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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 3/2022 

 

 

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade 

s ustanoveniami § 2 ods. 13 a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením článku 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU vydáva  

Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity   

v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bratislava 2022 

 



  1 

 

Obsah 

 

Článok 1 ..................................................................................................................................... 2 

Úvodné ustanovenia ................................................................................................................... 2 

Článok 2 ..................................................................................................................................... 2 

Postavenie a poslanie Alumni klubu SZU .................................................................................. 2 

Článok 3 ..................................................................................................................................... 2 

Organizačná štruktúra Alumni klubu ......................................................................................... 2 

Článok 4 ..................................................................................................................................... 3 

Členstvo v Alumni klube SZU ................................................................................................... 3 

Článok 5 ..................................................................................................................................... 3 

Práva členov Alumni klubu SZU ............................................................................................... 3 

Článok 6 ..................................................................................................................................... 3 

Plénum Alumni klubu ................................................................................................................ 3 

Článok 7 ..................................................................................................................................... 4 

Činnosť Alumni klubu SZU ....................................................................................................... 4 

Článok 8 ..................................................................................................................................... 4 

Administratívna podpora Alumni klubu SZU ............................................................................ 4 

Článok 9 ..................................................................................................................................... 4 

Záverečné ustanovenia ............................................................................................................... 4 

Príloha 1 ..................................................................................................................................... 5 

Prihláška do Alumni klubu SZU ................................................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„Alumni klub“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom, ktorá 

upravuje postavenie a poslanie, organizačnú štruktúru, členstvo a podrobnosti o riadení 

a činnosti Alumni klubu SZU ako združenia absolventov fakúlt SZU. 

(2) Úplný názov Alumni klubu SZU je Alumni klub Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave, v anglickom jazyku Alumni club of the Slovak Medical University in 

Bratislava.  

 

Článok 2 

Postavenie a poslanie Alumni klubu SZU 

 

(1) Alumni klub SZU je dobrovoľné a bezplatné združenie absolventov fakúlt Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“), zriadené rektorom SZU, ktoré 

nemá právnu subjektivitu.  

(2) Hlavným poslaním Alumni klubu SZU je: vytvoriť priestor pre spoluprácu a 

komunikáciu absolventov SZU s členmi akademickej obce SZU a medzi absolventmi 

navzájom; zintenzívniť kooperáciu pri zabezpečovaní napĺňania poslania SZU v oblasti 

vzdelávania, vedy a výskumu; získavať informácie o uplatniteľnosti absolventov SZU; 

získavať spätnú väzbu od absolventov za účelom skvalitnenia pedagogických a 

vedecko-výskumných procesov na SZU. 

 

Článok 3 

Organizačná štruktúra Alumni klubu 
 

(1) Alumni klub vedie, reprezentuje a zabezpečuje naplnenie jeho poslania prezident 

Alumni klubu. Vymenúva a odvoláva ho  rektor z radu registrovaných členov Alumni 

klubu. Prezident Alumni klubu je čestná funkcia.   

(2) Kandidát na prezidenta Alumni klubu môže byť navrhnutý plénom Alumni klubu, alebo 

iným orgánom v rámci SZU z radov registrovaných členov Alumni klubu. 

(3) Do vymenovania prezidenta Alumni klubu, v čase neobsadenia jeho funkcie a v čase 

jeho neprítomnosti, plní jeho povinnosti viceprezident, ktorý je volený na zasadnutí 

pléna Alumni klubu z radov registrovaných členov Alumni klubu. 

(4) 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 

z radov absolventov. Členov Výkonnej rady vymenúva a odvoláva rektor z radov 

členov Alumni klubu. Členmi výkonnej rady Alumni klubu sú aj prezident 

a viceprezident Alumni klubu, rektor, prorektori a dekani fakúlt SZU. Členstvo vo 

Výkonnej rade je čestnou funkciou. 

(5) Zasadnutia Výkonnej rady zvoláva prezident Alumni klubu. 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. 

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

Alumni klubu. V takomto prípade je na prijatie rozhodnutia Výkonnej rady potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Výkonnej rady. 
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Článok 4  

Členstvo v Alumni klube SZU 

 

(1) Členstvo v Alumni klube SZU je dobrovoľné a bezplatné. 

(2) Členstvo v Alumni klube vzniká registráciou absolventa SZU na portáli v sekcii Alumni 

klub na adrese www.szu.sk, alebo zaslaním písomnej prihlášky na korešpondenčnú 

adresu SZU. 

(3) Absolventom SZU je osoba, ktorá absolvovala na jednej z fakúlt SZU vysokoškolské 

štúdium bakalárskeho, magisterského, doktorského alebo doktorandského študijného 

programu, špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu, prípadne získala vedecko-

akademický titul docent alebo profesor v habilitačnom alebo inauguračnom konaní na 

SZU. 

(4) Členstvo v Alumni klube SZU zaniká: 

a) doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva na korešpondenčnú 

adresu SZU, 

b) vylúčením člena rozhodnutím rektora SZU na základe takého konania člena, 

ktoré poškodzuje dobré meno SZU alebo Alumni klubu, a nie je zlučiteľné 

s právom, dobrými mravmi alebo vnútornými predpismi SZU, 

c) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin, 

d) smrťou člena. 

(5) Alumni klub vedie zoznam svojich členov. Jeho vedenie zabezpečuje prostredníctvom 

elektronickej databázy administratívny zamestnanec SZU pod vedením a dohľadom 

Oddelenia mediálnej a edičnej činnosti SZU. 

(6) Záujemca o členstvo v Alumni klube zaslaním písomnej prihlášky na korešpondenčnú 

adresu SZU alebo registráciou na portáli SZU www.szu.sk zároveň udeľuje SZU súhlas 

so spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov 

Alumni klubu podľa tohto článku ods. 5 Štatútu Alumni klubu v rozsahu v akom ich 

SZU prostredníctvom elektronickej databázy poskytne. 

 

Článok 5 

Práva členov Alumni klubu SZU 
 

(1) Členovia Alumni klubu sú prostredníctvom webového sídla SZU alebo e-mailom 

pravidelne informovaní o aktivitách a podujatiach na SZU. 

(2) Členovia Alumni klubu majú právo zúčastňovať sa vedecko-výskumných seminárov, 

spoločenských a popularizačných podujatí SZU, vzdelávacích aktivít a iných činností 

a aktivít, ktoré SZU realizuje v súlade s ods. 1 tohto článku Štatútu Alumni klubu SZU. 

 

Článok 6 

Plénum Alumni klubu 
 

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

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

(3) Každý člen Alumni klubu má právo byť pozvaný na plénum Alumni klubu a zúčastniť 

sa zasadnutia. 

(4) 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 Alumni klubu uznášaniaschopné aj bez splnenia podmienky 

podľa predchádzajúcej vety. Na prijatie uznesenia pléna Alumni klubu sa vyžaduje 

nadpolovičná väčšina hlasov členov Alumni klubu prítomných na zasadnutí pléna 

Alumni klubu. 

http://www.szu.sk/
http://www.szu.sk/
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Článok 7 

Činnosť Alumni klubu SZU 
 

Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na: 

a) vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi SZU a  absolventmi SZU a  medzi 

absolventmi SZU navzájom a na posilňovanie pocitu súdržnosti absolventov SZU, 

b) organizovanie stretnutí absolventov SZU, 

c) organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov 

SZU pre podporu celoživotného vzdelávania absolventov SZU, 

d) podporu absolventov SZU v rámci ich profesionálneho zamerania a aktivít, 

e) podporu činností SZU, 

f) motivovanie študentov SZU, 

g) asistenciu a odbornú pomoc SZU pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu 

SZU a absolventov SZU, 

h) organizovanie komunikačných aktivít s členmi Alumni klubu SZU a absolventmi 

SZU, 

i) zbieranie a spracovanie údajov o profesionálnej kariére a aktivitách absolventov SZU 

s cieľom podporiť a zabezpečiť poslanie a činnosti Alumni klubu, 

j) spolupracovanie s inštitúciami a združeniami, ktoré majú rovnaké ciele. 

 

Článok 8 

Administratívna podpora Alumni klubu SZU 

 

(1) Administratívnu podporu fungovania Alumni klubu SZU zabezpečuje Oddelenie 

mediálnej a edičnej činnosti SZU. Rektor môže písomne poveriť zamestnanca SZU 

plnením úloh tajomníka Alumni klubu. 

(2) SZU bezplatne poskytuje priestory na činnosť Alumni klubu SZU a tajomníka Alumni 

klubu. 

(3) SZU bude zabezpečovať informovanie verejnosti o činnosti Alumni klubu SZU na 

svojom webovom sídle. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Okrem tohto Štatútu Alumni klubu SZU sa činnosť Alumni klubu riadi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a ostatnými vnútornými predpismi SZU.  

(2) Tento Štatút Alumni klubu SZU bol prerokovaný Akademickým senátom SZU dňa 

14.3.2022 a schválený Vedeckou radou SZU dňa 21.3.2022 

(3) Tento Štatút Alumni klubu SZU ako aj jeho zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť odo 

dňa registrácie Ministerstvom zdravotníctva SR a účinnosť najskôr odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii Ministerstvom zdravotníctva 

SR. 

(4) Tento Štatút Alumni klubu SZU je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU 

v Bratislave a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU. 

 

V Bratislave, dňa 23.3.2022 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.  

     rektor SZU 

 

Príloha 

Prihláška do Alumni klubu SZU 
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Príloha 1 

Prihláška do Alumni klubu SZU 
 

1. Priezvisko: 

 

2. Meno: 

 

3. Rodné priezvisko: 

 

4. Titul pred menom: 

 

5. Titul za menom: 

 

6. Adresa trvalého pobytu: 

 

7. Korešpondenčná adresa: 

 

8. Telefónny kontakt: 

 

9. E-mailová adresa: 

 

10. Odkaz na Vašu webovú stránku, Instagram, alebo akúkoľvek inú online platformu, kde 

prezentujete svoju prácu (nepovinný údaj): 

 

11. Absolvovaný študijný odbor (prípadne získaný titul doc., prof.)  / fakulta SZU: 

 

12. Rok ukončenia štúdia: 

 

13. Zamestnanie: 

        Zadajte oblasť, v ktorej momentálne pracujete, a pridajte Vašu predchádzajúcu   

profesionálnu kariéru (nepovinný údaj). 

  



  6 

 

14. Podeľte sa s nami o Váš profesionálny úspech – ceny, úspešné projekty či výstavy 

(nepovinný údaj): 

 

15. Osobné: 

Spomeňte niečo z Vášho osobného života, aké sú Vaše záľuby alebo čokoľvek iné. 

(nepovinný údaj): 

 

16. Vaše súčasné prepojenie so SZU: 

Udržiavate kontakt so SZU? Ste v kontakte so spolužiakmi a učiteľmi? Zúčastňujete sa 

podujatí organizovaných SZU? Ak nie, chceli by ste sa zúčastniť napríklad na podujatiach 

Alumni klubu? (nepovinný údaj): 

 

17. Chceli by ste informovať verejnosť o Vašich aktivitách prostredníctvom webovej stránky 

SZU, prípadne inými formami ako sú rozhovory, podcasty a pod. (nepovinný údaj)?: 

 

 

 

 

Dátum ............................                            Podpis ............................................................  

 

 

 

Záujemca o členstvo v Alumni klube zaslaním písomnej prihlášky na korešpondenčnú adresu 

SZU alebo registráciou na portáli SZU www.szu.sk zároveň udeľuje SZU súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov Alumni klubu 

podľa článku 4 ods. 5 Štatútu Alumni klubu v rozsahu v akom ich SZU prostredníctvom 

elektronickej databázy poskytne. 

 

 

Dátum ............................    Podpis ............................................................  

http://www.szu.sk/

