
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 

 

 

 

 

 

č. 4/2010 

ŠTATÚT 

INŠTITÚTU CIRKEVNÝCH DEJÍN 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Inštitút cirkevných dejín (ďalej ICD) je zriadený pri Teologickej fakulte Košice, 
Katolíckej Univerzity v Ružomberku (ďalej len: TF KU); je združením historikov 
a odborníkov, ktorí sa venujú štúdiu histórie, predovšetkým štúdiu cirkevných dejín 
a k ním súvisiacich vedných disciplín. ICD je ideovým pokračovateľom združenia, ktoré 
cirkevno-právne založil košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč, dňa 22. júla 
1997 (č. 1232/1997), za účelom výskumu dejín Košickej arcidiecézy. 

2. ICD vzniká schválením Štatútu Akademickým senátom TF KU a vydaním dekrétu 
dekana TF KU v zmysle Zákona o vysokých školách č. 131/2002 §2 Z. z. a Štatútu 
Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku čl. VI. a v duchu 
cirkevného ustanovenia kán. 22 CIC. 

3. Názov inštitútu je „Inštitút cirkevných dejín“. 

4. Sídlo ICD je na adrese: Hlavná 89, 041 21 Košice. 

 

Článok 2 

Cieľ a náplň činnosti ICD 

1. Cieľom činnosti ICD je systematický vedecký výskum cirkevných dejín bez 
geografického a chronologického ohraničenia. 

2. ICD svoju činnosť zameriava na: 

a) vedecký výskum v domácich a zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách 
a galériách, 

b) zverejňovanie výsledkov vedeckého výskumu a organizovanie domácich 
a zahraničných konferencií, sympózií a seminárov, 

c) publikačná činnosť, predovšetkým formou monografií, zborníkov, štúdií 
a článkov, 
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d) prenášanie výsledkov vedeckého výskumu do pedagogického procesu, 
predovšetkým formou odborných prednášok, seminárov, tvorbou učebníc, skrípt 
a učebných textov, 

e) popularizácia výsledkov vedeckej činnosti osvetovou činnosťou, 

f) spolupráca s domácimi a zahraničnými univerzitami, fakultami, katedrami, 
organizáciami, ústavmi, inštitútmi, spolkami a združeniami historického zamerania. 

 g) napomáhať pri ďalších aktivitách ICD. 

 

Článok 3 

Organizácia ICD 

1. ICD tvoria: 

a) vedenie, 

b) členovia. 

2. Vedenie ICD tvoria: 

a) riaditeľ, 

b) tajomník, 

c) ekonóm, 

d) rada. 

3. Členovia ICD sú: 

a) riadni, 

b) čestní. 

 

Článok 4 

Riaditeľ ICD 

1. Riaditeľ riadi a vedie ICD, taktiež reprezentuje inštitút navonok. Riaditeľ je volený 
väčšinou riadnych členov ICD a potvrdený dekanom TF KU na obdobie piatich rokov          
z možnosťou znovuzvolenia.  

2. Mimoriadne ukončenie funkcie riaditeľa ICD sa uskutočňuje na základe vlastnej 
abdikácie, ktorá je prijatá dekanom TF KU, alebo na základe písomného vyjadrenia 
nedôvery väčšiny riadnych členov ICD.  

3. ICD dočasne riadi dekanom poverený riaditeľ. 

4. Riaditeľ zodpovedá za činnosť ICD vedeniu a dekanovi TF KU. Okrem toho im raz 
ročne predkladá správu o činnosti ICD. 
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5. Riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach patriacich do pôsobnosti ICD, najmä: 

 a) menuje a odvoláva členov Vedenia; 

b) na odporúčanie Vedenia prijíma a vylučuje členov; 

c) schvaľuje, kontroluje a koordinuje vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť; 

d) zodpovedá a kontroluje finančné a materiálne prostriedky; 

e) minimálne raz za semester zvoláva riadnych členov a informuje ich o činnosti; 

f) zvoláva Vedenie minimálne dvakrát ročne; 

g) v prípade potreby môže riaditeľ ICD písomne delegovať časť svojich 
právomocí na tajomníka. 

 

Článok 5 

Tajomník ICD 

1. V jeho činnosti pomáha riaditeľovi tajomník, ktorého si hneď po svojom potvrdení 
vyberá riaditeľ ICD na obdobie piatich rokov. Funkčné obdobie tajomníka končí 
ukončením činnosti riaditeľa podľa článku 4, bod 1 a 2 Štatútu.  

2. Úlohou tajomníka ICD je predovšetkým: 

 a) pomáhať riaditeľovi pri riadení; 

 b) viesť agendu a archív; 

 c) pripravovať vedecké konferencie, sympózia, semináre a iné podujatia; 

 d) koordinovať publikačnú a výskumnú činnosť. 

3. Mimoriadne ukončenie funkčného obdobia tajomníka ICD sa uskutočňuje: 

a) na základe vlastnej abdikácie, 

b) na základe vyjadrenia nedôvery väčšiny členov vedenia, 

c) odvolaním riaditeľa. 

 

Článok 6 

Ekonóm ICD 

1. Ekonóm je volený väčšinou vedenia ICD na obdobie 5 rokov a potvrdený riaditeľom 
ICD. 

2. Ekonóm vedie účtovníctvo týkajúce sa celého hospodárenia ICD. 

3. Na konci kalendárneho roka predloží účtovné doklady vedeniu ICD, ktoré zhodnotí 
celoročné hospodárenie a urobí konkrétne návrhy pre hospodárenie na ďalší rok. 

4. Mimoriadne ukončenie funkčného obdobia ekonóma ICD sa uskutočňuje: 
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a) na základe vlastnej abdikácie, 

b) na základe vyjadrenia nedôvery väčšiny členov vedenia, 

c) odvolaním riaditeľa.  

 

Článok 7 

Rada ICD 

1. Z riadnych členov ICD riaditeľ hneď po svojom potvrdení menuje a odvoláva radu na 

obdobie 5 rokov na základe schválenia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

2. Rada pozostáva z troch členov. 

3. Úlohou rady je: 

 a) vyjadrovať stanovisko k predloženým projektom; 

 b) zapájať sa do výskumnej činnosti v duchu čl. 2 tohto Štatútu; 

 c) vyjadrovať sa k publikačnej činnosti. 

 

Článok 8 

Riadni členovia ICD 

1. Do ICD sú riaditeľom prijímaní za riadnych členov tí, ktorí sa venujú štúdiu 
a výskumu cirkevných dejín alebo príbuzných vedných disciplín. 

2. Na riadnych členov ICD je kladená požiadavka aktívnej účasti v činnosti ICD v duchu 
čl. 2 tohto Štatútu. 

 

Článok 9 

Čestní členovia ICD 

1. Za čestných členov ICD sa považujú predovšetkým podporovatelia ICD, ktorí ho 
podporujú hmotne a morálne. 

2. Čestných členov ICD prijíma a ich členstvo pozastavuje riaditeľ ICD po konzultácii 
s radou. 

 

Článok 10 

Hospodárenie 

1. Všetci členovia ICD vykonávajú svoju činnosť bezplatne. ICD nemá nárok na dotácie 
z rozpočtu TF KU. 
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2. Príjmy ICD tvoria dobrovoľné dary a granty. 

3. Za účtovné doklady zodpovedá ekonóm ICD a uschováva ich v archíve ICD. 

4. V prípade zrušenia alebo zániku ICD celý hnuteľný a nehnuteľný majetok prechádza 
na TF KU. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút ICD schválil Akademický senát TF KU v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule 
dňa 09. decembra 2010. 

2. Štatút nadobúda platnosť a právnu účinnosť vydaním dekrétu dekana TF KU 
o zriadení ICD. Je záväzným nariadením definujúcim cieľ, ustanovenie, riadenie 
a poriadok ICD. 

3. Návrh na zmenu Štatútu podáva Vedenie ICD dekanovi TF KU. Štatút možno zmeniť 
so súhlasom riaditeľa ICD a hlasov 2/3 riadnych členov ICD. Táto zmena podlieha 
schváleniu AS TF KU. 

4. ICD po písomnom väčšinovom súhlase vedenia ICD ruší jedine dekan TF KU. 

 

V Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule dňa 09.12.2010. 

 

 

 

 

 PhDr. Ján PRAMUKA, PhD.                                  prof. ThDr. Ing. Anton KONEČNÝ, PhD. 
     predseda AS TF KU       dekan TF KU 
 

 

 


