STANOVY
Spišského dejepisného spolku
§1
Úvodné a všeobecné ustanovenia
1. Názov združenia je: Spišský dejepisný spolok (ďalej SDS). Nadväzuje
na činnosť svojho predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883-1946)
a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (19651991).
2. Pôsobnosť SDS sa týka historického územia Spiša.
3. Sídlom SDS je Levoča.
4. SDS používa pečiatku, ktorá obsahuje historický erb Spišskej župy a tento
kruhopis: Spišský dejepisný spolok 1883 • 1992.
§2
Úlohy SDS
1. SDS je dobrovoľným záujmovým kultúrno-spoločenským nepolitickým
združením historikov a milovníkov histórie Spiša.
2. Jeho úlohou je napomáhať vedecký výskum minulosti Spiša, rozširovať
výsledky vedeckého výskumu a tým prispievať k zvýšeniu historického
vedomia a regionálneho povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín,
ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod. Na
dosiahnutie tohto cieľa bude najmä:
a) organizovať prednášky, semináre, sympóziá, exkurzie a podobné akcie
pre svojich členov,
b) podľa možnosti vydávať tlačový orgán s názvom:
„Z minulosti Spiša“,
c) spolupracovať so Slovenskou historickou spoločnosťou
pri SAV a so spolkami podobného zamerania doma i v zahraničí, so
školami a pod.,
d) zastupovať odborné záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym a iným
inštitúciám a orgánom.
§3
Členstvo
1. Členom SDS sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby bez
teritoriálneho alebo štátneho obmedzenia, ktoré sa prihláškou zaviažu
zachovávať stanovy spolku a budú rešpektovať právne normy platné na
území Slovenskej republiky.
2. Členovia môžu byť: riadni, zakladajúci, čestní, kolektívni a podporujúci.
a) Riadnym členom sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí
boli výborom prijatí.
b) Zakladajúcimi členmi sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby,
ktoré prispejú na činnosť SDS jednorázovo základinou vo výške
určenej valným zhromaždením.
c) Čestnými členmi sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa významnou
mierou pričinili o zveľaďovanie SDS, alebo významne prispeli
k objasneniu dejín Spiša a k záchrane jeho pamiatok. Čestné členstvo
udeľuje valné zhromaždenie na návrh výboru.

d) Kolektívnymi členmi sa môžu stať mestá, obce alebo iné právnické
osoby, ktoré na činnosť SDS každoročne prispejú sumou určenou
valným zhromaždením.
e) Podporujúcimi členmi môžu byť fyzické osoby aj mladšie ako 18
rokov, ktoré budú každoročne prispievať na činnosť SDS sumou
rovnajúcou sa polovici riadneho členského príspevku a budú prijatí
výborom SDS.
§4
Práva a povinnosti členov
1. Každý člen má právo zúčastňovať sa valných zhromaždení a ostatných
akcií SDS, predkladať na nich návrhy, prednášať odborne fundované
príspevky, ponúknuť ich na publikovanie v tlačovom orgáne SDS,
diskutovať a pod.
2. Každý člen má právo získavať vydania za zľavnenú cenu pre vlastnú
potrebu.
3. Aktívne a pasívne volebné právo majú všetci riadni, zakladajúci a čestní
členovia.
4. Aktívne volebné právo majú aj kolektívni členovia.
5. Kolektívni členovia uplatňujú svoje práva prostredníctvom štatutárnych
zástupcov, prípadne splnomocnených osôb.
6. Každý člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy SDS a rešpektovať platné
rozhodnutia jeho orgánov,
b) riadne platiť členské príspevky,
c) presadzovať záujmy SDS a dodržiavať etiku vo svojej odbornej
činnosti,
d) upozorňovať múzeá, archívy, knižnice, pamiatkové orgány a podobné
odborné inštitúcie na veci, ktoré patria do ich pôsobnosti, najmä keď je
ohrozená existencia vzácnych muzeálnych predmetov, archiválií,
vzácnych tlačí a historických a kultúrnych pamiatok.
Upozornenia musia adresovať aj orgánom SDS, ktoré sú povinné
vykonať potrebné opatrenia.
§5
Zánik členstva
1. Členstvo v SDS zaniká smrťou člena, jeho vystúpením alebo vylúčením.
2. Vylúčenie člena schvaľuje valné zhromaždenie na návrh výboru, za:
a) hrubé porušenie stanov SDS alebo etiky odbornej práce,
b) neplatenie členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 2 roky.
§6
Orgány SDS
1. Orgány SDS sú:
a) valné zhromaždenie,
b) výbor,
c) funkcionári SDS,

d) revízori hospodárenia.
§7
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SDS. Zvoláva ho výbor raz do
roka. Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať výbor dvojtretinovou
väčšinou hlasov kedykoľvek. Môže sa tiež zvolať na žiadosť najmenej
jednej tretiny riadnych, zakladajúcich, čestných a kolektívnych členov.
2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej
polovice riadnych, zakladajúcich, čestných a kolektívnych členov. Ak sa
uvedený počet členov nezíde, počká sa jednu hodinu a potom môže valné
zhromaždenie rokovať za účasti prítomných členov.
3. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v Levoči. Môže sa však konať
v ktoromkoľvek meste alebo obci Spiša, ktoré k tomu vytvoria vhodné
podmienky.
4. Predmetom riadneho valného zhromaždenia je najmä:
a) schválenie výročnej správy tajomníka o činnosti SDS,
b) preskúmanie hospodárenia SDS za uplynulé obdobie,
c) schválenie návrhu na činnosť SDS v nasledujúcom období,
d) voľba výboru a funkcionárov SDS tajným hlasovaním,
e) rozhodnutie o výške členských príspevkov pre riadnych, zakladajúcich,
kolektívnych a podporujúcich členov,
f) schválenie čestných členov na návrh výboru a vylúčenie členov,
g) rozhodnutie o zmene stanov,
h) rozhodnutie o výške zľavy pre členov na publikácie SDS,
i) rozhodnutie o zániku spolku podľa §13, 1 a Stanov.
§8
Výbor
1. V období medzi valnými zhromaždeniami, má najvyššiu rozhodovaniu,
schvaľovaciu a kontrolnú právomoc v odbornej, organizačnej
a hospodárskej oblasti výbor.
2. Výbor tvoria funkcionári spolku: predseda, podpredseda, tajomník,
pokladník a 5 volených členov. Volí ho valné zhromaždenie na dobu 3
rokov. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
3. Okrem členov výboru volí 3 náhradníkov, ktorí nahradzujú členov výboru,
ktorí trvale prestanú vykonávať svoju funkciu.
4. Výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich
členov.
5. Za uznesenie výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6. K povinnostiam výboru patrí najmä:
a) navrhovať plán činnosti SDS a vyjadrovať sa k nemu,
b) riadiť činnosť a hospodárenie SDS,
c) rozhodovať a použití prostriedkov SDS a schvaľovať ich použitie,
d) rozhodovať o prijímaní a navrhovať vylúčenie členov,
e) navrhovať valnému zhromaždeniu čestných členov,
f) menovať a kontrolovať redakčnú radu publikácií SDS,

g) predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na zmenu stanov a iné
návrhy závažného charakteru.
§9
Funkcionári SDS
1. Funkcionárov SDS tvoria:
a) predseda
b) podpredseda
c) tajomník
d) pokladník.
Volí ich valné zhromaždenie na dobu 3 rokov priamo tajným hlasovaním.
2. Predseda zastupuje SDS navonok. Predsedá valnému zhromaždeniu
a výboru a zvoláva ich. Iniciatívne predkladá návrhy a zámery pre činnosť
SDS a spoluvytvára jeho koncepciu. Je oprávnený nakladať s financiami
SDS do výšky určenej výborom, ale je povinný to na najbližšom zasadnutí
výboru oznámiť a dať schváliť. Má právo kedykoľvek kontrolovať účty
a hospodárenie SDS.
3. Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho dlhšej neprítomnosti, pomáha
predsedovi pri organizovaní rôznych podujatí, spoluvytvára koncepciu
činnosti.
4. Tajomník vedie zápisnice z valných zhromaždení a zo zasadnutí výboru,
pripravuje podklady pre rokovanie uvedených orgánov, organizuje
činnosť SDS, vedie evidenciu členstva i agendu, podáva správy o činnosti
valnému zhromaždeniu. Z poverenia výboru môže operatívne disponovať
s výborom určenou finančnou čiastkou.
5. Pokladník spravuje majetok SDS, vedie účtovnú evidenciu a pokladnicu,
obstaráva styk s peňažným ústavom. Poskytuje výboru informácie o stave
hospodárenia a referuje o tom na valných zhromaždeniach. Zodpovedá za
dodržiavanie finančných predpisov pri svojej činnosti.
§ 10
Revízori hospodárenia
1. Revíznym orgánom SDS sú traja revízori hospodárenia, volení valným
zhromaždením tajným hlasovaním na 3 roky.
2. Úlohou revízorov hospodárenia je kontrolovať hospodárenie SDS jak zo
stránky účelného a hospodárneho nakladania prostriedkami, tak aj zo
stránky dodržiavania právnych predpisov.
3. Revízori hospodárenia predkladajú správu o kontrole hospodárenia
valnému zhromaždeniu. Schválenie správy je podmienkou udelenia
absolutória odstupujúcemu výboru.
§ 11
Hospodárenie a majetok SDS
1. Majetok SDS tvoria členské príspevky, dotácie, dary, úroky zo základín
a vkladov, príjmy z vlastnej činnosti, ako aj hmotný majetok nadobudnutý

riadnym spôsobom (knižnica, kancelárske pomôcky, zásoby publikácií
a pod.)
2. Za majetok a hospodárenie s ním zodpovedá výbor, ktorý jeho správou
poveruje pokladníka.
3. Finančné prostriedky SDS sa uložia na účet v peňažnom ústave.
4. Hospodárenie s majetkom SDS kontroluje výbor a nezávisle od neho
revízori hospodárenia, ktorí predkladajú správu o kontrole valnému
zhromaždeniu.
§ 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Štatutárnym zástupcom SDS je predseda a tajomník.
2. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou
prítomných členov.
3. V mene SDS sú v rámci kompetencií oprávnení konať predseda
(podpredseda) a tajomník. Pri podpisovaní dokladov pripoja k svojmu
menu označenie funkcie.
4. Vo veciach hospodárskych a finančných je okrem podpisu pokladníka
potrebný aj podpis predsedu (podpredsedu) alebo tajomníka.
5. Výbor môže zastupovaním svojich záujmov splnomocniť advokáta alebo
komerčného právnika. V iných prípadoch splnomocnenú osobu.
6. Pri hlasovaní sa uplatňuje princíp absolútnej väčšiny, pokiaľ to
v Stanovách nie je uvedené ináč.
§ 13
Zánik SDS
1. SDS môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
s podmienkou, že o tom rozhodne valné zhromaždenie kvalifikovanou
väčšinou svojich členov, ktorých o tom úmysle treba informovať 3
mesiace vopred,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2. V prípade uvedenom v bode a) ods. 1 § 13 oznámi výbor túto skutočnosť
do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
§ 14
Právoplatnosť a účinnosť
1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným
zhromaždením.
2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra SR
podľa zákona č. 83/1990 Zb.
V Spišskej Kapitule, dňa 4. januára 1992
Za prípravný výbor:
Dr. Ivan Chalupecký

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Registrácia vykonaná 22. 04. 1992
Číslo spisu: VSS/1-900/90-4711

Zmena stanov: 8. marca 2008 na valnom zhromaždení spolku v Spišskej
Belej. V § 8 odseku 2 bolo číslo 5 nahradené číslom 7 (... a 7 volených
členov.) a v odseku 3 bolo číslo 3 nahradené číslom 2 (... 2 náhradníkov,
ktorí...).

