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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“), v súlade s čl. 9 ods. 5 Štatútu 
FiF UK vydáva tento Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FiF UK v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Organizačný 
poriadok FiF UK“). Organizačný poriadok FiF UK sa mení nasledovne: 

Čl. 1 
Za článok 24 sa dopĺňa nový článok 24a, ktorý znie: 

Čl. 24a 
Klub absolventov fakulty – Alumni klub 

1. Pri fakulte pôsobí Klub absolventov fakulty – Alumni klub (ďalej len „Alumni klub“). Alumni klub je voľným 
združením absolventov fakulty bez právnej subjektivity. 

2. Absolventom fakulty sa rozumie osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ktorá 
absolvovala na fakulte vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu, magisterského 
študijného programu, spojeného magisterského študijného programu alebo doktorandského študijného 
programu. 

3. Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na: 
a) vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi fakultou a absolventmi fakulty a medzi absolventmi fakulty 

navzájom a na posilňovanie pocitu spolupatričnosti absolventov fakulty, 
b) organizovanie stretnutí absolventov fakulty spravidla na pôde fakulty, 
c) organizovanie podujatí s aktívnou účasťou absolventov fakulty pre podporu činnosti fakulty a jej 

absolventov, 
d) podporu absolventov fakulty v rámci ich pracovnej činnosti, 
e) podporu činnosti fakulty, 
f) motivovanie študentov fakulty. 

4. Alumni klub vedie a reprezentuje prezident Alumni klubu. Funkcia prezidenta Alumni klubu je čestná. 
Prezidenta Alumni klubu vymenúva a odvoláva dekan. 

5. Významné otázky fungovania a činnosti Alumni klubu sa prerokúvajú na Výkonnej rade Alumni klubu, ktorá 
má najmenej 5 a najviac 9 členov. Členov Výkonnej rady Alumni klubu vymenúva a odvoláva dekan z radov 
členov Alumni klubu. Členom Výkonnej rady Alumni klubu je aj dekan a prezident Alumni klubu. Členstvo 
vo Výkonnej rade Alumni klubu je čestnou funkciou. 

6. Administratívnu podporu fungovaniu Alumni klubu zabezpečuje útvar dekanátu fakulty, ktorý určí dekan. 
Dekan môže písomne poveriť zamestnanca fakulty plnením úloh tajomníka Alumni klubu. 

7. Dekan môže formou vnútorného predpisu vydať Štatút Alumni klubu, ktorým upraví podrobnosti o vzniku a 
zániku členstva v Alumni klube, o zozname členov Alumni klubu, činnosti Alumni klubu, orgánoch Alumni 
klubu a ich pôsobnosti a o administratívnej podpore fungovania Alumni klubu. 

Čl. 2 

1. Tento dodatok k Organizačnému poriadku FiF UK bol schválený Akademickým senátom FiF UK dňa 18.  
januára 2021. 

2. Tento  dodatok  k Organizačnému  poriadku  FiF  UK  nadobúda  platnosť  a účinnosť dňom  schválenia v 
Akademickom senáte FiF UK. 

  ………………………………… ………………………………… 
  prof. Marián Zouhar, PhD.  Mgr. Martin Bača, PhD. 
  dekan FiF UK  predseda AS FiF UK 
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