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Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, č. 2/2018 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Farmaceutickej fakulty UK bol schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, dňa 2. 

mája 2018. 

 

 

Čl. I 

 

1. Za čl. 11 sa vkladá nový čl. 11a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Článok 11a 

Program pre absolventov fakulty 

 

(1) Fakulta vytvára pre absolventov program vo forme voľného združenia absolventov 

fakulty bez právnej subjektivity. 

(2) Absolventom fakulty sa rozumie osoba, ktorá absolvovala na fakulte vysokoškolské 

štúdium bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore zdravotnícke 

a diagnostické pomôcky, alebo spojeného magisterského študijného programu 

v študijnom odbore farmácia, alebo doktorandského študijného programu 

v študijných odboroch v oblasti farmaceutických vied, alebo ekvivalentné 

vysokoškolské štúdium alebo vedeckú prípravu, ktoré fakulta poskytovala počas 

svojej existencie v súlade s právnymi predpismi účinnými v relevantnom čase. 

(3) Činnosť v rámci programu sa zameriava najmä na:  

a) vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi fakultou a absolventmi fakulty a 

medzi absolventmi fakulty navzájom a na posilňovanie pocitu spolunáležitosti 

absolventov fakulty, 

b) organizovanie stretnutí absolventov fakulty, spravidla na pôde fakulty,  

c) organizovanie podujatí s aktívnou účasťou absolventov fakulty pre podporu 

činnosti fakulty a jej absolventov,  

d) podporu absolventov fakulty v rámci ich pracovnej činnosti,  

e) podporu činnosti fakulty,  

f) motivovanie študentov fakulty. 

(4) Program vedie a reprezentuje prezident. Prezidenta vymenúva do čestnej funkcie 

a odvoláva ho dekan po predchádzajúcom prerokovaní vo Vedení fakulty. 

(5) Významné otázky fungovania a činnosti programu sa prerokúvajú na Výkonnej 

rade. Členstvo vo Výkonnej rade je čestnou funkciou. 

(6) Administratívnu podporu fungovaniu programu zabezpečuje útvar dekanátu 

fakulty, ktorý určí dekan. Dekan môže písomne poveriť zamestnanca fakulty 

plnením úloh tajomníka programu. 

(7) Dekan vydá smernicou Štatút, ktorým upraví podrobnosti o vzniku a zániku 

členstva v programe a o zozname členov programu, o názve a činnosti programu, o 

orgánoch a o ich pôsobnosti a o administratívnej podpore fungovania programu.“ 
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Čl. II 

Tento Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty, nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty. 

V Bratislave dňa 2. mája 2018 

 

 

 

 

......................................................................... ............................................................... 

 RNDr. František Bilka, PhD. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

 predseda AS FaF UK dekan FaF UK 


