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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej „PriF UK“), 

konajúc na základe čl. 31a ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Prírodovedeckej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku 

č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 vydáva tento Štatút klubu absolventov Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej ako „klub absolventov“). 

Preambula 

Základným poslaním klubu absolventov PriF UK je udržiavanie a prehlbovanie kontaktov 

absolventov fakulty so svojou Alma Mater a rozvíjanie spoločných aktivít v intenciách kultúry 

kvality a zabezpečovania kvality vnútorného systému, ktorú vo svojich legislatívnych a 

strategických dokumentoch akcentuje a rozvíja Prírodovedecká fakulta UK. 

Čl. 1 

Postavenie klubu absolventov 

(1) Pri Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte (ďalej len „PriF UK“) 

pôsobí klub absolventov PriF UK, ktorý je voľným združením absolventov PriF UK bez 

právnej subjektivity.  

(2) Klub absolventov je zriadený v súlade s Organizačným poriadkom PriF UK1. 

Čl. 2 

Orgány klubu absolventov 

(1) Klub absolventov vedie a reprezentuje prezident klubu absolventov (ďalej „prezident“), 

pričom pozícia prezidenta je čestnou funkciou. Prezidenta vymenúva s jeho výslovným 

súhlasom dekan PriF UK (ďalej len „dekan“) po predchádzajúcom prerokovaní vo Vedení PriF 

UK. Prezidenta odvoláva dekan po predchádzajúcom prerokovaní vo Vedení PriF UK. 

(2) Dekan PriF UK môže písomne poveriť zamestnanca PriF UK plnením úloh tajomníka klubu 

absolventov. 

(3) Významné otázky fungovania a činnosti klubu absolventov sú prerokovávané na zasadnutí 

vedenia PriF UK. 

Čl. 3 

Členstvo v klube absolventov 

(1) Členstvo v klube absolventov je dobrovoľné. 

(2) Absolventom PriF UK je v súlade s týmto vnútorným predpisom osoba, ktorá má 

absolvované vysokoškolské prírodovedecké vzdelanie najmenej druhého stupňa a ktorá 

absolvovala na PriF UK vysokoškolské štúdium prvého, druhého alebo tretieho stupňa štúdia. 

(3) Klub absolventov prijíma nových členov na základe kompletne vyplnenej žiadosti 

o členstvo v klube absolventov. Prihlášku je možné zaslať v tlačenej alebo elektronickej forme 

na adresu PriF UK. Podmienkou pre prijatie je vyslovenie súhlasu kandidáta na členstvo s 

členstvom v klube absolventov. O členstve v klube absolventov rozhoduje vedenie PriF UK, 

pričom na prijatie za člena nie je právny nárok. 

(4) Členstvo v klube absolventov zaniká:  

a) doručením písomného oznámenia člena o zanechaní členstva PriF UK 

b) vylúčením člena rozhodnutím vedenia fakulty na základe takého konania člena, ktoré nie je 

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

dobré meno PriF UK, 

c) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin, 

d) neprejavením aktivity po dobu troch rokov 

e) smrťou člena. 

1
 Čl. 31a Organizačného poriadku PriF UK v znení dodatku č. 1, dodatku č.2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku 

č. 5 a dodatku č. 6. 
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Čl. 4 

Valné zhromaždenie absolventov 

 

(1) Najvyšším orgánom klubu absolventov je Valné zhromaždenie klubu absolventov (ďalej 

len Valné zhromaždenie).  

(2) Valné zhromaždenie zvoláva prezident klubu absolventov spravidla raz za rok, a ex offo sa 

na ňom zúčastňujú dekan, prípadne iní členovia Vedenia PriF UK. Prezident môže podľa 

uváženia prizvať aj iných hostí. Valné zhromaždenie sa štandardne koná prezenčne, 

v prípade núdze sa valné zhromaždenie môže uskutočniť aj dištančnou formou 

prostriedkami IKT 

(3) Valné zhromaždenie môže prijímať uznesenia, ktoré majú deklaratórny a/alebo poradný 

charakter.   

(4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Po 

uplynutí 30 minút od otvorenia valného zhromaždenia je valné zhromaždenie 

uznášaniaschopné aj bez splnenia predchádzajúcej podmienky. Na prijatie uznesenia 

valného zhromaždenia sa vyžaduje väčšina hlasov členov klubu absolventov prítomných 

na valnom zhromaždení. 

(5) Ak takéto hlasovanie navrhne prezident, klub absolventov môže rozhodovať aj 

elektronickým hlasovaním, prostriedkami IKT. Takéto hlasovanie možno iniciovať aj 

v období medzi valnými zhromaždeniami. Pri elektronickom hlasovaní je na prijatie 

rozhodnutia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich členov klubu absolventov. 

Čl. 5 

Činnosť klubu absolventov 

 

(1) Klub absolventov zameriava svoju činnosť najmä na:  

 

a) udržiavanie kontaktu, vytváranie a prehlbovanie väzieb a posilňovanie spolupatričnosti 

absolventov ku materskej fakulte,  

b) podporu PriF UK pri jej rozvoji a etablovaní interakcií s aplikovanou sférou  

c) formovaní zmysluplných študijných programov s jasným uplatnením absolventov,  

d) možnosti uplatnenia absolventov fakulty,  

f) pozitívnu medializáciu a propagáciu prírodných vied a prírodovedného vzdelávania, 

g) pozitívnu motiváciu kvality, 

h) komunikáciu vážnych etických, spoločenských, právnych či edukačných otázok. 

  

(2) PriF UK zabezpečuje technické zázemie administrácie klubu prostredníctvom referátu 

propagácie Ústrednej knižnice − centra knižničných, informačných a propagačných služieb 

PriF UK pod vedením prodekana pre propagáciu.  

(3) PriF UK poskytne priestory pre činnosť klubu absolventov. 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

V Bratislave dňa 1.8. 2021                                          prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.          

                                                                                                  dekan PriF UK 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Žiadosť o členstvo v klube absolventov 


