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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 

dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7, 

vydáva tento 

 

Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Čl. 1 

Postavenie Alumni klubu 

 

(1) Pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) pôsobí 

Alumni klub PraF UK (ďalej len „Alumni klub“).  

(2) Alumni klub bol zriadený Organizačným poriadkom PraF UK1. 

(3) Alumni klub je voľným združením absolventov PraF UK bez právnej subjektivity.  

 

Čl. 2 

Orgány Alumni klubu 

 

(1) Alumni klub vedie a reprezentuje prezident Alumni klubu. Prezidenta Alumni klubu 

vymenúva do čestnej funkcie dekan PraF UK (ďalej len „dekan“). Prezidenta Alumni klubu 

odvoláva dekan. 

(2) Významné otázky fungovania a činnosti Alumni klubu sa prerokúvajú na Výkonnej rade 

Alumni klubu (ďalej len „Výkonná rada“), ktorá má najmenej 5 a najviac 11 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. 

(3) Zasadnutie Výkonnej rady zvoláva prezident Alumni klubu 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. 

(4) Výkonná rada môže rozhodovať aj per rollam, ak to v určitej veci navrhne prezident Alumni 

klubu 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 PraF UK sa rozumie osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie 

druhého stupňa a ktorá absolvovala na PraF UK vysokoškolské štúdium bakalárskeho 

študijného programu, alebo magisterského študijného programu, alebo spojeného 

magisterského študijného programu, alebo doktorandského študijného programu.  

                                                 
1 Čl. 9e Organizačného poriadku PraF UK v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku 

č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 
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(3) Ustanovujúci členovia Alumni klubu boli po jeho zriadení prijatí za členov Alumni klubu 

rozhodnutím dekana.  

(4) Alumni klub prijíma nových členov do Alumni klubu na základe odporúčaní od jednotlivých 

členov Výkonnej rady, odporúčaní od jednotlivých členov Alumni klubu, s ktorými vyslovil 

súhlas aspoň jeden člen Výkonnej rady, alebo na základe odporúčania dekana. Podmienkou pre 

prijatie je vyslovenie súhlasu kandidáta na členstvo s členstvom v Alumni klube. Vznik 

členstva nastáva prijatím člena do Alumni klubu Výkonnou radou. Na prijatie za člena nie je 

právny nárok. 

(5) Navrhovaný kandidát na člena Alumni klubu musí spĺňať okrem podmienky podľa odseku 

2 aj podmienku, že ku dňu rozhodovania Výkonnej rady o jeho prijatí vykonával právnickú 

(alebo aj inú relevantnú) prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa aspoň po 

dobu 10 rokov. 

(6) Členovia Alumni klubu majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na to, či ide 

o ustanovujúcich členov, alebo o členov prijatých rozhodnutím Výkonnej rady; tým nie sú 

dotknuté práva a povinnosti členov vyplývajúce z výkonu funkcií v orgánoch Alumni klubu, 

alebo z výkonu funkcie tajomníka Alumni klubu, ani povinnosti, ktoré člen sám prevzal nad 

rámec povinností iných členov. 

(7) Členstvo v Alumni klube zaniká: 

a) doručením písomného oznámenia člena o zanechaní členstva k rukám tajomníka Alumni 

klubu; ak tajomník Alumni klubu nie je ustanovený, doručením takéhoto oznámenia PraF UK, 

b) vylúčením člena rozhodnutím Výkonnej rady na základe takého konania člena, ktoré nie je 

zlučiteľné s právom, s dobrými mravmi, s vnútornými predpismi PraF UK, alebo poškodzuje 

dobré meno PraF UK alebo Alumni klubu, 

c) vylúčením člena rozhodnutím Výkonnej rady, ak sa člen po dobu najmenej troch rokov 

nepodieľal na činnosti Alumni klubu, alebo ak nesplnil to, čo mu uložila Výkonná rada na 

základe tohto Štatútu, 

d) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin, 

e) smrťou člena. 

(8) Alumni klub vedie zoznam členov Alumni klubu. Jeho vedenie zabezpečuje administratívny 

zamestnanec PraF UK pod vedením tajomníka Alumni klubu.  

(9) Člen Alumni klubu svojim súhlasom s prijatím za člena zároveň udeľuje PraF UK súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov Alumni klubu 

podľa odseku 8 v rozsahu, v akom ich PraF UK poskytne. 

 

Čl. 4 

Plénum Alumni klubu 

 

(1) Zhromaždenie členov Alumni klubu sa označuje ako plénum Alumni klubu.  

(2 ) Plénum Alumni klubu zvoláva prezident Alumni klubu, alebo Výkonná rada, alebo dekan. 

Každý člen Alumni klubu má právo byť pozvaný na plénum Alumni klubu a zúčastniť sa na 

tomto zhromaždení.  

(3) Plénum Alumni klubu sa môže uznášať na uzneseniach, ktoré majú deklaratórny charakter. 

Plénum Alumni klubu je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

Alumni klubu. Po uplynutí jednej hodiny od začatia zasadnutia pléna Alumni klubu je plénum 
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Alumni klubu uznášaniaschopné aj bez splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety. Na 

prijatie uznesenia pléna Alumni klubu sa vyžaduje väčšina hlasov členov Alumni klubu 

prítomných na zasadnutí pléna Alumni klubu. 

 

Čl. 5 

Činnosť Alumni klubu 

 

(1) Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na:  

a) vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi PraF UK a absolventmi PraF UK a medzi 

absolventmi PraF UK navzájom a na posilňovanie pocitu súnaležitosti absolventov PraF UK,  

b) organizovanie stretnutí absolventov PraF UK spravidla na pôde PraF UK,  

c) organizovanie podujatí s aktívnou účasťou absolventov PraF UK pre podporu činnosti PraF 

UK a jej absolventov,  

d) podporu absolventov PraF UK v rámci ich pracovnej činnosti,  

e) podporu činnosti PraF UK,  

f) motivovanie študentov PraF UK, 

g) asistenciu PraF UK pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu a absolventov PraF 

UK, 

h) organizovanie komunikačných aktivít voči členom Alumni klubu a absolventom PraF UK.  

(2) PraF UK prostredníctvom svojho dekana alebo ním povereného zamestnanca na každom 

zasadnutí Výkonnej rady informuje Výkonnú radu a na pléne Alumni klubu informuje plénum 

Alumni klubu o zásadných otázkach svojej činnosti. Plénum Alumni klubu a Výkonná rada 

môžu prijímať odporúčania pre PraF UK ohľadom činnosti PraF UK. 

(3) Plénum Alumni klubu a Výkonná rada sa môžu uznášať na stanoviskách k významným 

spoločenským otázkam týkajúcim sa práva, spravodlivosti, právnického vysokoškolského 

vzdelávania a vysokého školstva. PraF UK zabezpečí zverejnenie týchto stanovísk na svojom 

webovom sídle a môže prípadne zabezpečiť ich zverejnenie aj iným vhodným spôsobom. 

(4) Administratívnu podporu fungovaniu Alumni klubu zabezpečuje útvar dekanátu PraF UK, 

ktorý určí dekan. Dekan môže písomne poveriť zamestnanca PraF UK plnením úloh tajomníka 

Alumni klubu.  

(5) PraF UK bezplatne poskytne priestory na činnosť Alumni klubu a tajomníka Alumni klubu. 

(6) PraF UK bude zabezpečovať informovanie verejnosti o činnosti Alumni klubu na svojom 

webovom sídle. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 

V Bratislave, dňa 26. apríla 2017 

 

 

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., v. r. 

 dekan 
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