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STANOVY SPOLKU PRESLAVA: SPOLOK ŠTUDENTOV 

HISTÓRIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

 
 

  PREAMBULA 
Spolok Preslava: Spolok študentov histórie Univerzity Komenského je spolok študentov 

histórie pri Katedre slovenských dejín a Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Preslava je nezávislý, apolitický a neziskový spolok, 

ktorý vznikol s cieľom podporovať a rozvíjať vedecké a voľnočasové aktivity študentov 

histórie. 

  

ČLÁNOK I. 

Názov a sídlo spolku 
1. Názov spolku je Preslava: Spolok študentov histórie Univerzity Komenského. 

2. Pre účely propagácie sa spolok neformálne prezentuje tiež pod skráteným názvom Preslava. 

3. Sídlom spolku je Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „FiF UK“), 

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, 4. poschodie. 

 

ČLÁNOK II. 

Ciele a formy činnosti 
1. Vytvoriť priestor a priateľské prostredie na slobodnú diskusiu o histórii. 

2. Zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu študentov histórie naprieč všetkými ročníkmi, ako aj 

komunikáciu medzi študentami a členmi katedier. 

3. Podporiť vzájomné porozumenie na princípe rovnosti členov. 

4. Budovať katedrovú identitu a dobré meno Univerzity Komenského v Bratislave. 

5. Organizovať odborné prednášky, diskusie, filmové večery a ďalšie vzdelávacie 

a spoločenské akcie, ktorými chcú členovia spolku prispieť k skvalitneniu a zvýšeniu úrovne 

štúdia histórie na FiF UK. 

6. Propagovať spolok a jeho aktivity. 

7. Príležitostne poskytovať sprievodcovské služby na dobrovoľníckom princípe. 

8. Podporovať a pomáhať pri organizovaní podujatí na pôde FiF UK. 
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ČLÁNOK III. 

Členstvo v spolku 
1. Členstvo v spolku môže byť riadne a čestné. 

2. Riadnym členom spolku sa stáva každý študent, ktorý súhlasí so stanovami spolku, chce sa 

aktívne podieľať na jeho činnosti a o členstvo v spolku prejaví záujem písomnou žiadosťou. 

3. Účinnosť vzniku členstva je podmienená rozhodnutím predsedníctva spolku a zaplatením 

ročného členského príspevku 

4. Výšku a splatnosť ročného členského príspevku určí výbor spolku na začiatku akademického 

roka. 

5. Povinnosť zaplatiť ročný členský príspevok sa týka iba riadneho člena, ktorý je aspoň časť 

daného kalendárneho roku členom spolku. 

6. Prostriedky nevyužité do konca akademického roka sa prevádzajú do nasledujúceho 

akademického roka. 

7. Riadny člen má právo:  

a) podieľať sa na činnosti spolku 

b) byť informovaný o činnosti spolku 

c) spolurozhodovať na zasadnutí výboru 

d) voliť a byť volený do predsedníctva spolku 

e) predkladať návrhy a pripomienky k činnosti spolku  

8. Riadny člen má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy spolku a konať v ich súlade 

b) svedomite vykonávať funkcie v orgánoch spolku 

c) zúčastňovať sa zasadnutí výboru 

d) zachovávať a šíriť dobré meno spolku 

9. Riadne členstvo zaniká písomným oznámením člena spolku o vystúpení zo spolku, 

ukončením štúdia, rozhodnutím orgánov spolku z dôvodu porušenia stanov, úmrtím člena 

alebo zánikom spolku. 

10. Čestné členstvo môžu udeliť orgány spolku bývalým riadnym členom spolku, absolventom 

histórie, pedagógom pôsobiacim v odbore história a iným osobám, ktoré sa mimoriadne 

zaslúžili o rozvoj fakulty a spolku.  

11. Čestné členstvo je podmienené súhlasom kandidáta na čestného člena. 
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12. Čestný člen má všetky práva a povinnosti riadneho člena okrem práva spolurozhodovať na 

zasadnutiach výboru, voliť a byť volený do predsedníctva spolku a povinnosti zúčastňovať 

sa zasadnutí výboru. Hlasy čestných členov majú poradnú povahu. 

 

ČLÁNOK IV. 

Orgány spolku 
1. Orgánmi spolku sú výbor a predsedníctvo. 

2. Výbor je výkonný orgán spolku. 

3. Predsedníctvo tvorí predseda a podpredseda spolku. 

 

ČLÁNOK V. 

Výbor 
1. Výbor riadi spolok a schádza sa podľa potreby. Zvolávaný je predsedom. 

2. Výbor: 

a) volí a odvoláva jednotlivých členov predsedníctva spolku 

b) prijíma a schvaľuje riadnych a čestných členov spolku 

c) určuje náplň činnosti spolku na ďalšie obdobie 

d) dohliada, či sú záležitosti spolku riadne spravované, a či spolok vykonáva činnosti v 

súlade so stanovami 

e) upozorňuje predsedníctvo na zistené nedostatky 

f) stanovuje výšku členského príspevku 

g) schvaľuje výročnú správu o činnosti spolku 

h) schvaľuje stanovy spolku a ich zmeny 

i) rozhoduje o zániku spolku alebo jeho zlúčení s iným spolkom 

3. Výbor rozhoduje na základe hlasovania. Každý člen výboru má na zasadnutí jeden hlas. 

Rozhodnutie je prijaté, ak preň hlasovala väčšina prítomných členov. 

 

ČLÁNOK VI. 

Predseda 
1. Predseda je volený výborom spolku z radov jeho členov. 

2. Predseda: 

a) je členom výboru 

b) zvoláva zasadania výboru a stojí na ich čele 
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c) reprezentuje spolok navonok 

d) poveruje podpredsedu výkonom právomocí predsedu v dobe svojej neprítomnosti 

e) vypracováva výročnú správu o činnosti spolku, ktorej súčasťou je aj vyhodnotenie 

hospodárenia 

f) dohliada na hospodárenie spolku 

3. Predseda prichádza o funkciu pokiaľ mu skončí funkčné obdobie, vzdá sa funkcie písomným 

oznámením výboru, ukončí členstvo v spolku, alebo pokiaľ je odvolaný výborom. 

4. V prípade uvoľnenia funkcie predsedu z iného dôvodu než ukončenia jeho funkčného 

obdobia na konci akademického roka, sa predsedom spolku stáva automaticky podpredseda. 

 

ČLÁNOK VII. 

Podpredseda 
1. Podpredseda je volený výborom spolku z radov jeho členov. 

2. Podpredseda: 

a) je členom výboru 

b) svoje rozhodnutia konzultuje s predsedom 

c) zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti 

3. Podpredseda prichádza o funkciu pokiaľ mu skončí funkčné obdobie, vzdá sa funkcie 

písomným oznámením výboru, ukončí členstvo v spolku, alebo pokiaľ je odvolaný 

výborom. 

4. V prípade uvoľnenia funkcie predsedu a následnom nastúpení podpredsedu na túto funkciu, 

si výbor volí nového podpredsedu. 

 

ČLÁNOK VIII. 

Volebný poriadok 
1. Predseda a podpredseda sú volení na základe priameho, tajného a rovného hlasovacieho 

práva. 

2. Právo voliť a byť volený má každý člen spolku. 

3. Kandidátom na predsedu a podpredsedu sa môže stať každý člen, ktorý osobne predloží svoju 

kandidatúru na prvom zasadnutí výboru. 

4. Voľby prebiehajú na prvom zasadnutí výboru na začiatku akademického roka. 

5. Pred začiatkom volieb sa zvolia dvaja členovia výboru, ktorí dohliadnu na priebeh volieb. 

6. Výbor volí najprv predsedu a následne podpredsedu spolku. 
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7. Každý volič smie hlasovať v oboch kolách len za jedného kandidáta. 

8. Predseda musí byť zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasou výboru. Pokiaľ sa tak nestane, 

postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasou do druhého kola. V druhom kole je za 

predsedu zvolený kandidát, ktorý získa vyšší počet hlasov. 

9. Voľba podpredsedu prebieha podľa rovnakých pravidiel ako voľba predsedu. 

 

ČLÁNOK IX. 

Okolnosti zániku spolku 
1. Spolok sa zriaďuje na dobu neurčitú.  

2. Spolok zaniká buď dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným spolkom, rozhodnutím 

výboru, alebo keď sa výbor nebude schopný zísť v období dvoch rokov. 

3. V prípade zániku spolku budú jeho financie prevedené na FiF UK.  

 

V Bratislave dňa 5. novembra 2018. 


