STANOVY
Slovenského Spolku Študentov Zubného Lekárstva
Stanovy SSŠZL boli schválené na valnom zhromaždení spolku dňa 30. septembra 2017.

Hlava I.
Úvodné ustanovenia
Článok I
Názov a sídlo združenia
1. Názov občianskeho združenia je Slovenský Spolok Študentov Zubného Lekárstva (ďalej

aj ,,spolok” alebo ,,SSŠZL”); angl. Slovak Association of Dental Students, skrátene
,,SADS”.
2. Sídlom spolku je Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP č.1, Košice 040 11 – mestská časť

Západ (ďalej len ,,LF UPJŠ”).
Článok II
Právne postavenie združenia
1. Spolok je právnická osoba.
2. Spolok je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nezávislá, záujmová organizácia

študentov a absolventov odboru zubné lekárstvo, ktorí majú záujem o rozvíjanie
kultúrno-spoločenského a vedeckého života.

Článok III
Poslanie a hlavné úlohy
1. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, plnohodnotný kultúrno-spoločenský
život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti
budúcich lekárov.
2. Úlohami spolku sú najmä: napomáhať odbornému a vedeckému rastu študentov, rozvíjať
spoločenský život študentov na báze kultúrnej a záujmovej činnosti, šírenie myšlienok
humanity, akademických slobôd a zdravotnej osvety.
3. Spolupracovať s inými stavovskými - študentskými a záujmovými organizáciami doma i
v zahraničí a to najmä so Slovenskou komorou zubných lekárov a ďalšími
organizáciami, ktoré združujú zubných lekárov a špecialistov v odbore zubné lekárstvo a
s medzinárodnými organizáciami European Dental Students Association (ďalej len
,,EDSA”) a International Association of Dental Students (ďalej len ,,IADS”),
informovať členov spolku o ich aktivitách, projektoch a prinášať ich na lokálnu úroveň.
4. Publikačná činnosť.
5. Spolupráca miestnych organizácií spolku a rozvoj spolupráce SSŠZL s Lekárskou
fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s Lekárskou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave, s Lekárskou fakultou Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave a s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine Univerzity Komenského a ich
akademickými samosprávnymi orgánmi.
6. Propagácia spolku a jeho aktivít.
7. Rozvíjanie spolkového preventívneho projektu ,,Spolu za zdravý a krásny úsmev”.

Hlava II.
ČLENSTVO
Článok IV
Členstvo a používanie údajov o členoch
1. Členstvo v spolku je:
a. riadne,
b. čestné,
c. alumni.

2. Používanie osobných údajov a iných údajov členov spolku:
a. informácie týkajúce sa riadnych, čestných a alumni členov spolku
predstavujú informácie, ktoré člen o sebe uviedol v prihláške do SSŠZL
vrátane jeho osobných údajov, na ktoré udelil súhlas na spracovanie pre účely
členstva v spolku,
b. osobné údaje je povinný spolok používať výlučne len na účely registrácie
osoby v SSŠZL a na účely členstva v SSŠZL, ktoré sa týkajú priamo činností
a aktivít spolku v súlade s poslaním a úlohami spolku podľa článku III týchto
stanov a to výlučne v mene spolku.

Článok V
Riadne členstvo
1. Riadne členstvo v spolku je dobrovoľné a individuálne.
2. Riadnym členom spolku sa môže stať len študent, ktorý je zapísaný ako študent odboru
Zubné lekárstvo, resp. Dental Medicine na území Slovenskej republiky, na základe
písomnej prihlášky a zaplatenia členského príspevku, ktorého výšku určí prezídium
spolku pre daný akademický rok.

3. Riadne členstvo vzniká odovzdaním vyplnenej prihlášky a zaplatením členského
príspevku.
4. Riadne členstvo zaniká:
a. písomným oznámením člena o ukončení členstva doručeným prezídiu,
b. vylúčením podľa článku V odseku 5,
c. členom – študentom – stratou štatútu študenta študijného odboru zubné lekárstvo,
d. obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
f. zánikom spolku,
g. úmrtím člena.
5. Valné zhromaždenie spolku má právo 2/3 hlasov všetkých prítomných delegátov vylúčiť

riadneho člena spolku pre hrubé porušenie zásad činnosti organizácie, tj. pre závažné
porušenie stanov spolku, pre nedodržanie etických princípov spolku, neplnenie si
povinností alebo poškodzovanie dobrého mena spolku.
Článok VI
Čestné členstvo
1. Udeľuje valné zhromaždenie, na návrh prezídia absolventom zubného lekárstva a
pedagógom pôsobiacim v odbore zubné lekárstvo a iným osobám, ktoré sa mimoriadne
zaslúžili o rozvoj fakulty a spolku, sú nositeľmi vysokých morálnych kvalít a šíriteľmi
myšlienok humanity a osvety.
2. Čestný člen je doživotným členom spolku.
3. Čestný člen je oslobodený od platenia členského príspevku.

Článok VII
Členstvo alumni
1.

Udeľuje valné zhromaždenie spolku bývalým členom spolku alebo členom v poslednom roku
štúdia, ktorí počas svojho pôsobenia v spolku zastávali vedúce funkcie alebo sa iným
spôsobom významne podieľali na rozvoji spolku.

2.

Hlasovanie o členstve alumni môže na valnom zhromaždení navrhnúť každý člen spolku. Člen
spolku nemôže navrhnúť samého seba.

3.

Členstvo alumni je doživotným členstvom.

4.

Alumni člen je oslobodený od platenia členského príspevku.
Článok VIII
Práva a povinnosti členov

1. Právom riadneho člena je:
a. zúčastňovať sa chodu a aktivít spolku,
b. využívať všetky služby a výhody spolku,
c. obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťou o pomoc pri riešení
problémov na všetky orgány spolku,
d. zúčastniť sa valného zhromaždenia,
e. kandidovať na člena prezídia a národného koordinátora,
f. uchádzať sa o iné funkcie v spolku,
g. požiadať o účasť na zasadnutí prezídia.
2. Právom každého čestného člena je:
a. využívať služby spolku,
b. zúčastňovať sa chodu a aktivít spolku,

c. obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťou o pomoc pri riešení
problémov na všetky orgány spolku,
d. zúčastniť sa valného zhromaždenia s hlasom poradným.
3. Právom každého člena alumni je:
a. využívať služby spolku,
b. zúčastňovať sa chodu a aktivít spolku,
c. obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťou o pomoc pri riešení
problémov na všetky orgány spolku,
d. zúčastniť sa valného zhromaždenia s hlasom poradným,
e. požiadať o účasť na zasadnutí prezídia, ktorú musí schváliť nadpolovičná väčšina
všetkých členov prezídia.
4. Povinnosťou každého člena je dodržiavať stanovy, rokovací poriadok a chrániť zverený
majetok.
III. Hlava
Organizačná štruktúra a hospodárenie
Článok IX
Orgány organizácie
1. Orgánmi spolku sú:
a. valné zhromaždenie,
b. prezídium,
c. aktuálne bývalý prezident.

Článok X
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie (ďalej aj ,,VZ”) je najvyšším orgánom spolku. Uznesenia a rozhodnutia
VZ sú záväzné pre všetkých členov spolku.
2. VZ zasadá minimálne dvakrát ročne. Na VZ sa povinne zúčastňujú delegáti, predsedovia
miestnych organizácií a prezídium spolku. Hlasovacie právo na VZ patrí len delegátom,
ktorých voľbu upravuje rokovací poriadok spolku.
3. VZ zvoláva prezident spolku alebo ním určený člen prezídia.
4. VZ schvaľuje stanovy 2/3 väčšinou hlasov všetkých prítomných delegátov.
5. Mimoriadne VZ musí byť bezodkladne zvolané:
a. ak o to požiada najmenej 1/4 riadnych členov spolku,
b. ak nie sú obsadené aspoň dve funkcie členov prezídia súčasne.
6. VZ na funkčné obdobie jedného roka volí:
a. prezidenta,
b. viceprezidenta,
c. tajomníka,
d. hospodára,
e. národných koordinátorov.
7. Valné zhromaždenie:
a. odvoláva členov prezídia 2/3 väčšinou hlasov všetkých prítomných delegátov na návrh
aspoň 2 členov prezídia, pre hrubé porušenie zásad činnosti organizácie, tj. pre
porušenie stanov spolku, pre nedodržanie etických princípov spolku, neplnenie si
povinností alebo poškodzovanie dobrého mena spolku,
b. na návrh prezídia udeľuje čestné členstvo 2/3 väčšinou hlasov všetkých prítomných
delegátov,

c. na návrh členov spolku udeľuje členstvo alumni 2/3 väčšinou hlasov všetkých
prítomných delegátov,
d. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
Článok XI
Prezídium spolku
1. Prezídium spolku je najvyšší výkonný orgán spolku.
2. Členmi prezídia sú:
a. prezident,
b. viceprezident,
c. hospodár,
d. tajomník,
e. národný koordinátor pre výmenné pobyty,
f. národný koordinátor pre prevenciu,
g. národný korodinátor pre vzdelanie.
3. Funkčné obdobie prezídia je jeden kalendárny rok. Funkcie členov prezídia uvedené v odseku 2
sú nezlučiteľné navzájom.
4. Členom prezídia môžu byť výlučne riadni členovia s občianstvom slovenským.
5. Ak nie sú obsadené aspoň dve funkcie členov prezídia súčasne, je prezídium povinné zvolať
VZ tak, aby sa konalo do 30 dní odo dňa zániku funkcií, na ktorom prebehnú doplňujúce voľby.
6. Zasadnutie prezídia:
a. zvoláva a koordinuje tajomník,
b. je neverejné,
c. sa koná minimálne raz mesačne,
d. pre členov prezídia je účasť na zasadnutí povinná,
e. zasadnutia prezídia sa môže zúčastniť aktuálne bývalý prezident spolku s hlasom
poradným,

f. zasadnutia prezídia sa môžu zúčastniť ďalšie osoby pozvané prezídiom alebo
členovia, ktorí požiadali o účasť na zasadnutí ako hostia a prezídium ich žiadosti
vyhovelo.
7. Právomocou prezídia je:
a. riadiť činnosť spolku, koordinovať a riadiť jednotlivé aktivity,
b. členovia prezídia majú právo zúčastniť sa na zhromaždení miestnych organizácií
spolku s hlasom poradným,
c. pripravovať plán činnosti spolku,
d. pripravovať návrh koncepcie rozvoja a činnosti spolku, za ktorého realizáciu
zodpovedá viceprezident,
e. pripravovať správu o činnosti spolku za predchádzajúce obdobie a predložiť ju na
najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia na prerokovanie,
f. pripravovať správu o hospodárení spolku za predchádzajúce obdobie a predložiť ju
na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia na prerokovanie,
g. prijímať rozhodnutia. Pre platné prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná
väčšina všetkých členov prezídia,
h. zabezpečovať a realizovať uznesenia valného zhromaždenia,
i. riadiť a zodpovedať za činnosti, hospodárenie a aktivity spolku,
j. koordinovať činnosť miestnych organizácii a predsedov miestnych organizácii,
k. navrhovať kandidátov na udelenie čestného členstva valnému zhromaždeniu.
Článok XII
Členovia prezídia
1. Prezident spolku:
a. je štatutárnym zástupcom spolku,
b. zastupuje spolok navonok,
c. je volený valným zhromaždením,

d. koná a podpisuje v mene spolku,
e. riadi a koordinuje činnosť prezídia,
f. zvoláva stretnutie valného zhromaždenia spolku minimálne dvakrát za rok,
g. prezident je za výkon svojej funkcie zodpovedný valnému zhromaždeniu,
h. ak funkcia prezidenta zanikne, prezídium zvolá VZ tak, aby sa konalo do 30 dní od
dňa zániku funkcie prezidenta, na ktorom bude zvolený nový prezident atento
vykonáva svoju funkciu do uplynutia funkčného obdobia predchádzajúceho
prezidenta,
i. v prípade neprítomnosti prezidenta alebo zániku jeho funkcie je zastúpený
viceprezidentom pri všetkých právnych úkonoch,
j. komunikuje s dekanátmi lekárskych fakúlt, rektorátmi univerzít a akademickými
senátmi,
k. komunikuje so Slovenskou komorou zubných lekárov,
l. komunikuje s miestnymi organizáciami spolku a riadi činnosť predsedov
miestnych organizácii.
2. Viceprezident spolku:
a. je štatutárnym zástupcom spolku,
b. komunikuje s inými študentskými a záujmovými organizáciami na Slovensku aj
v zahraničí,
c. komunikuje medzi členmi spolku a prezídiom,
d. pripravuje návrh koncepcie rozvoja a činnosti spolku na nadchádzajúci kalendárny
rok,
e. komunikuje s partnermi a je zodpovedný za fundraising a marketingové aktivity
spolku,
f. zastupuje prezidenta v jeho neprítomnosti.
3. Hospodár spolku:
a. zodpovedá za hospodárenie s majetkom spolku,
b. spravuje vedenie účtov spolku,

c. zabezpečuje vedenie účtovnej knihy spolku,
d. nakladá s majetkom, najmä realizuje prevody peňazí, výlučne po rozhodnutí
prezídia,
e. priebežne informuje prezídium o stave financií, minimálne raz mesačne,
f. zodpovedá za daňové priznanie,
g. pripravuje správu o finančnom hospodárení spolku pre Valne zhromaždenie.
4. Tajomník spolku zodpovedá za:
a. registráciu členov a aktualizáciu členskej databázy v súčinnosti s prezídiom,
pričom je oprávnený delegovať túto povinnosť na predsedu miestnej organizácie
v časti členov týkajúcich sa miestnej organizácie,
b. informovanie študentov lekárskych fakúlt a verejnosti o aktivitách spolku, správa
webovej stránky a spolkových účtov na sociálnych sieťach,
c. propagáciu podujatí organizovaných spolkom,
d. vedenie kroniky spolku,
e. pripravuje správu o činnosti spolku na konci funkčného obdobia prezídia,
f. zvoláva a vedie stretnutie prezídia minimálne raz mesačne,
g. vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia prezídia,
h. pripravuje a rozosiela program zasadnutia prezídia, minimálne 3 pracovné dni pred
zasadnutím,
i. zodpovedá za rutinný chod prezídia a je zodpovedný za komunikáciu medzi jeho
členmi,
j. koordinuje vnútornú spoluprácu medzi prezídiom a predsedníctvami miestnych
organizácií.
5. Národný koordinátor pre výmenné pobyty:
a. je zodpovedný za všetky výmenné pobyty organizované spolkom,
b. je zodpovedný za koordináciu lokálnych koordinátorov výmenných pobytov na
jednotlivých lekárskych fakultách,
c. podáva valnému zhromaždeniu správu o činnosti koordinátorov výmenných
pobytov,

d. je povinný zúčastňovať sa valného zhromaždenia a podávať správu o svojej
činnosti,
e. na medzinárodných stretnutiach a kongresoch reprezentuje spolok ako oficiálny
delegát SSŠZL, pokiaľ prezídium nepoverí touto funkciou iného člena spolku.
6. Národný koordinátor pre prevenciu:
a. je zodpovedný za všetky činnosti v oblasti prevencie organizované spolkom,
b. je hlavným manažérom projektu Spolu za zdravý a krásny úsmev a má právo
poveriť touto funkciou iného člena spolku, ak ju nemôže sám vykonávať,
c. je zodpovedný za koordináciu lokálnych koordinátorov pre prevenciu na
jednotlivých lekárskych fakultách,
d. podáva valnému zhromaždeniu správu o činnosti koordinátorov pre prevenciu,
e. je povinný zúčastňovať sa valného zhromaždenia a podávať správu o svojej
činnosti.
7. Národný koordinátor pre vzdelávanie:
a. je zodpovedný za vzdelávacie aktivity (workshopy, školenia, prednášky, tréningy,
a pod.) pre študentov organizované spolkom,
b. je povinný zúčastňovať sa valného zhromaždenia a podávať správu o svojej
činnosti.
Článok XIII
Zánik funkcie člena prezídia
1. Funkcia člena prezídia zaniká:
a. ak súd jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzil,
b. ak je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c. odstúpením z funkcie,
d. zánikom spolku,
e. úmrtím,

f. odvolaním prezidentom podľa bodu č.2 článku XIII.
2. Člen prezídia má právo podať návrh na pozastavenie výkonu funkcie ktoréhokoľvek iného
člena prezídia, okrem prezidenta spolku a viceprezidenta spolku, ak tento hrubo porušuje
uznesenia valného zhromaždenia, prezídia alebo neplní zverené úlohy. O takomto návrhu
rozhoduje svojim hlasovaním prezídium a po schválení návrhu má prezident právo daného
člena prezídia odvolať z funkcie. V prípade zániku funkcie člena prezídia prezident
dočasne poverí zastupovaním iného člena prezídia.
3. Členovia prezídia sú oprávnení delegovať v nevyhnutnom rozsahu svoje oprávnenia na
iného člena prezídia, prípadne na predsedu miestnej organizácie.
Článok XIV
Aktuálne bývalý prezident
1. Aktuálne bývalý prezident:
a. táto funkcia automaticky pripadá poslednému ex-prezidentovi SSŠZL a pôsobí ako
poradný orgán prezídia,
b. v prípade, že funkciu prezidenta vykonával v poslednom roku štúdia a zároveň
nebol vymenovaný za alumni člena, predlžuje sa mu členstvo v spolku o trvanie
funkcie aktuálne bývalého prezidenta,
c. predstavuje novozvolené prezídium sponzorom a dôležitým kontaktom
prostredníctvom e-mailu alebo osobne v priebehu prvého mesiaca od zvolenia,
d. má právo zúčastniť sa VZ,
e. pomáha a radí prezídiu pri organizácii, rozhodovaní a ďalších náležitostiach, ak je
o to požiadaný,
f. dohliada na plnenie povinností prezídia,
g. zúčastňuje sa zasadnutí prezídia s hlasom poradným.

IV. Hlava
MIESTNE ORGANIZÁCIE
Článok XV
Vznik a štruktúra miestnych organizácií
1. O vzniku miestnej organizácie (ďalej len ,,MO”) spolku rozhodne prezídium, ak počet
riadnych členov spolku z príslušnej lekárskej fakulty prekročí počet 5.
2. MO nemajú právnu subjektivitu.
3. Miestnu organizáciu tvorí predsedníctvo MO a členovia MO. Členmi predsedníctva MO
sú:
a. predseda,
b. lokálny koordinátor pre výmenné pobyty,
c. lokálny koordinátor pre prevenciu,
d. lokálny koordinátor pre vzdelanie,
e. lokálny koordinátora pre spoločenské aktivity.
4. Členovia MO si volia predsedu a lokálnych koordinátorov MO na obdobie 1 kalendárneho
roka nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na zhromaždení MO.
5. Predseda MO zvoláva stretnutie členov MO minimálne raz za tri mesiace. Ak predseda MO
nemôže zvolať stretnutie členov MO alebo MO nemá predsedu, prezídium poverí zvolaním
stretnutia iného člena MO.
6. Práva a povinnosti členov miestnej organizácie SSŠZL:
a. Členovia MO sa stretávajú minimálne raz za tri mesiace, avšak vždy aspoň 14 dní
pred konaním valného zhromaždenia spolku,
b. členovia MO majú právo voliť a byť volení do funkcií predsedu miestnej
organizácie, lokálneho koordinátora výmenných pobytov, lokálneho koordinátora

pre prevenciu, lokálneho koordinátora pre vzdelanie a lokálneho koordinátora pre
spoločenské aktivity. Tieto funkcie sú navzájom nezlúčiteľné.
Článok XVI
Predsedníctvo miestnej organizácie

1. Predseda miestnej organizácie:
a. Riadi činnosť lokálnych koordinátorov a zodpovedá za chod spolku, dosahovanie
jeho cieľov a úloh na lokálnej úrovni,
b. má povinnosť zúčastňovať sa valného zhromaždenia a podávať VZ správy o svojej
činnosti a o činnosti MO, ktorej je predsedom,
c. riadi fungovanie MO ako celku,
d. zodpovedá za hospodárenie svojej MO,
e. všetkými svojimi činnosťami sa priamo zodpovedá prezídiu SSŠZL.
2. Lokálni koordinátori:
a. koordinujú aktivity členov miestnej organizácie spolku v danom segmente,
b. podávajú správy o svojej činnosti národnému koordinátorovi daného segmentu a
predsedovi MO,
c. funkčné obdobie lokálneho koordinátora je jeden kalendárny rok,
d. svojou činnosťou sa zodpovedá národnému koordinátorovi daného segmentu
a predsedovi miestnej organizácie.

V. Hlava
HOSPODÁRENIE
Článok XVII
Výnosy a príspevky
1. Finančné a hmotné prostriedky na činnosť spolku sa získavajú z:

a. členských príspevkov,

b. dobrovoľných príspevkov a darov,
c. iných zdrojov.
2. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu hlavných cieľov

spolku. Za hospodárenie je zodpovedné prezídium spolku a zodpovedá sa valnému
zhromaždeniu.
3. O členských príspevkoch rozhoduje prezídium 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov

prezídia.
4. V prípade, že miestna organizácia dostane od fakulty, pri ktorej je zriadená, finančný

príspevok na svoj rozvoj, tieto peniaze musia byť použité v rámci MO a pre členov tejto MO.
5. Prezident, viceprezident a hospodár majú prístup k účtom SSŠZL.

VI. Hlava
VNÚTORNÉ PRÁVNE PREDPISY
Článok XVIII
Dodržiavanie vnútorných právnych predpisov
1. Vnútorné právne predpisy spolku sú:
a. Stanovy spolku,
b. Rokovací poriadok spolku,
c. Pokyny.
2. V prípade nesúladu medzi jednotlivými vnútornými právnymi predpismi sa použijú
Stanovy spolku, Rokovací poriadok spolku a Pokyny a to v takomto poradí.

Článok XIX
Zmeny stanov a rokovacieho poriadku
1. Zmeny stanov prijíma valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
prítomných delegátov.
2. Zmeny rokovacieho poriadku prijíma a schvaľuje prezídium nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov prezídia.
3. Návrhy na zmenu stanov a rokovacieho poriadku môžu podávať členovia spolku prezídiu
najneskôr 14 dní pred konaním valného zhromaždenia.
VII. Hlava
Zahraničie
Článok XX
Reprezentácia spolku v zahraničí
1. Delegát SSŠZL v medzinárodných organizáciách :
a. oficiálnym delegátom spolku na stretnutiach EDSA alebo IADS je národný
koordinátor pre výmenné pobyty alebo člen, ktorého pre dané stretnutie určí
prezídium a oficiálne ho predstaví kompetentným osobám prostredníctvom
e-mailu,
b. delegátovi vzniká povinnosť pripraviť dôkladnú prezentáciu o spolku a
prezentovať jeho činnosť a aktivity v čo najlepšom svetle,
c. priamo sa zodpovedá prezídiu SSŠZL a úzko spolupracuje s národným
koordinátorom pre výmenné pobyty, pokiaľtento práve nie je delegátom,
d. prezentuje dobré meno SSŠZL medzi ostatnými členmi EDSA a IADS,
e. prináša do SSŠZL podnety pre nové iniciatívy, aktivity a projekty z EDSA a
IADS,

f. je zodpovedný za vyhotovenie správy zo stretnutia, na ktorom sa zúčastnil.
2. Pri zahraničnej komunikácii používajú členovia prezídia nasledovné anglické preklady
funkcií:
a. prezident: President,
b. viceprezident: Vicepresident,
c. tajomník: General Secretary,
d. hospodár: Treasurer,
e. národný koordinátor pre výmenné pobyty: National Exchange Officer,
f. národný koordinátor pre prevenciu: National Preventive Officer,
g. národný koordinátor pre vzdelávanie: National Training Officer.

VIII. Hlava
Zánik spolku
Článok XXI
1. O zániku spolku rozhoduje valné zhromaždenie ¾ všetkých delegátov.
2. Spôsob vysporiadania majetku určí valné zhromaždenie.
3. Spolok zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
4. Pri rozpustení združenia valné zhromaždenie menuje likvidátora.

