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1) ÚVOD 

Nezisková organizácia Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. vznikla 
dňa 10.12.2015. Bola zaregistrovaná Okresným úradom Košice. Hlavným cieľom 
neziskovej organizácie je Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. (Ďalej 
CEREHIS) je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje odborníkov z oblasti 
religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov. 
Hlavným cieľom činnosti CEREHIS je koordinácia a podpora tvorivej aktivity a 
odborných výskumov z oblasti religionistiky a histórie.  
CEREHIS za tým účelom zabezpečuje koordináciu činnosti v spolupráci s inými 
odbornými spoločnosťami v Slovenskej republike a s medzinárodnými organizáciami.  
V záujme rozvoja a popularizácie svojej činnosti CEREHIS spolupracuje so 
spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a 
s prostriedkami verejnej informovanosti. 
Spoločnosť CEREHIS podporuje výskumv členov v oblasti religionistiky a histórie a 
zabezpečuje ich publikovanie. 
CEREHIS vykonáva prednáškové činnosti a zabezpečuje pedagogickú činnosť 
v oblasti religionistiky a histórie. Navrhuje metodologické postupy pre výučbu relígií, 
regionálnej histórie a histórie. 
Hlavným cieľom spoločnosti je výsledky svojej činnosti sprostredkovať odbornej a 
laickej verejnosti formou organizovania prednášok, workshopov a vydávaním 
publikácií a tlačovín. 
 
Základné informácie o neziskovej organizácii 
 
Registračné číslo:  OVVS/58/2015 
Sídlo:    Stierova 3, 040 23 Košice 
Zakladateľ:   Mgr. Zdenka Bencúrová 
IČO:    50091069 
 
Štatutárny orgán:  riaditeľ – Mgr. Zdenka Bencúrová 

Správna rada:   Mgr. Slavomír Dutko 
   Mgr. Jana Malcovská, PhD. 

Mgr. Elena Bencúrová, PhD. 

Revízor:   Ing. Michal Bencúr  
 

Nezisková organizácia Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o. poskytuje 
všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách v 
oblasti výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. 

 
Konkrétne sa zameriava na plnenie týchto cieľov: 

a) Propagovať výsledky odborných činností spôsobom: 
































