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Rok 2021 



 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (ďalej len „PriF UK“) vydáva 
podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po schválení v Akademickom senáte 
PriF UK dňa 25. 6. 2021 tento Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity 
Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „dodatok“), schváleného 
Akademickým senátom PriF UK dňa 27. 3. 2015 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku 
č. 3, dodatku č. 4. a dodatku č. 5. 
 

Čl. I 
 
Organizačný poriadok PriF UK v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3,  dodatku č. 4 
a dodatku č. 5 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Za čl. 31 sa vkladá čl. 31a, ktorý znie: 
 

„Čl. 31a 
 

Klub absolventov fakulty 

1. Pri fakulte pôsobí klub absolventov fakulty (ďalej aj "alumni klub"), ktorý je voľným 
záujmovým združením absolventov fakulty.  

2. Primárnym poslaním klubu absolventov fakulty je udržiavanie kontaktu, vytváranie 
a prehlbovanie väzieb a posilňovanie spolupatričnosti absolventov ku materskej fakulte.   

3. Organizáciu fungovania klubu absolventov fakulty upravuje štatút klubu absolventov, 
ktorý vydáva dekan fakulty ako vnútorný predpis.  

4. Administratívnu podporu klubu absolventov fakulty zabezpečuje referát propagácie 
Ústrednej knižnice − centra knižničných, informačných a propagačných služieb.  

5. Finančná dotácia pre klub absolventov fakulty sa každoročne schvaľuje v rozpočte 
fakulty ako osobitná účelová položka.“ 

 
Čl. II 

 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 
PriF UK dňa 25. 6. 2021.  

 

V Bratislave 25. júna 2021  

  

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

dekan PriF UK predseda AS PriF UK 

 


