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§1. Preambula  

Spolok J. M. Hurbana pri EBF UK (ďalej len Spolok) nadviazal na starú tradíciu teológov 

už z minulého storočia, ktorí videli, že je potrebné, aby okrem toho, čo dostávajú od svojich 

profesorov a celého života, aj sami sa vzdelávali a napredovali. A preto oduševnení veľkým 

príkladom osobností našej cirkvi v minulom storočí, najmä Hurbanom, združili sa okolo tejto 

osobnosti. Snahou „hurbanovcov“ bolo vedieť sa oduševniť takým spôsobom a po takú mieru, 

že boli dokonca ochotní podstúpiť v živote i ťažkosti, aby sa mohli uplatniť ako dobrí 

stúpenci Spolku Hurban ako a našej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Na týchto 

základoch i po vyše storočia sa obnovil Spolok J. M. Hurbana, aby sa po nútenej odmlke opäť 

mohol stať súčasťou spoločenského života študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

v Bratislave. 

Tento Spolok je otvorený pre všetkých študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú záujem jeho prostredníctvom formovať 

svoju osobnosť na princípoch demokracie, humanizmu, rovnosti, ekumény a kresťanskej cti. 

§2. Úvodné ustanovenia: 

1. Spolok nadväzuje na hlboké tradície života študentov na Evanjelickej bohosloveckej 

fakulte. 

2. Spolok J. M. Hurbana je slobodné združenie študentov EBF UK 

3. Názov organizácie je Spolok J. M. Hurbana. Sídli na EBF UK, Bartókova 8, 81102 

Bratislava. 

4. SJMH môže vyvíjať neziskovú hospodársku činnosť. 

§3. Ciele spolku 

1. Cieľom Spolku je prehlbovať prípravu kazateľov, katechétov a diakonova rozvíjať 

osobnosti svojich členov. To sa dosahuje podnecovaním a vytváraním nových aktivít, 

osvetou, ďalej skvalitňovaním vzťahov medzi študentmi a fakultou a v neposlednom 

rade vytváraním priestoru a podmienok pre rast osobnosti, ktoré povedú k skvalitneniu 

spoločenstva, pracovného života ale aj študentského života ako takého. Členovia 

Spolku tým chcú nadviazať na významnú činnosť farárov a ostatných činiteľov ev. a. 

v. cirkvi, ktorí boli vždy pripravení napomáhať kresťanskému spoločenstvu, zdravému 

národnému cíteniu, a humanizmu v našom národe. 
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2. Spolok dosahuje svoje ciele: 

a. schôdzami a akciami, za program ktorých zodpovedá predsedníctvo Spolku, 

b. usporadúvaním zájazdov a exkurzií doma aj v zahraničí, 

c. rôznymi kultúrnymi činnosťami, 

d. usporiadaním verejných vystúpení vo forme akadémií, používaním 

masmédií(rozhlas a televízia), 

e. vydávaním časopisu Evanjelický teológ, šéfredaktor je zodpovedný predsedníctvu 

Spolku a musí byť riadnym členom Spolku, 

f. pri organizácii stretnutí mládeže v spolupráci s ECAV na Slovensku, 

g. pestovaním ekumenického spoločenstva na fakulte v rozmere ako celo štátnom, 

tak i svetovom (styk so študentskými grémiami), 

h. organizovaním športových podujatí pre študentov, 

i. usporadúvaním odborných besied,  

j. vyjadruje sa k otázkam týkajúcich sa študentov EBF UK, ochranou a obhajobou 

práv a oprávnených záujmov študentov, ustanovených a vyplývajúcich 

z vysokoškolského zákona a ostatných právnych noriem, 

k. podporuje a rozvíja tradície študentského života na EBF UK a dbá o dobrú 

reprezentáciu doma i v zahraničí,  

l. sprostredkovanie odbornej literatúry, 

m. organizovaním projektov na podporu sociálne slabších a sociálne 

znevýhodnených, podporovaním práce so zdravotne a mentálne postihnutý mi, 

n. tvorbou a ochranou životného prostredia, 

o. podporou vedy a výskumu, 

p. podľa potrieb a záujmov rozvíja ďalšie aktivity. 

3. a. spolok spolupracuje s vedením fakulty, s ECAV na Slovensku. Pomáha pri 

uskutočňovaní cieľov fakulty a duchovno-spoločenského poslania cirkvi. Spolok takto 

zachováva princípy kresťanskej morálky a zodpovednosti jednotlivca za spoločnosť 

a spoločnosti za jednotlivca, v duchu lásky a porozumenia medzi ľuďmi. 

§4. Členstvo spolku 

1. Členstvo v spolku môže byť: 

a. riadny člen 

b. čestný člen 
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2. Riadnymi členmi spolku sú poslucháči EBF UK v Bratislave, ktorí o to požiadajú 

formou prihlášky. Členstvo vzniká dňom prijatia prihlášky. Dokladom o členstve je 

osvedčenie vydané predsedníctvom alebo povereným členom Spolku.. 

 

3. Práva riadnych členov: 

a. zúčastňovať sa akcií, ktoré pripravuje Spolok, 

b. hlasovať na Valnom zhromaždení, 

c. voliť orgány Spolku a byť do nich volený, 

d. môže podávať návrhy kandidátov do orgánov Spolku, 

e. môže podávať sťažnosti a podnety k činnosti Spolku, či jeho členov predsedníctvu 

Spolku, 

f. byť informovaný o všetkých základných otázkach činnosti Spolku. 

 

4. Povinnosti riadnych členov: 

a. dodržiavať stanovy, predpisy Spolku a všeobecne záväzné právne normy, 

b. platiť členské príspevky, 

c. správať sa v súlade s kresťanskými morálnymi a etickými zásadami a životom 

vhodne reprezentovať EBF UK a našu ECAV na Slovensku, 

d. riadne vykonávať funkciu v Spolku, do ktorej boli zvolený. 

 

5. Riadne členstvo zaniká: 

a. dňom ukončenia štúdia na EBF UK, alebo nenastúpením na ďalší stupeň štúdia na 

EBF UK do 6 mesiacov od ukončenia štúdia, 

b. vylúčením predsedníctvom za porušenie §4 ods. 4, alebo za porušenie stanov a za 

hanobenie dobrého mena Spolku, 

c. vylúčením zo štúdia na EBF UK, 

d. vystúpením (o vystúpenie z členstva žiadať člen písomnou formou predsedníctvo 

Spolku), 

e. smrťou. 

 

6. Riadne členstvo nezaniká v prípade prerušenia štúdia, zanikajú len práva a povinnosti 

Riadneho člena. 
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7. Za čestného člena Spolku môže predsedníctvo vymenovať osobu, ktorá má osobitné 

zásluhy voči Spolku. Na čestného člena sa nevzťahujú práva a povinnosti riadneho 

člena.  

 

§5. Štruktúra a orgány spolku 

1. Orgánmi spolku sú: 

a. valné zhromaždenie, 

b. predsedníctvo, 

c. dozorná rada, 

 

2. Valné zhromaždenie spolku je najvyšším orgánom spolku. Tvoria ho všetci riadny 

členovia Spolku. 

 

3. Valné zhromaždenie: 

a. volí predsedu, podpredsedu a tajomníka, 

b. volí členov dozornej rady, 

c. schvaľuje stanovy, rozpočet Spolku, organizačný poriadok, volebný poriadok a 

symboly Spolku, 

d. formuluje ciele a úlohy pre Spolok, 

e. prerokúva a schvaľuje správy o činnosti a hospodárení Spolku, 

f. rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí, 

g. zvoláva ho predseda minimálne jeden krát za semester. Predseda je povinný zvolať 

mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť minimálne 20% členov Spolku. 

h. prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. O rokovaní 

sa spíše zápisnica, ktorá musí byť podpísaná dvoma overovateľmi. 

 

4. Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda, tajomník; predsedníctvo: 

a. menuje referentov, šéfredaktora Redakčnej rady a poveruje členov úlohami, 

b. zabezpečuje uskutočňovanie cieľov Spolku a úloh, ktoré mu určí Valné 

zhromaždenie, 

c. riadi a vedie Spolok medzi valnými zhromaždeniami Spolku, 

d. vypracúva organizačný  a volebný poriadok formou  vyhlášok, 
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e. stretáva sa na schôdzach minimálne raz za mesiac. Zodpovedá za hospodárenie 

Spolku. 

 

5. Štatutárnym zástupcom Spolku je jeho predseda.  

6. Predseda: 

a. je najvyšším predstaviteľom Spolku, 

b. predsedá a vedie zasadnutia predsedníctva, 

c. riadi a koordinuje činnosť predsedníctva a Spolku, 

d. zvoláva a vedie valné zhromaždenie, 

e. zastupuje Spolok navonok, 

f. predkladá valnému zhromaždeniu ročnú správu o činnosti Spolku, 

g. operatívne rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nespadajú do právomoci 

valného zhromaždenia, 

h. v jeho neprítomnosti alebo po jeho odstúpení ho zastupuje podpredseda, 

i. vo výnimočných prípadoch má predseda právo rozhodnúť aj v mene valného 

zhromaždenia, avšak na najbližšej schôdzi valného zhromaždenia musí svoje 

rozhodnutie predložiť na posúdenie. Pri zamietavom rozhodnutí valného 

zhromaždenia sa musí dať hlasovať o ďalšej dôvere predsedovi. 

7. Podpredseda: 

- člen predsedníctva, 

- plní úlohy a ciele predsedníctva, 

- zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti, odstúpenia alebo odvolania. 

8. Tajomník: 

- člen predsedníctva, 

- plní úloh a ciele predsedníctva, 

- zastupuje podpredsedu, 

- je pokladníkom Spolku. 

 

9. Dozorná rada je tvorená troma členmi, ktorí si medzi sebou zvolia predsedu. Dozorná 

rada 

a. minimálne jeden krát za rok kontroluje chod a správne nakladanie s majetkom 

Spolku a správu predkladá valnému zhromaždeniu. 

b. v prípade neplnenia cieľov a úloh odsúhlasených valným zhromaždením, 

napomína predsedníctvo, 
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c. je odvolávacím orgánom Spolku v prípade rozhodnutí predsedníctva 

o vylúčení, 

d. posudzuje námietky riadnych členov voči činnosti predsedníctva, 

e. posudzuje, či sú vyhlášky predsedníctva v súlade so stanovami Spolku. 

f. vyjadruje sa k ročnej správe predsedníctva, 

g. členovia dozornej rady nesmú byť členmi predsedníctva Spolku ani 

šéfredaktorom časopisu. 

10. Referent je člen Spolku poverený predsedníctvom konkrétnou dlhodobou činnosťou 

pri plnení cieľov Spolku. Napríklad: právny referent, PR, fundraising, a iné – podľa 

rozhodnutia predsedníctva. 

§6. Hospodárenie 

1. Hospodárenie sa riadi rozpočtom a všeobecne záväznými predpismi. 

2. Spolok môže nadobudnúť majetok: 

a. z dobrovoľných príspevkov, 

b. z darov, 

c. členskými príspevkami, 

d. dotáciami, 

e. vlastnou hospodárskou činnosťou 

3. Z príjmov Spolku je hradená jeho činnosť. 

4. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Valnému zhromaždeniu predkladá správu 

o hospodárení ročne alebo kedykoľvek ho o to požiada. Rozpočtové obdobie sa počíta 

od 1.januára do 31. decembra kalendárneho roku. 

 

§7. Záverečné ustanovenia 

1. Pri rozpustení organizácie sa postupuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. Pri zániku Spolku sa vytvorí likvidačná 

komisia, ktorá vykoná vysporiadanie majetkových pomerov. 

2. Stanovy nadobúdajú platnosť schválením na valnom zhromaždení. 

3. Podrobnosti o organizácii a volebnom systéme ďalej určujú vyhlášky predsedníctva 

prijaté Valným zhromaždením. 

4. Dňom prijatia týchto stanov zanikajú  všetky predošlé vyhlášky a stanovy. 

5. Stanovy boli prijaté Valným zhromaždením dňa 23.11.2017 


