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ŠTATÚT Alumni klubu  
ocenenia ESET Science Award 
(ďalej len „Štatút“)

ČL. 1
Postavenie Alumni klubu

1. Alumni klub laureátok/laureátov ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy 
na Slovensku (ďalej len „Ocenenie“), ktoré organizuje Nadácia ESET a spoločnosť ESET, spol. s r. o., 
(ďalej len „Alumni klub“) pôsobí ako dobrovoľná skupina laureátok a laureátov Ocenenia (ďalej len 
„Laureátka/Laureát“). 

2. Alumni klub bol zriadený rozhodnutím Správnej rady Nadácie ESET zo dňa 19. decembra 2022.
3. Alumni klub nemá právnu subjektivitu a nie je orgánom Nadácie ESET.

ČL. 2
Členstvo v Alumni klube
1. Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné a bezplatné.
2. Členstvo v Alumni klube vzniká slávnostným vyhlásením Laureátky/Laureáta počas slávnostného 

odovzdávania ocenení ESET Science Award.
3. Členstvo v Alumni klube zaniká:

a) odobraním titulu Ocenenia (pri závažnom porušení Kódexui),
b) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin,
c) vzdaním sa členstva písomným oznámením o tomto rozhodnutí Nadácii ESET.

4. Podaním nominácie alebo súhlasom s podaním nominácie na Ocenenie nominantka/nominant 
dobrovoľne a bezpodmienečne súhlasí s podmienkami uvedenými v Štatúte v prípade získania titulu 
Ocenenia.

5. Nadácia ESET vedie zoznam členov Alumni klubu. Na tento účel je Nadácia ESET oprávnená 
spracovávať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov.

ČL. 3
Činnosť Alumni klubu

1. Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na:
a) posilňovanie dlhodobého uznania vedeckej práce Laureátok/Laureátov, 
b) vytváranie a posilňovanie väzieb medzi Laureátkami/Laureátmi navzájom a posilňovanie pocitu 

súdržnosti vedeckej špičky identifikovanej ocenením ESET Science Award,
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c) vytváranie platforiem pre komunikáciu medzi Nadáciou ESET, Laureátkami/Laureátmi navzá-
jom a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce,

d) podporu Nadácii ESET pri organizovaní podujatí ocenenia ESET Science Award, 
e) poskytovanie spätnej väzby Nadácii ESET s cieľom skvalitnenia procesov v rámci ocenenia ESET 

Science Award, ako aj skvalitnenia popularizácie vedy na Slovensku, 
f ) vytváranie platforiem pre posilňovanie komunikácie Laureátok/Laureátov so súkromným sekto-

rom a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce,
g) účasť na spoločenských a popularizačných podujatiach, vzdelávacích aktivitách a iných činnos-

tiach a aktivitách, ktoré realizuje Nadácia ESET.

2. Členovia Alumni klubu majú povinnosť nominovať jednu spoločnú kandidátku/spoločného kandi-
dáta v  kategórii Ocenenie a právo nominovať jednu spoločnú kandidátku/spoločného kandidáta  
v ostatných kategóriách ocenenia ESET Science Award.

ČL. 4
Záverečné ustanovenia
Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Miroslav Trnka
predseda správnej rady Nadácie ESET

V Bratislave dňa 15.2.2023

i Národný etický kódex vedeckej integrity: https://eraportal.sk/deklaracia_3_8_2021_everzia2/


