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Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1. Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza (ďalej len IAS) je združením 

pedagogických a vedeckých pracovníkov TF ako aj iných záujemcov o otázky etiky 

a jej aplikácie do rôznych oblastí ľudskej praxe, ktorí sú ochotní pracovať pre potreby 

inštitútu a prispievať k vedeckému rozvoju etiky ako vedného odboru, ako aj jej 

aplikácie do reálneho života spoločnosti.  

2. IAS je založený dekrétom dekana Teologickej fakulty katolíckej univerzity 

v Košiciach ako vedecké pracovisko TF zamerané na vedu a výskum v oblasti etiky 

a jej aplikácie v rôznych prostrediach ľudskej praxe, predovšetkým v oblasti politickej 

etiky, hospodárskej etiky a sociálnej náuky Cirkvi, bioetiky a infoetiky.  

Jeho založenie a činnosť je potvrdená dekrétom Veľkého kancelára Katolíckej 

univerzity, arcibiskupa Alojza Tkáča, č. XXXX  

 

 

Článok 2 

Názov, sídlo a pečiatka IAS 

 

1. V právnych vzťahoch inštitút vystupuje ako „Inštitút aplikovanej etiky Alexandra 

Spesza“.  

2. Sídlo IAS je na adrese: Hlavná 91, 040 01 Košice. 

3. IAS používa dve pečiatky: 

a) Okrúhla pečiatka s logom a kruhopisom: Inštitút aplikovanej etiky Alexandra 

Spesza.  

b) Obdĺžniková pečiatka s textom: Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza.  

Hlavná 91, 040 01 Košice, Slovensko. 

 

 

Článok 3 

Cieľ a náplň činnosti IAS 

 

1. Cieľom činnosti IAS je analytická činnosť, monitoring a systematický výskum 

neobjasnených, sporných a hlavne aktuálnych otázok individuálnej etiky a sociálnej 

etiky so zameraním na všetky oblasti spoločenského života vplývajúce na súčasnosť 

ako aj otázky aktuálnej vo všetkých formách jej aplikácie v bežnej praxi súčasného 

človeka.   

2. Prejaviť a rozvíjať primeranú vedecko-odbornú kompetenciu. Obsahuje vytvorenie 

odborne zdatného pracoviska zameraného na štúdium a prehlbovanie poznatkov 

v oblasti filozofickej a teologickej etiky schopného pripravovať primeraných 

odborníkov zameraných na otázky etiky, tvorivo pripravovať a riešiť primerané 

vedecké projekty vytvárať a rozvíjať primerané odborné a profesionálne kontakty 

a ako aj formovať široké zázemie spoločnosti.     

3. IAS svoju činnosť zameriava na nasledujúce aktivity: 

a) Vedecký výskum v oblasti etiky vo všetkých oblastiach etiky predovšetkým 

v primárne stanovených odboroch.  

b) Zverejňovanie výsledkov vedeckého výskumu na domácich a zahraničných 

konferenciách, sympóziách a seminároch. 



c) Spolupráca s domácimi a zahraničnými univerzitami, fakultami, katedrami, 

organizáciami, ústavmi, inštitútmi, spolkami a združeniami historického zamerania.  

d)  Vytvorenie konzultačného centra pre potreby doktorandov, študentov univerzity, 

na konzultácie pre externých záujemcov, ľudí z praxe a pre potreby Cirkvi. 

e) Prenášanie výsledkov vedeckého výskumu do pedagogického procesu, 

predovšetkým formou odborných prednášok, seminárov, tvorbou učebníc, skrípt 

a učebných textov. 

f) Formácia študentov Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v oblasti histórie. 

g)  Formácia vybraných celkov a subjektov ako sú odborári, podnikatelia, politici na 

rôznych úrovniach výkonu politiky a pod. 

h)  Príprava a realizácia vedeckých projektov pre oblasť vedy, výskumu a vzdelávania, 

príležitostne aj pre oblasť sociálneho rozvoja.    

i)   Publikačná činnosť, predovšetkým formou monografií, zborníkov, štúdií a pod. 

 j)   Popularizácia výsledkov vedeckej činnosti osvetovou činnosťou. 

k)  Vytvorenie servera, alebo internetového portálu pre potreby otvoreného dialógu na 

otázky verejno-spoločenského života. 

 
Článok 4 

Organizácia IAS 

 

1. IAS tvoria: 

a) správna rada, 

b) dozorná rada, 

c) členovia. 

2. Správnu radu IAS tvoria: 

a) riaditeľ  

b) tajomník, 

c) ekonóm  

3. Dozornú radu HI tvoria traja členovia HI nezávislí od správnej rady. 

4. Členovia HI sú: 

a) riadni, 

b) čestní. 

 

Článok 4 

Organizácia IAS 

 

riaditeľ 

tajomník 

sekretárka 

vedecká rada  

experti z radov domácich a zahraničných špičkových odborníkov 

Orgány pracoviska 

Vedenie pracoviska: Riaditeľ, tajomník,  

Vedecká rada pracoviska pozostáva z predsedu – (riaditeľ pracoviska) a 4 členov.  

Plénum pracoviska: Vedecká rada, experti z radov domácich a zahraničných 

odborníkov,  

Stanovy pre funkciu vedenia pracoviska, vedeckej rady a pléna sa postupne vytvoria 

Štruktúra členov CE TF 

Pracovisko vedie riaditeľ, ktorého menuje dekan TF na základe predpisov KU. Pri 



výbere je potrebné vypočuť názor moderátora ES a členov ES z radov profesorov, docentov 

a asistentov TF. 

Zamestnancami TF sú sekretárka pracoviska, tajomník pracoviska a členovia vedeckej 

rady pracoviska. 

Členovia vedeckej rady pracoviska sú po jednom pracovníkovi z radov profesorov, 

docentov alebo asistentov všetkých 10 katedier TF. 

Tajomník pracoviska je z radov vedeckej rady 

 

 

Článok 5 

Riaditeľ  IAS  

 

1. Riaditeľ riadi a vedie IAS. 

2. Riaditeľ je volený členmi IAS  

3. Podmienky na menovanie riaditeľa IAS: 

a) je členom IAS, 

b) získal vedeckú hodnosť „doktor“ so zameraním na etiku, morálku prípadne sociálnu 

náuku cirkvi a politickú filozofiu.   

c) je menovaný na obdobie piatich rokov. 

4. Mimoriadne ukončenie funkcie riaditeľa IAS sa uskutočňuje: 

a) na základe vlastnej abdikácie,  

b) na základe vyjadrenia nedôvery Dozornej rady (Vedeckej rady) 

c) odvolanie musí prijať košický diecézny biskup. 

Ako tu vtesnať fakultu. Je treba?  

5. Riaditeľ je riadnym štatutárnym zástupcom IAS ktorý koná v mene IAS samostatne a 

bez ďalšieho poverenia. 

6. Riaditeľ zodpovedá za činnosť IAS Dozornej rade a členom inštitútu, ako aj 

teologickej fakulte  KU. (biskupovi?) 

7. Riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach patriacich do pôsobnosti IAS, najmä: 

a) menuje a odvoláva členov správnej rady, dozornej rady, 

b) potvrdzuje prijatie alebo vylúčenie ostatných členov IAS, 

c) organizuje a kontroluje činnosť IAS,  

d) kontroluje a koordinuje vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť, 

e) podieľa sa na tvorbe výskumných projektov, 

f) zodpovedá za finančné a materiálne prostriedky (dary) IAS,  

h) minimálne raz ročne zvoláva členov IAS a informuje ich o činnosti IAS,  

i) raz ročne predkladá správu o činnosti IAS  

 

 

 

Článok 6 

Tajomník IAS 

 

1. Riaditeľovi IAS pomáha tajomník.  

2. Tajomníka IAS si vyberá a menuje riaditeľ IAS na obdobie piatich rokov. Funkčné 

obdobie tajomníka skončí ukončením činnosti moderátora IAS podľa článku 5, bod 3c 

alebo 4 týchto Štatútov, pričom v takom prípade po ukončení funkčného obdobia 

riaditeľa IAS do doby menovania nového riaditeľa IAS preberá zodpovednosť za IAS 

a naďalej vedie administratívu IAS. 



3. Tajomník koná ako štatutár IAS a zastupuje IAS v otázkach ktoré sú mu zverené 

riaditeľom IAS.  

4. Tajomník IAS musí spĺňať tieto podmienky: 

a) je členom IAS,  

b) získal minimálne vedeckú hodnosť „doktor“ so zameraním na otázky etiky, 

morálky, sociálnej náuky Cirkvi prípadne politickej filozofie,  

5. Úlohou tajomníka IAS je predovšetkým: 

a) pomáhať riaditeľovi pri riadení IAS, 

b) viesť agendu a archív IAS, 

c) podieľať sa na príprave projektov, 

d) pripravovať vedecké konferencie, sympózia a semináre, 

e) koordinovať publikačnú činnosť IAS. 

6. Mimoriadne ukončenie funkčného obdobia tajomníka IAS sa uskutočňuje: 

a) na základe vlastnej abdikácie,  

b) na základe vyjadrenia nedôvery Dozornej rady; 

c) odvolenie vykonáva moderátor IAS. 

 

 

Článok 7 

Ekonóm IAS 

 

Ekonomika IAS podlieha centrálnej ekonomike fakulty a riadi sa všetkými právnymi 

predpismi platnými pre tento subjekt. Na základe tejto skutočnosti ekonóm vykonáva 

nasledujúce činnosti.    

1. Vedie informatívne účtovníctvo celkového hospodárenia IAS pre potreby 

informovanosti a kontroly.  

2. Eviduje účtovníctvo podľa reálnej štruktúry čerpaných prostriedkov a eviduje ich 

využitie (konferencie, publikačná činnosť, nákup literatúry) a predkladá prehľadný 

systém jeho evidencie.   

3. Na konci kalendárneho roka predloží prehľad účtovníctva Dozornej rade na 

nahliadnutie. 

 

 

Článok 8 

Dozorná rada IAS 

 

1. Dozorná rada napomáha činnosti IAS. 

2. Dozornú radu menuje alebo odvoláva riaditeľ IAS po vypočutí mienky ostatných 

členov IAS. 

3. Členovia Dozornej rady sú štyria a spomedzi seba si zvolia predsedu, ktorý ich 

zastupuje navonok. 

4. Úlohou Dozornej rady je: 

a) podieľať sa na tvorbe výskumných projektov, 

b) vyjadrovať stanovisko k predloženým projektom, 

c) zapájať sa do výskumnej činnosti, 

d) pomáhať pri realizácii publikačnej činnosti, 

e) napomáhať pri ďalších aktivitách IAS. 

 



Článok 9 

Riadni členovia IAS 

 

1. Do IAS sú prijímaní za riadnych členov tí, ktorí spĺňajú tieto podmienky:  

a) venujú sa štúdiu v oblasti etiky, morálky, sociálnej náuky Cirkvi, politickej 

filozofie, alebo príbuzných vedných disciplín, 

b) venujú sa výskumnej práci v oblasti etiky, morálky, sociálnej náuky Cirkvi, 

politickej filozofie, alebo príbuzných vedných disciplín. 

2. Za riadnych členov sú prijímaní alebo odvolávaní na základe hlasovania Dozornej 

rady. 

 

Článok 10 

Čestní členovia IAS 

 

1. Čestných členov IAS menuje moderátor IAS po vypočutí mienky Dozornej rady. 

2. Za čestných členov IAS sa považujú predovšetkým: 

a) morálni podporovatelia IAS, 

b) hmotní podporovatelia IAS. 

 

 

Článok 11 

Hospodárenie IAS 

 

1. Všetci členovia IAS vykonávajú svoju činnosť bezplatne. 

2. Príjmy IAS tvoria dobrovoľné dary fyzických aj právnických osôb finančného aj 

nefinančného charakteru alebo príspevky vlastných členov IAS a výsledky vlastnej 

ekonomickej činnosti. 

3. Za účtovnícke doklady zodpovedá ekonóm IAS a uschováva ich v archíve IAS. 

4. V prípade zrušenia alebo zániku IAS celý hnuteľný a nehnuteľný majetok IAS 

prechádza na teologickú fakultu v Košiciach.  

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. IAS zriaďuje dekan teologickej fakulty. IAS sa ruší alebo zánikom TFKU alebo 

dekrétom dekana teologickej fakulty KU alebo na základe rozhodnutia rady IAS. 

2. Modifikácia IAS je možná so súhlasom všetkých členov IAS a po potvrdení košického 

diecézneho biskupa. 

3. Štatút IAS nadobúda platnosť dňom 00.03.2009. 

4. Prijaté štatúty sú platné až do prijatia nových štatútov dozornou radou a plénom IAS.  

 


