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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty na základe čl. 24a ods. 7 Organizačného 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, 
vydáva nasledujúci Štatút Klubu absolventov Univerzity Komenského v Bratislave,  Filozofickej fakulty. 

Čl. 1  
Postavenie Klubu absolventov 

(1) Pri Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte (ďalej len „FiF UK“), pôsobí Klub 
absolventov fakulty – Alumni klub (ďalej len „Alumni klub“). 

(2) Alumni klub bol zriadený Organizačným poriadkom FiF UK dňa 18. 1. 2021. 
(3) Alumni klub je voľným združením absolventov FiF UK bez právnej subjektivity.  
(4) Alumni klub je oprávnený vyberať dobrovoľné príspevky od členov Alumni FiF UK, prijímať na svoju 

činnosť dary a s takto získanými finančnými prostriedkami a darmi nakladať.   

Čl. 2 
Orgány Alumni klubu 

(1) Alumni klub vedie a reprezentuje prezident Alumni klubu (ďalej len „prezident“). Prezident je čestná 
funkcia. Prezidenta vymenúva s jeho výslovným súhlasom dekan FiF UK (ďalej len „dekan“) po 
predchádzajúcom prerokovaní vo Vedení FiF UK. Prezidenta odvoláva dekan po predchádzajúcom 
prerokovaní vo Vedení FiF UK.  

(2) Významné otázky fungovania a činnosti Alumni klubu sa prerokúvajú na Výkonnej rade Alumni klubu 
(ďalej len „výkonná rada“), ktorá má najmenej 5 členov a najviac 9 členov. Členov výkonnej rady 
vymenúva a odvoláva dekan, so súhlasom prezidenta, z radov členov Alumni klubu. Členom 
výkonnej rady je z titulu funkcie vždy dekan a prezident. Členstvo vo výkonnej rade je čestnou 
funkciou.  

(3) Členovia výkonnej rady sa aktívne podieľajú na organizácii akcií Alumni klubu a rozhodujú 
o nakladaní s prijatými finančnými prostriedkami a darmi.  

(4) Zasadnutie výkonnej rady zvoláva prezident alebo dekan. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je 
na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou členov prítomných na zasadnutí výkonnej rady.  

(5) Výkonná rada môže rozhodovať aj per rollam, ak to v určitej veci navrhne prezident alebo dekan. 
V takom prípade je na prijatie rozhodnutia výkonnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov výkonnej rady.   

Čl. 3 
Členstvo v Alumni klube 

(1) Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné.  
(2) Absolventom fakulty sa rozumie osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ktorá 

absolvovala na fakulte vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu, alebo 
magisterského študijného programu, alebo spojeného magisterského študijného programu, alebo 
doktorandského študijného programu.  

(3) Alumni klub prijíma nových členov na základe podania kompletnej písomnej prihlášky, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 tohto vnútorného predpisu. Vznik členstva nastáva zápisom do zoznamu členov Alumni 
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klubu, najneskôr však do 30 pracovných dní od doručenia kompletnej prihlášky na poštovú adresu 
FiF UK alebo na e-mailovú adresu Alumni klubu.  

(4) Prihlášku je možné doručiť v listinnej alebo elektronickej forme. Spracovanie prihlášok a zápis do 
zoznamu členov Alumni klubu vykonáva člen výkonnej rady, ktorá ho touto činnosťou poverí.  

(5) Členovia Alumni klubu (ďalej len „členovia“) majú rovnaké práva a povinnosti, tým nie sú dotknuté 
práva a povinnosti členov vyplývajúce z výkonu funkcií v orgánoch Alumni klubu, ani povinnosti, 
ktoré člen sám prevzal nad rámec povinností iných členov.  

(6) Členstvo v Alumni klube zaniká:  
a) doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva;  
b) vylúčením člena rozhodnutím výkonnej rady na základe takého konania člena, ktoré nie je 

zlučiteľné s právom, s dobrými mravmi, s vnútornými predpismi FiF UK, alebo poškodzuje dobré 
meno FiF UK alebo Alumni klubu; 

c) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin; 
d) smrťou člena.  

(7) Člen môže dobrovoľne prispievať na činnosť Alumni klubu jednorazovým alebo opakovaným plnením 
podľa vlastného uváženia.  

(8) Člen zaslaním písomnej prihlášky zároveň udeľuje FiF UK súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov potrebných na vedenie zoznamu členov v rozsahu, v akom ich FiF UK poskytne.  

(9) Študenti FiF UK sa môžu zúčastňovať aktivít Alumni FiF UK okrem práv a povinností vyhradených 
výlučne členom.   

Čl. 4 
Plénum Alumni klubu 

(1) Výkonná rada, prezident alebo dekan môžu zvolať Plénum Alumni klubu (ďalej len „plénum“). 
(2) Každý člen má právo byť pozvaný na plénum a zúčastniť sa na tomto zhromaždení.  
(3) Plénum sa môže uznášať na uzneseniach, ktoré majú deklaratórny charakter. Plénum je 

uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Po uplynutí jednej hodiny od 
začatia zasadnutia je plénum uznášaniaschopné aj bez splnenia podmienky podľa predchádzajúcej 
vety. Na prijatie uznesenia pléna sa v takomto prípade vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov členov 
prítomných na zasadnutí pléna. 

Čl. 5 
Činnosť Alumni klubu 

(1) 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. 
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(2) FiF UK prostredníctvom dekana alebo ním povereného zamestnanca na každom zasadnutí výkonnej 
rady informuje výkonnú radu a na Pléne Alumni klubu informuje plénum o zásadných otázkach 
činnosti FiF UK. Plénum a výkonná rada môžu prijímať odporúčania pre FiF UK ohľadom činnosti 
FiF UK. 

(3) Plénum a výkonná rada sa môžu uznášať na stanoviskách k významným spoločenským otázkam 
týkajúcim sa filozofických, filologických, historických, pedagogických, psychologických 
a sociologických vied, vied o umení, komunikácii, informačnom manažmente, žurnalistiky a ďalších 
humanitných a spoločenských vied. FiF UK zabezpečí zverejnenie týchto stanovísk na svojom 
webovom sídle a môže prípadne zabezpečiť ich zverejnenie aj iným vhodným spôsobom.  

(4) Administratívnu podporu fungovania Alumni klubu zabezpečuje Referát pre vzťahy s verejnosťou 
a propagáciu FiF UK. Dekan môže písomne poveriť zamestnanca FiF UK plnením úloh tajomníka 
Alumni klubu.  

(5) FiF UK bezplatne poskytne priestory na činnosť Alumni klubu.  
(6) FiF UK bude zabezpečovať informovanie verejnosti o činnosti Alumni klubu na svojom webovom 

sídle a sociálnych sieťach.   

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

(1) Súčasťou tohto vnútorného predpisu je Príloha č. 1: Prihláška do Alumni klubu. 
(2) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.  

V Bratislave 29. januára 2021 

    ………………………………………… 
    prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
    dekan FiF UK 
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Príloha č. 1 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
FILOZOFICKÁ FAKULTA 

KLUB ABSOLVENTOV FAKULTY – ALUMNI KLUB 
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1 

 
 

PRIHLÁŠKA  
   
Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty „Klub absolventov fakulty – 
Alumni klub“ prijíma nových členov na základe kompletnej písomnej prihlášky. Vznik členstva nastáva 
zápisom do zoznamu členov ALUMNI KLUBU, najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia kompletnej 
prihlášky. Prihlášku je možné zaslať v listinnej forme na adresu Filozofickej fakulty UK alebo 
v elektronickej forme na e-mailovú adresu ALUMNI KLUBU. Členstvo v ALUMNI KLUBE je dobrovoľné.  
  

Meno    

Priezvisko    

Rodné priezvisko    

Tituly pred menom    

Tituly za menom    

Rok ukončenia posledného 
štúdia na FiF UK  

  

Adresa trvalého pobytu    

Korešpondenčná adresa  
  

Telefónny kontakt    

E-mailová adresa   

Dátum:  ......................................  Podpis:  .........................................................................................  

Záujemca o členstvo v ALUMNI KLUBU zaslaním písomnej prihlášky zároveň udeľuje FiF UK súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov v rozsahu, v akom ich FiF 
UK poskytne.  

Dátum:  ......................................  Podpis:  .........................................................................................   
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Informácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov:   
 
Prevádzkovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  
Sídlo: Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 00397865  
E-mailová adresa zodpovednej osoby na UK: dpo@uniba.sk  
Korešpondenčná adresa zodpovednej osoby na UK: 

zodpovedná osoba 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Centrum informačných technológií UK 
Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440 
814 99 Bratislava 1 
Slovenská republika.  

Účel: administrácia Vášho členstva v Klube absolventov fakulty – Alumni klubu  
Právny základ: súhlas dotknutej osoby   
Rozsah spracovania: Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu, ktorý poskytnete vo formulári a pri styku s Alumni 

klubom.   
Doba spracovávania: Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše osobné údaje po dobu Vášho členstva a po 

ukončení členstva na dobu podľa príslušných právnych predpisov.   
  
Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a môžu byť zverejnené na webovej 
stránke Alumni klubu v rozsahu meno a priezvisko.   
  
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva:   

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,   
- právo na opravu osobných údajov,   
- právo na vymazanie osobných údajov,   
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,   
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,   
- právo na prenosnosť osobných údajov,   
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,  
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.   
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