípade iný člen National Board-u určený Presidentom. Pokiaľ ide o národný projekt 
predložený niektorým z členov ESN SK, zodpovedný za tento projekt je člen, ktorý ho predložil.  
(4) Zloženie názvu koordinátora pre daný medzinárodný alebo národný projekt bude „Názov 
projektu Koordinátor/Coordinator“ (napríklad ESNCard Coordinator, Responsible Party 
Coordinator).  
(5) Výzvu na koordinátora projektu elektronicky odošle President ESN SK členom ESN SK. 
Súčasťou výzvy bude popis činnosti danej pozície, do kedy a komu musia byť zaslané 
kandidatúry. Kandidatúry obsahujú obvyklé informácie. 
(6) Pri národných projektoch nie je nutné vykonávať postup vymedzený v ods. 4 a ods. 5 tohto 
článku, pokiaľ osoba, ktorá predkladala projekt vyjadruje vôľu koordinovať tento projekt sama.  
(7) Pre proces voľby Koordinátor pre špecifický medzinárodný projekt alebo národný projekt sa 
primerane použijú ustanovenia voľby Webmastera ESN SK vymedzené čl. 12 Vnútorného 
poriadku  

Čl. 17 
Čestný prezident ESN SK 

 
(1) Titul „Čestný prezident ESN SK“ udeľuje National Platform ESN SK za mimoriadne zásluhy 
a prínos k rozvoju ESN Slovakia.  
(2) Titul je udelený na obdobie 1 kalendárneho roku, pričom toto obdobie začína udelením titulu.  
(3) O udelení rozhoduje National Platform ESN SK nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 
ESN SK. Udeliť titul je možné aj elektronicky.  
(4) Čestný prezident má právo:  
a. poradného hlasu pri riešení záležitostí ESN SK,  
b. zúčastňovať sa stretnutí National Boardu ESN SK bez obmedzenia.  
 

ČASŤ IV. 
Doklad o činnosti členov ESN SK 

 
Čl. 18 

Forma a účel 
 
(1) Doklad o činnosti členov ESN Slovensko (ďalej len „certifikát“) je doklad vydávaný za 
účelom ocenenia práce a činnosti členov ESN Slovensko. Certifikát môže nadobúdať dve formy 
definované v čl. 19 a 20.  
(2) Certifikát je vydávaný členom ESN Slovensko v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 
Certifikát je vydávaný v tlačenej papierovej forme riadne označený značkou ESN Slovensko.  
(3) Certifikát obsahuje výpis činností člena ESN Slovensko za obdobie jeho pôsobenia v 
organizácii a jeho najväčšie úspechy a zásluhy.  
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Čl. 19 
Certifikát za činnosť na národnej úrovni 

 
(1) Členovia National Board ESN Slovensko:  
a. Člen National Board ESN SK získava certifikát za činnosť na národnej úrovni automaticky 
pred ukončením ročného mandátu a splnením svojich povinností vyplývajúcich zo Stanov ESN 
SK a Vnútorného poriadku ESN SK. Certifikát sa odovzdáva členom National Board na 
poslednom zasadnutí National Platform za obdobie ročného mandátu.  
b. Ak iný člen National Board ako President ESN SK je odvolaný, odstúpi zo svojej pozície, 
alebo pre iné, nie bližšie špecifikované dôvody nemôže ďalej pokračovať vo výkone svojho 
mandátu, o tom, či certifikát bude alebo nebude udelený, rozhoduje President ESN SK. 
Rozhodnutie Prezidenta ESN SK vo veci rozhodnutia o udelení certifikátu podľa čl. 19, odsek 1, 
písmeno b Vnútorného poriadku ESN SK podlieha schváleniu nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov ESN SK.  
c. Ak President ESN SK je odvolaný, odstúpi zo svojej pozície alebo pre iné, nie bližšie 
špecifikované dôvody nemôže ďalej pokračovať vo výkone svojho mandátu, o tom, či certifikát 
bude alebo nebude udelený rozhodujú ostatní členovia National Board hlasovaním, ktoré musí 
dosiahnuť absolútnu väčšinu. Na vydanie uznesenia musia byť vo výkone mandátu minimálne 
traja členovia National Board. Rozhodnutie National Board ESN SK vo veci rozhodnutia o 
udelení certifikátu podľa čl. 19, odsek 1, písmeno c Vnútorného poriadku ESN SK podlieha 
schváleniu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ESN SK.  
d. Certifikát pre členov National Board je vystavený, podpísaný a odovzdávaný Presidentom 
ESN SK. V prípade vydania certifikátu Presidentovi ESN SK, ktorý bol odvolaný, odstúpil zo 
svojej pozície alebo pre iné, nie bližšie špecifikované dôvody nemohol ďalej pokračovať vo 
výkone svojho mandátu, certifikát vystavuje, podpisuje a odovzdáva novo zvolený President 
ESN SK.  
e. Rozhodnutia hlasovania podľa čl. 19, ods. 1, písmeno b, c nespadajú pod rozhodnutie National 
Platform ESN SK.  
(2) Koordinátori ESN Slovensko: 
a. Koordinátori ESN SK definovaní podľa čl. 11 až čl. 16 Vnútorného poriadku ESN SK majú 
právo požiadať o vydanie certifikátu za činnosť na národnej úrovni National Board ESN SK pred 
ukončením svojho ročného mandátu a splnením svojich povinností vyplývajúcich z Vnútorného 
poriadku ESN SK. National Board rozhoduje v tejto veci spoločne jednotným vyjadrením.  
b. National Board môže udeliť certifikát koordinátorovi ESN SK samostatne bez toho, aby 
koordinátor podával žiadosť o jeho vystavenie. Certifikát sa odovzdáva koordinátorovi ESN SK 
na poslednom zasadnutí National Platform za obdobie ročného mandátu.  
c. Certifikát určený pre koordinátora ESN SK vystavuje, podpisuje a odovzdáva President ESN 
SK.  
(3) „Section Presidents“ ESN Slovensko:  
a. „Section Presidents“ (ďalej len „sekčný prezident“), definovaní podľa čl. 6 (1) Stanov ESN 
SK, majú právo požiadať o vydanie certifikátu za činnosť na národnej úrovni National Board 
ESN SK pred ukončením svojho mandátu a splnením svojich povinností vyplývajúcich zo 
Stanov ESN SK a Vnútorného poriadku ESN SK. National Board rozhoduje v tejto veci 



 

Erasmus Student Network Slovensko 
ŠD 3 Tajovského 51  

974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika  

www.esn.sk  
board@esn.sk 

12 

spoločne jednotným vyjadrením.  
b. National Board môže udeliť certifikát sekčnému prezidentovi samostatne bez toho, aby sekčný 
prezident podával žiadosť o jeho vystavenie. Certifikát sa odovzdáva sekčnému prezidentovi po 
ukončení jeho mandátu ako sekčný prezident.  
c. Certifikát určený pre sekčných prezidentov ESN SK vystavuje, podpisuje a odovzdáva 
President ESN SK.  
 

Čl. 20 
Certifikát za činnosť na lokálnej úrovni 

 
(1) Člen ESN SK definovaný v čl. 6 (2) Stanov ESN SK má právo požiadať o vydanie certifikátu 
za činnosť na lokálnej úrovni sekčného prezidenta, pod ktorého spadá v rámci lokálnej sekcie 
ESN SK, ak:  
a. Kontinuálne prispieval svojou činnosťou k rozvoju, prospechu a dobrému menu jemu 
prislúchajúcej ESN Sekcie a ESN SK ako celku.  
b. Túto činnosť člen vykonával minimálne po obdobie jedného kalendárneho roku. 
(2) Certifikát pre členov ESN SK vydáva National Board na základe odporúčania sekčného 
prezidenta. Sekčný prezident môže podať odporúčanie na vydanie certifikátu pre člena svojej 
sekcie samostatne bez toho, aby bola podaná žiadosť z jeho strany, ale iba v prípade ak tento člen 
splnil podmienky uvedené v bode (1), písmená a, b.  
(3) Certifikát určený pre člena ESN SK podpisuje President ESN SK a sekčný prezident sekcie, 
pre ktorej člena je certifikát vystavený. 
 

ČASŤ V. 
Záverečné ustanovenia 

 
Čl. 21 

Forma komunikácie 
 
(1) Za elektronické informovanie sa považuje e-mailová správa doručená všetkým členom ESN 
SK.  
 

Čl. 22 
Doručenie 

 
(1) Za doručenie ESN Slovensko, rovnako ako ktorémukoľvek orgánu ESN Slovensko, sa 
považuje doručenie prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo osobne na adresu 
sídla združenia ESN Slovensko alebo elektronickou poštou. 


