
1 

 

                                                 Stanovy 

                      Slovenskej faleristickej spoločnosti 
                              reg. číslo: VVS/1-900/90-36621 IČO: 42204798 
                                                                            2021 

 

                                            Článok I. 

 
1. Názov občianskeho združenia je Slovenská faleristická spoločnosť, skratka 

SFS. 

2. Sídlom Slovenskej faleristickej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) je 

Gercenova 3709/4, 851 01 Bratislava. 

3. Spoločnosť je právnickou osobou  založenou podľa zákona o združovaní 

občanov č. 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá vznikla 

zápisom do registra vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

03.12.2010. 

 

Článok II. 

 
1. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky, 

s možnosťou prezentácie v zahraničí. 

2. Predmet činnosti spoločnosti je zameraná na: 

a) vedu a výskum v oblasti  faleristiky, pomocnej vedy historickej, 

b) históriu faleristiky na našom území, 

c) propagáciu slovenskej faleristiky doma i v zahraničí, 

d) vydávanie faleristických publikácií, 

e) organizovanie výstav, expozícií a konferencií, 

f) poskytovanie informácií z oblasti faleristiky a spolupracovanie 

s obdobnými združeniami, múzeami, štátnymi orgánmi, vysokými 

školami, fyzickými a právnickými osobami. 

3. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe platných  právnych 

predpisov Slovenskej republiky, nepodporuje ani nepropaguje 

extrémistické skupiny, ako aj rôzne hnutia potláčajúce ľudské práva. 

 

 

Článok III. 

 
1. Členom spoločnosti sa môže stať každý občan Slovenskej republiky bez 

ohľadu na trvalý pobyt, ktorý dosiahol vek 15 rokov, je spôsobilý na 

právne úkony a zaviaže sa dodržiavať tieto stanovy. 

2. Členom spoločnosti sa môže stať aj osoba, ktorá nie je občanom 

Slovenskej republiky, dosiahla vek 15 rokov, je spôsobilá na právne úkony 

a zaviaže sa dodržiavať tieto stanovy. 

 



2 

 

3. O prijatí za člena spoločnosti rozhoduje Rada spoločnosti na základe 

písomnej prihlášky. Prihláška musí okrem mena a priezviska, dátumu 

narodenia, bydliska, vzdelania a zamestnania záujemcu o členstvo 

obsahovať aj: 

a) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že spĺňa všetky podmienky, 

ktoré pre členstvo v spoločnosti vyžaduje zákon a tieto stanovy, 

b) záväzok záujemcu dodržiavať stanovy spoločnosti. 

4. Členstvo v spoločnosti vzniká dňom rozhodnutia o prijatí. 

5. Rada neprijme za člena spoločnosti záujemcu, ktorý nespĺňa podmienky 

členstva v spoločnosti, alebo ak má pochybnosti o jeho občianskej 

bezúhonnosti, alebo o poctivosti jeho záujmu o členstvo v spoločnosti. 

6. Postup prijímacieho konania určuje Rada. 

 

  

Článok IV. 

 
1. Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti spoločnosti, vrátane práva: 

a) voliť a byť volený alebo menovaný do funkcie v spoločnosti                                            

spôsobom ustanovenými týmito stanovami, 

b) uchádzať sa o kandidatúru za spoločnosť na volené funkcie, ktoré 

spoločnosti prislúchajú, 

c) predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu spoločnosti a 

podávať pripomienky k činnosti orgánov spoločnosti, 

d) pozastaviť alebo ukončiť členstvo spôsobom ustanovenými týmito 

stanovami. 

e) nosiť Členský odznak SFS a Čestný odznak SFS ak mu bol udelený. 

2. Volené funkcie v spoločnosti a funkcie prislúchajúce spoločnosti môžu 

zastávať len členovia spoločnosti. 

3. Člen je povinný: 

a) dodržovať stanovy spoločnosti a rešpektovať uznesenia jej orgánov, 

b) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal, 

c) oznamovať predsedovi spoločnosti všetky zmeny údajov uvedených 

v  prihláške za člena, 

d) riadne a včas platiť členské príspevky, najneskôr do mesiaca od 

oznámenia prijatia za člena, 

e) neposkytovať dôverné informácie tretím osobám, na ktorých sa 

uzniesla Rada spoločnosti, 

f) vedome neohrozovať záujmy spoločnosti alebo plnenie jej činnosti. 

4. Člen je povinný počas trvania členstva konať tak, aby nepoškodil dobré 

meno a povesť spoločnosti a tak aby sa svojím správaním alebo činnosťou 

nespreneveril činnosti spoločnosti a cieľom, ku ktorým sa svojím 

členstvom prihlásil a ktorých naplneniu má pomáhať. 

5. Výšku a spôsob platenia členského príspevku určuje rada spoločnosti. 
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Článok V. 

 
1. Zo závažných dôvodov môže Rada spoločnosti na základe oznámenia 

člena rozhodnúť o pozastavení jeho členstva v spoločnosti na určitý čas. 

Uplynutím času, na ktorý bolo členstvo pozastavené, sa členstvo 

automaticky obnoví; to neplatí, ak medzitým členstvo zaniklo podľa bodu 

2. 

2. Členstvo v spoločnosti zaniká: 

a) smrťou člena, 

b) obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony, 

c) doručením písomného oznámenia o vystúpení zo spoločnosti, 

d) omeškaním člena so zaplatením členského príspevku do konca          

kalendárneho roka, 

e) vylúčením. 

3. O vylúčení člena rozhoduje Rada. Rozhodnutie o vylúčení musí byť 

písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa 

môže člen písomne odvolať do 20 dní od doručenia rozhodnutia. O 

odvolaní, ktoré má odkladný účinok, rozhoduje trojčlenná komisia 

zložená zo členov spoločnosti, náhodným výberom  do 30 dní od podania 

odvolania. 

4. Člen môže byť vylúčený zo spoločnosti, ak: 

a) uvedie nepravdivé údaje v prihláške za člena, 

b) porušil stanovy spoločnosti,  

c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 
 

 

Článok VI. 

 
1. Najvyšším orgánom spoločnosti je kongres. Jeho účastníkom sú všetci 

členovia spoločnosti, vrátane členov rady, predsedu, podpredsedu a 

pokladníka. 

2. Kongres (riadny) zvoláva predseda spoločnosti spravidla raz ročne.  

V naliehavom prípade môže predseda zvolať mimoriadny kongres. 

3. Ak o to predsedu požiada najmenej polovica členov rady, alebo aspoň 

tretina všetkých členov, je predseda povinný zvolať mimoriadny kongres 

tak, aby sa konal do 45 dní. Ak tak predseda neurobí, zvolá mimoriadny 

kongres rada. Mimoriadny kongres tvoria členovia riadneho kongresu, 

vrátane členov rady, predsedu, podpredsedu a pokladníka. 

4. Kongres: 

a) schvaľuje stanovy spoločnosti a ich zmeny, 

b) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu spoločnosti, ostatných 

členov rady a pokladníka pred uplynutím ich funkčného obdobia, 
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c) berie na vedomie správy predsedu o činnosti spoločnosti a správy 

pokladníka o financiách spoločnosti. 

d) rozhoduje o zlúčení s iným občianskym združením, 

e) rozhoduje o zrušení spoločnosti dobrovoľným rozpustením, 

f) rozhoduje o ďalších otázkach podľa schváleného programu 

kongresu, kongres si môže vyhradiť na rozhodnutie aj otázky, 

patriace inak do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. 

5. Kongres je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň tretina všetkých 

členov SFS. V prípade, že tomu tak nie je, po 60 minútach od 

plánovaného začiatku kongresu je kongres uznášaniaschopný počtom 

prítomných členov SFS. 

Kongres rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebné, aby za 

návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov. Na  

odvolanie voleného funkcionára spoločnosti pred uplynutím jeho 

funkčného obdobia a na rozhodnutia v bode 4.  pod písm. a), d) a e) je 

potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny účastníkov kongresu. V ostatných 

prípadoch je potrebná nadpolovičná väčšina účastníkov kongresu.   

6. Podrobnejšie upraví rokovanie kongresu jeho rokovací poriadok.  

 

 

Článok VII. 

 

1. Najvyšším orgánom spoločnosti  medzi jednotlivými kongresmi je Rada. 

Do jej pôsobnosti patria všetky záležitosti, ktoré nepatria do kompetencie 

iných orgánov spoločnosti podľa týchto stanov. 

2. Rada za svoju činnosť zodpovedá kongresu a je povinná riadiť sa jeho 

uzneseniami a zabezpečovať ich plnenie. 

3. Rada najmä: 

a) predkladá na rokovanie kongresu návrh stanov spoločnosti a ich 

zmien a pripravuje ďalšie materiály predkladané na rokovanie 

kongresu, 

b) schvaľuje dohody s inými občianskymi združeniami, štátnymi 

inštitúciami, vysokými školami a univerzitami, 

c) rozhoduje o prijatí za člena spoločnosti a o vylúčení člena, 

d) schvaľuje rozpočet spoločnosti, 

e) zriaďuje alebo zrušuje odborné skupiny spoločnosti a určuje 

vedúceho, 

f) schvaľuje rokovací poriadok kongresu, rokovací poriadok Rady, 

výšku a spôsob platenia členských príspevkov a ďalšie vnútorné 

predpisy spoločnosti. 

4. Radu tvorí predseda a podpredseda spoločnosti (z titulu svojich funkcií) a 

4 ďalší členovia volených kongresom. Funkcia člena Rady je 

nezlučiteľná s funkciou pokladníka. 
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5. Členovia Rady sú volení na štyri roky a ich funkčné obdobie končí 

zvolením nových členov Rady na ich miesto na riadnom kongrese. 

Opätovná voľba je možná. 

6. Voľby do Rady sa konajú každý štvrtý rok od roku zvolenia všetkých 

členov na riadnom kongrese v tom roku. 

7. Člen Rady sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného 

obdobia z akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne 

informuje predsedu spoločnosti. Doručením informácie predsedovi 

funkcia takéhoto člena zaniká. 

8. Ak skončí funkcia členovi Rady pred uplynutím jeho funkčného obdobia, 

môže Rada na jeho miesto do konania najbližšieho riadneho kongresu  

dosadiť nového člena Rady, alebo jeho miesto môže ostať neobsadené až 

do konania najbližšieho riadneho kongresu. 

9. Radu zvoláva a vedie predseda spoločnosti. Radu zvoláva podľa potreby, 

spravidla však raz za polroka. Na žiadosť aspoň troch jej členov alebo 

pokladníka je povinný ju zvolať tak, aby sa konala do 21 dní. 

10.  Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Jej 

rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje viac než polovica prítomných 

členov alebo ak zaň v prípade rovnosti hlasov hlasuje predseda.  

11.  Podrobnejšie upraví rokovanie Rady jej rokovací poriadok. 

 

 

Článok VIII. 

 
1. Predseda je najvyšším predstaviteľom spoločnosti, ktorý ju reprezentuje 

doma i v zahraničí, riadi činnosť spoločnosti a je jej štatutárnym 

orgánom, oprávneným konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. 

Za svoju činnosť zodpovedá kongresu. 

2. Predseda tiež zvoláva kongres a predkladá mu správy o činnosti 

spoločnosti, zvoláva a vedie Radu, predkladá jej personálne návrhy na 

vedúcich skupín. 

3. Predsedu a podpredsedu volí kongres na štyri roky, pričom funkčné 

obdobie sa im končí zvolením nového predsedu a podpredsedu na 

riadnom kongrese. Opätovná voľba je možná. 

4. Podpredseda zastupuje predsedu v rozsahu jeho poverenia a v prípade, 

že predseda nie je dlhodobo schopný vykonávať svoju funkciu. 
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Článok IX. 

 
1. Pokladník je zriadený pre potrebu vyberania členského, hospodárenia 

spoločnosti a ostatných finančných záležitostí. 

2. Najmenej raz do roka, alebo keď ho o to predseda spoločnosti požiada, 

musí predložiť správu o aktuálnom stave majetku spoločnosti. Za svoju 

činnosť zodpovedá predsedovi spoločnosti, ktorý podáva návrh 

kongresu na jeho odvolanie. 

3. Pokladník je volený na štyri roky. Opätovná voľba je možná. 

4. Pokladník má právo zúčastňovať sa na rokovaní Rady s poradným 

hlasom. 

 

 

Článok X. 

 
1. Spoločnosť môže udeliť čestné členstvo a čestné predsedníctvo 

Slovenskej faleristickej spoločnosti. 

2. O udelení čestného členstva a čestného predsedníctva rozhoduje 

kongres na návrh Rady. Na zvolenie čestného člena a čestného predsedu 

je potrebný trojpätinový súhlas zúčastnených členov kongresu. 

3. Čestný člen a čestný predseda vykonávajú len reprezentatívnu funkciu s 

možnosťou využívať všetky výsady na ktoré majú právo. Sú oslobodení 

od platenia členského príspevku. 

4. Čestný člen a čestný predseda majú právo zúčastňovať sa na riadnom i 

mimoriadnom kongrese, a majú plné hlasovacie právo. 

5. Čestný predseda má právo zúčastňovať sa na každom zasadnutí Rady. 

Pri hlasovaní rady má čestný predseda len poradný hlas a nezapočítava 

sa do riadneho hlasovania. Pri rokovaní Rady, alebo kongresu môže 

predseda kedykoľvek požiadať o slovo, ktoré mu musí byť udelené. 

6. Čestné členstvo a čestné predsedníctvo je doživotnou výhradou, ktorá 

zaniká buď smrťou držiteľa, písomným vzdaním sa titulu do rúk 

predsedu spoločnosti, vážnym porušením týchto stanov, alebo 

právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. 

 

 

Článok XI. 

 
1. Spoločnosť hospodári podľa rozpočtu schváleného Radou v súlade so 

stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. 

2. Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi. 
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3. Príjmy spoločnosti a majetok spoločnosti tvoria členské príspevky, dary, 

príjmy z predaja publikácií vydanými spoločnosťou, dotácie a granty od 

právnických osôb. 

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu 

cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie 

vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti 

podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania 

spoločnosti, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. 

5. Všetky orgány spoločnosti sú povinné dbať o to, aby majetok 

spoločnosti bol využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s právnymi 

predpismi a so stanovami. Dar poskytnutý spoločnosti na konkrétny 

účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu. 

6. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. 

Členovia spoločnosti za záväzky spoločnosti nezodpovedajú ani 

neručia.    

 

  

Článok XII. 

 
1. Spoločnosť zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

vykoná výmaz spoločnosti z registra. Zániku spoločnosti predchádza jej 

zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

2. Spoločnosť sa ruší: 

a) dobrovoľným rozpustením, 

b) zlúčením s iným občianskym združením. 

3. Rada menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky a 

pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia rady. 

4. Zánik združenia je predseda povinný oznámiť do 15 dní po ukončení 

likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

5. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 

Obchodného zákonníka.   

 

 

Článok XIII. 

 
1. V mene spoločnosti vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne 

predseda spoločnosti a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému 

názvu spoločnosti, označenie funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj 

podpis. 

2. Pokladník a ostatní funkcionári spoločnosti sú oprávnení robiť právne 

úkony v mene spoločnosti na základe plnomocenstva udeleného 

štatutárnym orgánom spoločnosti. 
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Článok XIV. 

 
1. V čase od hlasovania za zmeny stanov až po doručení a registrovaní 

zmenených stanov sa všetky orgány spoločnosti riadia podľa stanov 

platných pred hlasovaním kongresu 

2. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje podľa 

príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia 

týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.  

3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu spoločnosti do registra 

vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


