
STANOVY 

ŠTUDENTSKEJ RADY 

 

 

FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Študentská rada Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(ďalej len „ŠR“) je študentským združením, ktoré je samosprávnym orgánom 

Filozofickej fakulty (ďalej len „FF“) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(ďalej len „UPJŠ“). 

2) Sídlo ŠR je: Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59  Košice 

3) Poslaním ŠR je: 

a.)  zastupovať a obhajovať študijné a sociálne záujmy študentskej časti Akademickej 

obce FF UPJŠ, bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a 

náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 

príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné 

postavenie, 

b.)  zastupovať študentskú časť akademickej obce FF UPJŠ vo vzťahoch 

s Akademickým senátom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej AS 

UPJŠ), Akademickým senátom FF UPJŠ (ďalej len AS FF UPJŠ), vedením FF 

UPJŠ a inými štátnymi a neštátnymi inštitúciami, organizáciami a orgánmi, 

c.)  organizačne podporovať a organizovať tradičné kultúrne a športové akcie 

usporiadané pre študentov FF UPJŠ, 

d.)  podporovať záujmovú činnosť, kultúrny, športový, spoločenský a občiansky život 

študentov FF UPJŠ, 

e.)  napomáhať zvyšovaniu kvality štúdia na FF UPJŠ, zlepšovaniu podmienok pre 

študentov FF UPJŠ, dohliadať na dodržiavanie Študijného poriadku FF UPJŠ 

študentskou časťou akademickej obce FF UPJŠ, 



f.)  organizovať voľnočasové aktivity, odborné, tematické, výchovno-vzdelávacie 

aktivity pre študentskú obec FF UPJŠ. 

 

 

Článok 2 

Členstvo v ŠR 

 

1) Členom ŠR sa stane fyzická osoba, ktorá je členom študentskej časti Akademickej 

obce FF UPJŠ, a ktorá: 

a.)  je zástupcom študentskej časti Akademickej obce v AS UPJŠ, alebo AS FF UPJŠ 

a v lehote do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zvolení do AS 

UPJŠ, alebo AS FF UPJŠ požiada Predsedu ŠR o členstvo, pričom v žiadosti 

súhlasí s podmienkami a stanovami ŠR, alebo 

b.)  po vyhlásení Výberového konania do ŠR sa doň prihlási a Zasadnutím 

ustanovená Komisia pre výberové konanie odporučí prijatie tohto uchádzača na 

základe ústnych pohovorov. Tento uchádzač prevzatím Osvedčenia o členstve 

súhlasí s podmienkami členstva a stanovami ŠR. 

2) Členstvo v ŠR oficiálne vzniká odovzdaním Osvedčenia o prijatí za člena ŠR 

prijatému uchádzačovi. 

3) Práva člena ŠR sú: 

a.)  právo podieľať sa na činnosti ŠR, 

b.)  právo predkladať návrhy, doplňovať a pozmeňovať program na Zasadnutiach ŠR, 

c.)  právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam spadajúcim do právomoci ŠR, 

d.)  právo hlasovať na Zasadnutiach ŠR za prijatie návrhu, byť proti alebo sa zdržať 

hlasovania, 

e.)  právo žiadať vysvetlenie o rozhodnutiach orgánov ŠR, 

f.)  právo vzdať sa členstva v ŠR, 

g.)  právo voliť a byť volený do orgánov ŠR. 

4) Povinnosti člena ŠR sú: 

a.) dodržiavať stanovy ŠR, 

b.) pomáhať pri plnení cieľov ŠR a aktívne sa podieľať na práci ŠR, 

c.) zúčastňovať sa Zasadnutí ŠR a prerokovávať predložené návrhy, 

5) Členstvo v ŠR zaniká, ak: 

a.) člen sa dobrovoľne vzdá členstva a písomne o tom informuje Predsedu, alebo 



b.)  Zasadnutie ŠR vylúči člena ŠR, alebo 

c.)  zánikom ŠR, alebo 

d.)  ak člen ŠR prestane byť členom študentskej časti Akademickej obce FF UPJŠ. 

Článok 3 

Vylúčenie člena ŠR 

1) Ak člen ŠR má vedomosť, že si iný člen ŠR neplní povinnosti v zmysle Stanov ŠR, 

môže takýto člen podať Zasadnutiu ŠR návrh na vylúčenie člena. O vylúčení 

rozhoduje Zasadnutie ŠR. 

2) Členovia ŠR sú povinní v zmysle týchto Stanov ŠR zúčastňovať sa na Zasadnutiach 

ŠR. 

3) Ak sa člen bez ospravedlnenia Predsedovi ŠR, alebo predsedom ustanovenému 

zástupcovi nezúčastní aspoň dvoch Zasadnutí ŠR, ktoré boli ohlásené v súlade so 

Stanovami ŠR, Predseda ŠR, alebo predsedom ustanovený zástupca môže podať 

Zasadnutiu návrh na vylúčenie tohto člena.  

4) Ospravedlnením sa rozumie písomná informácia o neprítomnosti na Zasadnutí ŠR, 

ktorá je preukázateľne doručená Predsedovi, alebo predsedom ustanovenému 

zástupcovi najneskôr do času začiatku Zasadnutia ŠR.  

5) Člen je oficiálne vylúčený zo ŠR dňom nasledujúcim po Zasadnutí ŠR, na ktorom 

Zasadnutie ŠR rozhodlo o jeho vylúčení. 

 

 

Článok 4 

Orgány ŠR 

1) Orgánmi ŠR sú: 

a.) Zasadnutie ŠR 

b.) Predseda ŠR 

c.) Kontrolór ŠR 

d.) Referenti ŠR 

 

 

Článok 5 

Zasadnutie ŠR 

1) Zasadnutie ŠR je najvyšším orgánom.  

2) Zasadnutie ŠR je verejné, zvoláva sa podľa potreby.  

3) Zasadnutie má schvaľovaciu právomoc.  

4) Zasadnutie zvoláva a vedie Predseda ŠR. V prípade neprítomnosti Predsedu vedie 

zasadnutie jeden z Referentov ŠR. 

5) Zasadnutie ŠR a jeho program musí byť oprávnenou osobou oznámené všetkým 

právoplatným členom ŠR najneskôr 3 pracovné dni pred Zasadnutím. 

6) Predseda ŠR, alebo jeden z Referentov ŠR je povinný zvolať Zasadnutie, ak o zvolanie 

požiada aspoň polovica právoplatných členov. 



7) Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 

členov ŠR.  

8) Každý člen ŠR má právo jedného hlasu.  

9) Na prijatie akéhokoľvek uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

zúčastnených členov ŠR, okrem: 

a.) návrh na zmenu Stanov je schválený, ak zaň hlasujú 2/3 všetkých členov ŠR, 

b.)  návrh na odvolanie Predsedu ŠR, alebo jedného z Referentov ŠR je schválený, 

ak zaň hlasujú 2/3 všetkých členov ŠR. 

 

10) Zasadnutie ŠR:  

a.) navrhuje, schvaľuje a mení Stanovy ŠR,  

b.) volí a odvoláva Predsedu, Referentov ŠR a Kontrolóra ŠR,  

c.) prijíma rozhodnutia v mene študentov fakulty, 

d.) prijíma uznesenia a poveruje členov činnosťami, ktorých vykonávanie im vyplýva 

z členstva, 

e.) rozhoduje o vylúčení členov ŠR, 

f.) ustanovuje Komisiu pre výberové konanie, ktorá rozhoduje o prijatí, či neprijatí 

schváleného počtu nových členov. 

 

 

Článok 6 

Predseda ŠR 

 

1) Predseda ŠR (ďalej len „predseda“) riadi činnosť ŠR a volí ho Zasadnutie ŠR. 

2) Funkcia predsedu je dobrovoľná a vzniká písomným súhlasom zvoleného kandidáta na 

túto funkciu. 

3) Predseda plní najmä nasledujúce podmienky: 

a) zabezpečuje styk s orgánmi UPJŠ a FF UPJŠ a inými štátnymi a neštátnymi 

organizáciami, inštitúciami a orgánmi, 

b) programovo a organizačne zabezpečuje Zasadnutia ŠR, 

c) zvoláva a vedie zasadnutia ŠR, 

d) vyhlasuje Výberové konanie za členov ŠR 

e) dohliada na vymenovanie nových členov ŠR a Výberové konanie. 

4) V čase svojej neprítomnosti, práceneschopnosti resp. v prípade, že prestane zastávať 

túto funkciu navrhuje svojho zástupcu z radov členov ŠR. Zástupca predsedu zotrváva 

v tejto funkcii až do odvolania predsedom alebo voľby nového predsedu. 

5) Predseda ŠR FF UPJŠ prestáva zastávať svoju funkciu, ak: 

a) prestane byť členom ŠR, 

b) Zasadnutie ŠR uznesením odvolá predsedu, 

c) odstúpi z funkcie predsedu. 

 



Článok 7 

Kontrolór ŠR 

1) Kontrolór predstavuje kontrolnú zložku ŠR 

2) Funkcia Kontrolóra ŠR je nezlučiteľná s funkciou Predsedu a s funkciami Referentov 

ŠR. 

3) Kontrolóra ŠR volí Zasadnutie ŠR. 

4) Kontrolór ŠR plní najmä nasledujúce úlohy: 

a) kontroluje hospodárenie ŠR, upozorňuje orgány ŠR na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie, 

b) kontroluje dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov, stanov ŠR a 

vnútorných predpisov a navrhuje orgánom ŠR opatrenia na odstránenie 

prípadných rozporov. 

 

Článok 8 

Referenti ŠR 

1) Referenti ŠR tvoria výkonnú zložkou ŠR a ich hlavnou úlohou je realizácia Uznesení 

prijatých na Zasadnutiach ŠR. 

2) Referenti ŠR sú: 

a.) Referenti pre študentské záležitosti 

b.) Referenti pre domáce a zahraničné záležitosti 

c.) Referenti pre kultúrne a športové záležitosti 

3) Referenti pre študentské záležitosti: 

a.) dohliadajú na dodržiavanie Študijného poriadku FF UPJŠ študentskou časťou 

akademickej obce FF UPJŠ, kolektivizujú a predkladajú Zasadnutiu ŠR 

návrhy, pripomienky a iné požiadavky študentov FF UPJŠ smerujúce ku 

skvalitneniu štúdia, zlepšeniu podmienok študentov, 

b.) predkladajú Predsedovi ŠR žiadosti a pripomienky študentov FF UPJŠ 

adresované vedeniu UPJŠ, alebo vedeniu FF UPJŠ. 

4) Referenti pre domáce a zahraničné záležitosti: 

a.) dohliadajú na študentov zo zahraničia v rámci výmenných pobytov, pomáhajú 

im pri zapojení do študentského života na FF UPJŠ,  

b.) zabezpečujú styky s domácimi a zahraničnými študentskými organizáciami. 

5) Referenti pre kultúrne a športové záležitosti: 

a.) organizujú a dohliadajú na organizáciu kultúrnych a športových akcií 

organizovaných pre študentov FF UPJŠ, 



b.) dohliadajú, pomáhajú a podieľajú sa na činnosti univerzitných časopisov 

určených študentom UPJŠ a študentom FF UPJŠ. 

6) Funkcie Referentov sú nezlučiteľné s funkciou Predsedu ŠR a funkciou Kontrolóra ŠR 

 

Článok 9 

Výberové konanie do ŠR 

 

1) Výberovým konaním sa rozumie aktívne vyhľadávanie nových členov ŠR. 

2) Výberové konanie do ŠR začína vyhlásením Výberového konania, o ktorom rozhodne 

Predseda ŠR v prípade nízkeho počtu členov ŠR, ktorí sú do ŠR prijatí podľa čl. 2, č. 

1, písm. a) Stanov ŠR. 

3) Výberové konanie musí byť ohlásené všetkým študentom aspoň 7 dní pred dňom 

konania. Za správne ohlásenie výberového konania je zodpovedný Predseda ŠR. 

4) Pre Výberové konanie Zasadnutie vymenuje aspoň trojčlennú Komisiu pre výberové 

konanie. 

5) Členom Komisie pre výberové konanie môže byť ktorýkoľvek právoplatný člen ŠR. 

6) Komisia pre výberové konanie: 

a.) prijíma žiadosti uchádzačov, 

b.) organizuje a vedie ústne pohovory s uchádzačmi o členstvo, 

c.) rozhoduje o prijatí, resp. neprijatí uchádzačov za členov ŠR, 

d.) o výsledku Výberového konania informuje bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo 

dňa konania Výberového konania Predsedu ŠR. 

7) Predseda ŠR oznámi, a to samostatne, alebo poverením ktoréhokoľvek člena 

uchádzačom výsledky Výberového konania najneskôr do 14 dní odo dňa konania. 

8) Proti výsledkom Výberového konania môže podať ktorýkoľvek uchádzač odvolanie. 

Odvolanie sa podáva v písomnej forme Kontrolórovi ŠR, ktorý odvolania predloží 

Zasadnutiu ŠR. 

9) Predseda zvolá Zasadnutie ŠR, na ktorom predstaví nových členov najneskôr 30 dní 

odo dňa konania. 



 

Článok 10 

Zánik ŠR 

 

1) O zániku ŠR rozhoduje Zasadnutie ŠR, ktoré určí likvidačnú komisiu.  

2) Likvidačná komisia má aspoň troch členov. 

3) Likvidačná komisia je zodpovedná za vyrovnanie všetkých záväzkov ŠR. S 

likvidačným zostatkom komisia naloží podľa rozhodnutia Zasadnutia ŠR. 


