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STANOVY
Občianskeho združenia Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v SJJ.ČDRIJC..h
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So zvyšujúcim sa počtom absolventov a talentovaných mladých Iudl Gymnázia t.j uč ~rí ~
je dôležité mať organizáciu, ktorá bude spájať a udržiavať kontakty študent \@ p alO . o, kta
študujú alebo pracujú a študovali alebo pracovali na tomto jedinečnom biling ~o gm' u. J9
organizácia poskytne formálne i neformálne príležitosti a priestor pre kontak . ~ýjn1 mf~' ií
a podporu školy, jej študentov, pracovníkov a tiež jej bývalých študentov a praco 'rSiJ. Ór~ . ácia
bude vychádzať z tradície britských old boys a alumni societies, ktoré nielen zjednocujú a solventov,
ale tiež udržujú kontakty medzi nimi a školou a vytvárajú podmienky pre podporu a ďalší rozvoj školy.

Hlava I
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch je nezávislé združenie absolventov
a bývalých pracovníkov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch (ďalej len gymnázia).
2. Združenie sa rovnako vzťahuje na všetky predchádzajúce názvy tohto gymnázia, ktoré bolo
zriadené ako škola v roku 1991 a osamostatnené v roku 1993.
3. Oficiálny názov združenia je Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch.
4. Združenie používa pre svoje označenie tiež prvé dva slová oficiálneho názvu ("Sučany Alumni")
a ich skratku "SA".
5. Symbolmi SA sú znak (logo) a vlajka, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 týchto Stanov.
6. Sídlo SA je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany (okres Martin).
7. SA je občianske združenie, ktoré ako právnická osoba má svoju právnu subjektivitu.

Hlava II
Činnosť a ciele SA

Článok 2
Ciele SA

1. Ciele SA sú:
a) združovať absolventov a bývalých pracovníkov gymnázia;
b) vytvárať priestor pre podporu gymnázia, jej študentov a pracovníkov;
c) organizovať stretnutia absolventov a bývalých pracovníkov gymnázia;
d) udržiavať aktuálnu databázu absolventov a bývalých pracovníkov gymnázia;
e) udržiavať kontakty a vytvárať nové medzi absolventmi, bývalými pracovníkmi školy

s terajšími študentmi a pracovníkmi gymnázia.

Článok 3
Činnosť SA

1. Činnosť SA sa riadi Stanovami občianskeho združenia Sučany Alumni (ďalej len "Stanovy SAli),
ďalšími záväznými dokumentmi schválenými orgánmi SA, ako i právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

i Absolventské spoločnosti
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Členstvo v SA '~5 ~'f..\\C\.

Článok4
Vznik a podmienky členstva v SA

1. Členstvo v SA vzniká schválením a registráciou prihlášky žiadateľa o členstvo v SA
Predsedníctvom SA.

2. Členstvo v SA má nasledujúce stupne:
al základné;
b) absolventské;
cl čestné.

3. Členmi môžu byť iba bývalí alebo aktuálni študenti gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci
a bývalí alebo aktuálni pracovníci gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci.

4. Podmienkou členstva je vyplnenie prihlášky za člena SA a zaplatenia členského príspevku,
ktorý ustanoví Valné zhromaždenie SA. Prihlášku je možné získať kontaktovaním členov
Predsedníctva v SA.

S. Členstvo v SA vzniká dňom rozhodnutia Predsedníctva SA o prijatí jednotlivého člena.
6. Za vyberanie členského príspevku SA je zodpovedná osoba poverená Predsedníctvom SA,

pričom podmienkou kandidatúry na túto funkciu je mať vek aspoň 18 rokov.

Článok 5
Základné členstvo v SA

1. Základné členstvo v SA je určené aktuálnym študentom a ich blízkym rodinným príslušníkom,
a tiež zamestnancom gymnázia a ich blízkym rodinným príslušníkom.

2. Výšku členského príspevku a výhody Základného členstva v SA určí Valné zhromaždenie SA.

Článok 6
Absolventské členstvo v SA

1. Absolventské členstvo v SA je určené absolventom alebo bývalým študentom gymnázia a ich
blízkym rodinným príslušníkom, a tiež bývalým zamestnancom gymnázia a ich blízkym
rodinným príslušníkom.

2. Výšku členského príspevku a výhody Absolventského členstva v SA určí Valné zhromaždenie
SA.

Článok 7
Zánik členstva v SA

1. Členstvo v SA zaniká:
a) nezaplatením členského príspevku, a to tri mesiac od dátumu splatnosti.
b) dobrovoľným vystúpením z SA v deň doručenia písomného alebo elektronického

oznámenia o vystúpení z SA Predsedovi SA;
c) vylúčením, ktoré je možné, iba v prípade ak:

plnoprávny člen závažne porušil Stanovy SA alebo iné pre všetkých členov SA záväzné

dokumenty SA,

plnoprávny člen svojím konaním poškodil alebo poškodzuje dobré meno SA;
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d) úmrtím. __

2. O vylúčení člena SA z SA"má právo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetk.X~'S~j~nov
rozhodnúť Predsedníctvo SA na odôvodnený podnet ktoréhokoľvek pl ó@"áv .v en:ŕ~

3. Rozhodnutie o vylúčení člena SA z SA nadobúda účinnosť uplynutí !l. d a~~ v

doručenia oprávneným orgánom vylúčenému členovi. m r-;: r.•..
4. Rozhodnutie o vylúčení člena SA z SA sa považuje za doručené i upi !ftím le o octs'

odo dňa jeho uloženia na pošte v prípade neúspešného pokusu o jeho ~e' ost&~"?:)
5. Po zániku členstva v SA je bývalý člen SA povinný vyrovnať všetky svoje zá .. ~:v~iYš
6. Dňom zániku členstva v SA zanikajú i všetky funkcie vorgánoch SA, ktoré daná osoba

vykonáva alebo zastáva.
7. Bývalý člen má právo požiadať Predsedu SA o vymazanie všetkých jeho údajov z databázy

a zoznamov SA. Všetky jeho údaje budú vymazané do tridsiatich dní od doručenia jeho
žiadosti.

Článok 8
Práva a povinnosti členov SA

1. Práva každého člena SA sú:
a) podieľať sa na činnosti a riadení SA a ovplyvňovať chod združenia;
b) zúčastňovať sa na aktivitách SA;
c) za podmienok stanovených Stanovami SA navrhovať kandidátov do orgánov SA, voliť a

byť volený do orgánov SA;
d) využívať výhody, ktoré združenie poskytuje;

e) byť informovaný o činnosti a výsledkoch SA ako i jej orgánov;

f) podávať návrhy, pripomienky, sťažnosti a odporúčania orgánom SA;

g) požiadať o neposkytovanie kontaktných údajov iným členom SA;

h) verejne sa hlásiť k príslušnosti alebo k členstvu v SA;

i) ukončiť členstvo v SA spôsobom ustanoveným Stanovami SA.

2. Povinnosti každého člena SA sú:
a) dodržiavať Stanovy SA a ďalšie dokumenty SA;
b) podla svojich schopností a možností obhajovať zásady a činnosť SA;

c) platiť členské príspevky SA;

d) chrániť záujmy a majetok SA;

e) riadiť sa pokynmi a rozhodnutiami orgánov SA;
f) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo z dobrovoľných funkcií v SA,

ktoré člen prijal;
g) oznamovať príslušným orgánom SA všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za

účelom ich riadnej evidencie.

Článok 9
Čestné členstvo SA

1. Štatút čestného člena SA je možné udeliť osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj, prospech a
šírenie dobrého mena združenia, resp. za presadzovanie cieľov, ku ktorým sa SA hlási.

2. Štatút čestného člena SA je tiež možné udeliť osobám, ktoré predtým neboli členmi SA.
3. Štatút čestného člena SA udeľuje a odníma Valné zhromaždenie SA svojím rozhodnutím na

návrh Predsedníctva SA.
4. Čestný člen SA je oslobodený od platenia členských príspevkov SA.
5. Štatút čestného člena SA sa udeľuje na dobu neurčitú a môže byť udelený aj in memoriam.
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6.

7.
8.

9.

Hlava IV
Organizačná štruktúra SA

Článok 10
Orgány združenia SA a spôsob ich ustanovovania

Orgánmi združenia SA sú:
a) Valné zhromaždenie SA;
b) Predsedníctvo SA;
c) Kontrolná komisia SA.

Článok 11
Valné zhromaždenie SA

1. Najvyšším a najdôležitejším orgánom SAje Valné zhromaždenie SA.
2. Riadne Valné zhromaždenie SA sa schádza minimálne raz za rok, pncom ho zvoláva

Predsedníctvo SA s jeho presným termínom a miestom konania určeným minimálne tridsať
dní pred dňom jeho konania.

3. Mimoriadne Valné zhromaždenie SA musí byť zvolané na základe žiadosti nadpolovičnej
väčšiny členov SA do troch mesiacov odo dňa doručenia uvedenej žiadosti. Žiadosti musia byť
adresované buď elektronicky alebo poštou Predsedovi SA. Jeho presný termín i v tomto
prípade určí Predsedníctvo SA.

4. Valného zhromaždenia SA sa majú právo zúčastniť všetci členovia SA.
5. Právo hlasovať na Valnom zhromaždení SA majú vždy všetci členovia Predsedníctva SA,

koordinátori SA, členovia Kontrolnej komisie SA, a ostatní delegáti SA.
6. Valné zhromaždenie SA:

a) volí a odvoláva na návrh aspoň jedného člena SA:
- Predsedu SA;
- troch Podpredsedov SA;
- jedného Náhradníka za Podpredsedu SA;
- troch členov Kontrolnej komisie SA;
- jedného Náhradníka za člena Kontrolnej komisie SA,
pričom podmienkou kandidatúry na niektorú z týchto funkcií je byť členom SA a mať vek
aspoň 18 rokov.

b) nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných delegátov schvaľuje Stanovy SA a ostatné
pre všetkých členov SA záväzné dokumenty SA, ako aj ich všetky zmeny a doplnenia;
c) trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných delegátov rozhoduje o zániku SA ako
združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením;
d) prijíma svoje rozhodnutia a uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných
delegátov, pokiaľ tieto Stanovy SA neustanovujú inak;
e) rozhoduje o symboloch SA;
f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z týchto Stanov SA.

8. Valné zhromaždenie SA je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
delegátov s hlasovacím právom.
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Článok 12
Predsedníctvo SA

1. Predsedníctvo SA tvorí:
a) Predseda SA;
b) traja Podpredsedovia SA.

Článok 13
Predseda SA

1. Predseda SA je najvyšším výkonným predstaviteľorn SA. Reprezentuje SA navonok idovnútra.

Zastupuje SA vo vzťahu ku gymnáziu, orgánom verejnej správy, mimovládnym organizáciám,

občianskym združeniam, fyzickým a právnickým osobám, ako i voči zahraničiu.

2. Predseda SA:

a) riadi a koordinuje činnosť Predsedníctva SA a tým aj celej SA;

b) zvoláva a vedie rokovania Predsedníctva SA;

c) zvoláva a vedie rokovania Valného a Mimoriadneho Valného zhromaždenia SA;

d) zastupuje SA vo vzťahu k tretím subjektom;

e) plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z týchto Stanov SA alebo z ostatných dokumentov

SA prijatých orgánmi SA;

f) jeho funkcia je zlučitelná s inými funkciami a členstvami v orgánoch SA, pokiaľ tieto

Stanovy SA nestanovujú inak.

3. Predsedu SA zastupuje počas jeho neprítomnosti ním poverený člen Predsedníctva SA.

4. Ak sa uvoľní funkcia Predsedu SA, tak Predsedníctvo SA svojím rozhodnutím dočasne

písomne poverí niektorého zo svojich členov výkonom právomocí Predsedu SA až do zvolenia

nového Predsedu SA.

5. Predseda SA musí byť absolventom, bývalým študentom alebo bývalým pracovníkom

Gymnázia v Sučanoch.

Článok 14
Podpredsedovia SA

1. SA má troch Podpredsedov SA, ktorí sú volení a odvolávaní Valným zhromaždením SA za
podmienok uvedených v týchto Stanovách SA.

2. Podpredsedovia SA ako členovia Predsedníctva SA koordinujú činnosť SA.
3. Oblasti a okruh pôsobností a úloh jednotlivých Podpredsedov SA schvaluje, zrušuje alebo mení na

návrh Predsedu SA Predsedníctvo SA.
4. Ak sa uvoľní funkcia Podpredsedu SA, tak funkciu prevezme Náhradník za Podpredsedu SA.

V prípade, že toto nie je možné vykonať, tak miesto chýbajúceho Podpredsedu SA ostane
prázdne až do zvolenia Podpredsedu SA.
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5. Jednotliví Podpredsedovia SA si plnia i ďalšie úlohy vyplývajúce im z týchto Stanov SA alebo z
ostatných dokumentov SA prijatých orgánmi SA.

---,
.: (\~\{a SloI -.l ~6)

~o ~ ~
1. Kontrolu v rámci SA uskutočňuje trojčlenná Kontrolná komisia SA, ktorá j -íô s .~; o ti ~

rozhodovaní nezávislá, pričom je viazaná iba Stanovami SA, pokiaľ v nich nie (l.) ve J na ::.
2. Na zabezpečenie svojho lepšieho fungovania si môže Kontrolná komisia 1Ý:;~y aco ť ~r!.B.

vlastný Rokovací poriadok Kontrolnej komisie SA, ktorý potom zašle na schvále ~gP~ds~~ u
SA, ktorý sa po jeho následnom schválení stáva pre ňu platný a záväzný.

3. Právo obracať sa na Kontrolnú komisiu SA s podnetmi a žiadosťami o prešetrenie majú všetci
členovia SA.

4. Členovia Kontrolnej komisie SA si volia spomedzi seba Predsedu Kontrolnej komisie SA na dobu
neurčitú.

5. Kontrolná komisia SA sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny rok,
pričom jej zasadnutia vedie a zvoláva Predseda Kontrolnej komisie SA.

6. Kontrolná komisia SA je uznášania schopná, ak je prítomná na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Predsedu Kontrolnej komisie
SA.

7. Kontrolná komisia SA prijíma svoje rozhodnutia, stanoviská a uznesenia nadpolovičnou väčšinou
všetkých prítomných jej členov.

8. Kontrolná komisia SA:
a) dohliada na dodržiavanie Stanov SA a ostatných dokumentov prijatých orgánmi SA;
b) pôsobí ako zmierovací orgán v sporoch medzi členmi SA navzájom, orgánmi SA navzájom, ako

aj medzi orgánmi SA a členmi SA;
c) rieši a rozhoduje o podnetoch orgánov alebo členov SA;
d) má právo pozastaviť výkon rozhodnutia alebo uznesenia, ktoré je v rozpore so Stanovami SA

alebo s ostatnými pre SA záväznými dokumentmi prijatými orgánmi SA;
e) na základe včas doručenej žiadosti o prešetrenie rozhodnutia o vylúčení člena z SA,

posudzuje odôvodnenosť predmetného rozhodnutia a rozhoduje s konečnou platnosťou
o potvrdení alebo zrušení predmetného rozhodnutia;

f) kontroluje činnosť orgánov SA a ich hospodárenie s financiami a majetkom SA;
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti SA, pokiaľ ju Predsedníctvo SA vyhotoví;
h) raz za rok na Valnom zhromaždení SA predkladá správu o svojej činnosti za obdobie

posledného roka alebo za obdobie od poslednej správy o svojej činnosti;
l) má právo požadovať prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú činnosti SA,

hospodárenia a účtovníctva SA;
j) plní ďalšie úlohy vyplývajúce jej z týchto Stanov SA.

9. Členstvo v Kontrolnej komisii SA je nezlučiteľné s výkonom inej funkcie v SA alebo s členstvom
v inom orgáne SA.

10. Funkčné obdobie člena Kontrolnej komisie SA sa končí:
a) dňom právoplatného zvolenia iného plnoprávneho člena SA Valným zhromaždením SA

namiesto neho za člena Kontrolnej komisie SA;
b) dňom písomného vzdania sa funkcie člena Kontrolnej komisie SA, ktoré bolo doručené

Predsedníctvu SA;
c) dňom zániku plnoprávneho členstva v SA členovi Kontrolnej komisie SA;
d) zvolením člena Kontrolnej komisie SA do inej funkcie v SA.

11. V prípade uvoľnenia funkcie člena Kontrolnej komisie SA sa členom Kontrolnej komisie SA stáva
náhradník za člena Kontrolnej komisie SA zvolený Valným zhromaždením SA. V prípade, že toto
nie je možné vykonať, tak miesto chýbajúceho člena Kontrolnej komisie SA ostane prázdne až do

Článok 15
Kontrolná komisia SA
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zvolenia člena Kontrolnej komisie SA najbližším Valným alebo Mimoriadnym Valným
zhromaždením SA.

1. Koordinátori SA sú volení a odvolávaní Predsedníctvom SA pre rôzne či

Článok 16
Koordinátori SA

a pod. Na ich zvolenie alebo odvolanie je potrebná nadpolovičná
členov Predsedníctva SA.

2. Podmienkou kandidovať za Koordinátora SA je byť členom SA.
3. Záujemcovia o výkon funkcie Koordinátora SA písomne alebo

Predsedu SA.
4. Funkcie a náplň práce Koordinátorov SA určuje po vzájomnej dohode Predseda SA alebo ním

poverený Podpredseda SA.

Článok 17
Delegáti Valného zhromaždenia SA

1. Podmienkou kandidovať za Delegáta Valného zhromaždenia SA je byť členom SA.
2. Delegáti majú právo hlasovať na Valnom zhromaždení SA.
3. Delegáti sú menovaní Predsedníctvom SA na nasledujúce Valné zhromaždenie SA.
4. Každý člen SA má právo písomne alebo elektronicky požiadať o pozíciu delegáta na Valnom

zhromaždení SA.
5. Členovia SA, ktorí majú záujem o funkciu delegáta na Valnom zhromaždení SA musia žiadosť

adresovať Predsedovi SA, a to najneskôr dva týždne pred konaním Valného zhromaždenia SA.
Tejto žiadosti musí byť vyhovené najneskôr do dvoch týždňov od prijatia žiadosti, prípadne
najneskôr deň pred konaním Valného zhromaždenia SA.

6. Funkcia Delegáta Valného zhromaždenia SA sa zrušuje uzavretím Valného zhromaždenia SA
pre ktoré bol Delegát menovaný.

7. Delegátmi Valného zhromaždenia SA sa stávajú automaticky všetci členovia Predsedníctva
SA.

Článok 18
Ostatné orgány a funkcionári oprávnení konať v mene združenia SA

1. Ostatné orgány a funkcionárov oprávnených konať v mene SA vždy určí buď Predsedníctvo
SA alebo Valné zhromaždenie SA.

Hlava V
Hospodárenie SA

Článok 19
Zásady hospodárenia SA

1. S finančnými hodnotami majetku SA hospodári v mene SA Predseda SA spolu s jedným
z Podpredsedov SA. Podpredsedu SA zodpovedného za finančné hodnoty si volí
Predsedníctvo SA spomedzi troch Podpredsedov SA.

2. Hospodárenie podľa ods. 1 zahŕňa správu a nakladanie s finančnými hodnotami majetku SA.
3. SA vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S prostriedkami

disponuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, so Stanovami SA, s
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ostatnými dokumentmi schválenými orgánmi SA, a to transparentne a ~Ia ob~~1

. ,\; ~ '?mravmI. ci; , lP

4. SA hospodári s jej hnuteľným a nehnuterným majetkom, ako i s majetk nt zv r Iý, je
správy (ďalej len "majetok SA"). ~::.

5. Hospodárenie SA sa uskutočňuje na základe každoročne schváleného, v ~e ' pn~~
rozpočtu a v súlade so Stanovami SA a s ostatnými dokumentmi schválenými nll)\~~

6. Rozpočet SA je predkladaný Predsedom SA na schválenie raz za rok a na obdo le Jedného
roka na Valnom zhromaždení SA. V prípade, že Rozpočet SA nie je schválený na riadnom
Valnom zhromaždení SA, tak musí byť zvolané Mimoriadne Valné zhromaždenie SA. Rozpočet
SAje platný až po tom, ako je schválený Valným zhromaždením SA.

7. SA má právo vyvíjať podnikateľské aktivity súvisiace s cielrni združenia. Zisk z činnosti SA

môže byť vynaložený iba na podporu cieľov a činnosti SA.

8. Právo kontrolovať a byť informovaný o hospodárení SA má každý z členov SA. Na jeho

písomnú alebo elektronickú žiadosť adresovanú Predsedovi SA mu musí byť odpovedané do

30 dní od doručenia žiadosti. Žiadatelovi o informácie alebo kontrolu musia byť sprístupnené

všetky dostupné doklady a zodpovedané všetky otázky súvisiace s hospodárením a ostatnými

činnosťami SA.

9. Podrobnejšie pravidlá hospodárenia SA schvaľuje Predsedníctvo SA.

Článok 20
Príjmy SA

1. Príjmy SA tvoria:
a) členské príspevky;
b) dary a iné príspevky;
c) príjmy z činnosti SA;
d) dotácie, subvencie a granty;
d) ostatné príjmy.

Článok 21
Výdavky SA

L Výdavky SA sú určené predovšetkým na plnenie cieľov SA, ustanovených v Stanovách SA.
2. Výdavky SA tvoria tiež nevyhnutné materiálne zabezpečenie administratívneho chodu SA.

Hlava VI
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 22
Zánik SA

L SA ako združenie zaniká rozhodnutím trojpätinovej väčšiny všetkých prítomných delegátov
Valného zhromaždenia SA o zániku SA, zároveň sa však rozhodne o majetkovom vysporiadaní
SA, ako aj o právnom nástupníctve SA, prípadne Valné zhromaždenie SA stanoví likvidátora
a určí výšku jeho odmeny.

2. SA ako združenie sa môže zlúčiť s iným občianskym združením rozhodnutím trojpätinovej
väčšiny všetkých prítomných delegátov Valného zhromaždenia SA, ktorí zároveň istanovia
podmienky tohto zlúčenia.
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3. v prípade zániku SA je posledný predseda SA povinný oznámiť predmetné rozhodnutie
štátnemu orgánu, ktorý združenie registruje.

...• - . -"---~''''''

Článok 23 ~(\Ó'f a sio
Spoločné ustanovenia /.=0 f). t-~

, CI) ':::i[0 .,:;
1. Orgány SA nesmú prijímať svoje rozhodnutia, uznesenia alebo iné svo·~ok m or~

boli v rozpore s platnými Stanovami SA alebo v rozpore s platný %á ym ia~
Slovenskej republiky. '% <)..~

2. Ak nie je v Stanovách SA ustanovené inak, tak orgány SA sú uznášania n~ \ a ich
zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých ich členov alebo delegátov a ich rozhodnutie je
platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov alebo delegátov týchto
orgánov SA.

3. Súčasťou týchto Stanov SA je Príloha Č. 1.

Článok 24
Prechodné ustanovenia

1. Tieto Stanovy SA môžu byť menené alebo doplňané iba na základe platného rozhodnutia
Valného zhromaždenia SA, a to formou samostatných písomných riadne očíslovaných
dodatkov.

Článok 2S
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Stanovy SA nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra
SR.

r---------f~~~----------~Ministerstvo vnútra Slovenskej
P-Y'!.;ť1

JUDr. Oľga PLlŠŇÁKOVÁ
nadttelka odboru všeobecnej

vnútornej správy
J Registrácia Vjll\On;;l;'i3

dňa:
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Príloha č. 1

Znak (logo) SA

Vlajka SA

Sučany Alumni
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