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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, konajúc na základe čl. 9e ods. 

7 Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení 

dodatkov č. 1 až 10, po prerokovaní s Výkonnou radou Alumni klubu, vydáva túto smernicu 

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa 

Vnútorný predpis č. 2/2017 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Dodatok č. 1 k Štatútu Alumni klubu): 

 
Čl. 1 

 
Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. Prvá veta v čl. 3 ods. 4 znie: 

„Alumni klub prijíma nových členov do Alumni klubu na základe splnenia podmienky podľa 

odseku 2 a podania prihlášky formou vyplnenia prihlasovacieho formulára kandidátom na 

členstvo.“ 

 

2. V čl. 3 sa odseky 5 až 8 nahrádzajú týmto znením: 

„(5)  Všetci členovia Alumni klubu majú tieto práva: 

a) právo zúčastňovať sa na zasadnutiach pléna Alumni klubu a na jeho rozhodovaní, 

b) právo zúčastňovať sa na podujatiach Alumni klubu, pokiaľ to umožňujú kapacitné 

obmedzenia podujatia; Výkonná rada môže účasť na podujatí podmieniť pozvaním alebo 

podaním predchádzajúcej prihlášky a jej potvrdením zo strany Výkonnej rady, tajomníka 

Alumni klubu alebo inej osoby poverenej Výkonnou radou, 

c) právo na pravidelné informácie o činnosti Alumni klubu a fakulty. 

(6) Postavenie a práva angažovaných členov Alumni klubu upravuje čl. 3a. 

(7) Členovia Alumni klubu môžu v prospech fakulty na zabezpečenie činnosti Alumni klubu 

platiť dobrovoľný členský príspevok, ktorý je darom člena fakulte; Výkonná rada Alumni klubu 

môže určiť odporúčanú výšku členského príspevku. 

(8) Členovia Alumni klubu získajú benefity určené rozhodnutím Výkonnej rady, ak zaplatia 

dobrovoľný príspevok podľa odseku 7 vo výške najmenej 50,- eur. Len na základe zaplatenia 

dobrovoľného členského príspevku sa člen nepovažuje za angažovaného člena.“ 

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 11. 
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3. Za čl. 3 sa vkladá nový článok 3a, ktorý znie: 

„Čl. 3a 
Angažovaní členovia Alumni klubu 

 
(1) Osoba, ktoré bola členom Alumni klubu k 1. júlu 2022, má za trvania svojho členstva status 

angažovaného člena Alumni klubu. 

(2) Osobám, ktoré nespĺňajú vymedzenie odseku 1, možno udeliť status angažovaného člena 

Alumni klubu na základe odporúčaní od jednotlivých členov Výkonnej rady, odporúčaní od 

angažovaných členov Alumni klubu, s ktorými vyslovil súhlas aspoň jeden člen Výkonnej rady, 

alebo na základe odporúčania dekana. O udelení štatútu angažovaného člena rozhoduje 

v prípadoch podľa predchádzajúcej vety Výkonná rada, ktorá pri svojom rozhodovaní 

prihliadne najmä na to, ako člen Alumni klubu prispieva svojou činnosťou k činnosti fakulty 

a k zlepšovaniu jej postavenia a dobrého mena. 

(3) Status angažovaného člena môže Výkonná rada udeliť osobe aj súčasne s prijatím za člena 

Alumni klubu, alebo kedykoľvek neskôr po vzniku členstva. 

(4) Angažovaný člen má okrem práv podľa čl. 3 ods. 5 aj tieto práva a benefity: 

a) právo byť vymenovaný za prezidenta Alumni klubu a za člena Výkonnej rady, 

b) právo zúčastňovať sa na podujatiach Alumni klubu bez obmedzenia, 

c) benefity podľa čl. 3 ods. 8, 

d) ďalšie práva a benefity určené rozhodnutím Výkonnej rady.“ 

 

4. V čl. 6 sa doterajšie znenie ustanovenia označuje ako odsek 1 a zaň sa vkladá odsek 2, ktorý 

znie: 

„(2) Dodatok č. 1 k tomuto vnútornému predpisu nadobudol platnosť a účinnosť dňa 8. 7. 

2022.“ 

 
Čl. 2 

 
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 8. 7. 2022. 
 

V Bratislave dňa 8. 7. 2022 

 

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 dekan 

 


