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Štatút  klubu absolventov  

Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

 

Čl. 1. 

Postavenie klubu absolventov 

1. Klub absolventov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach (ďalej 
VŠBM) pôsobí ako dobrovoľné a bezplatné združenie absolventov VŠBM 

2. Klub absolventov bol zriadený rozhodnutím rektora VŠBM zo dňa 10.6.2022. 
3. Klub absolventov je dobrovoľným združením absolventov VŠBM, ktorý nemá právnu 

subjektivitu. 

 

Čl. 2. 

 
Členstvo v klube absolventov 

1. Členstvo v klube absolventov je dobrovoľné a bezplatné. 
2. Členstvo v klube absolventov vzniká registráciou absolventa VŠBM na postáli VŠBM 

v sekcii „Klub absolventov“  na adrese www.vsbm.sk 
3. Absolventom VŠBM je osoba, ktorá má vysokoškolské inžinierske vzdelanie druhého 

stupňa a ktorá absolvovala na VŠBM vysokoškolské štúdium bakalárskeho, 
magisterského alebo doktorandského študijného programu. 

4. Členstvo v klube absolventov zaniká: 
- doručením písomného rozhodnutia rektora VŠBM na základe takého konania člena, 

ktoré poškodzuje dobre meno VŠBM, alebo nie je zlučiteľné s právom, s dobrými 
mravmi alebo vnútornými predpismi VŠBM, 

- doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva na korešpondenčnú 
adresu VŠBM, 

- právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin, 
- smrťou člena. 

5. Klub absolventov vedie zoznam členov klubu absolventov. Jeho vedenie zabezpečuje 
prostredníctvom elektronickej databázy administratívny zamestnanec VŠBM pod 
vedením a dohľadom pracovníka povereného rektorom VŠBM. 

6. Člen klubu absolventov registráciou na portáli VŠBM a svojim súhlasom s registráciou 
a prijatím za člena klubu absolventov zároveň udeľuje VŠBM súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov klubu absolventov. 
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Čl.3. 

Práva členov klubu absolventov 

1. Členovia klubu absolventov sú prostredníctvom portálu VŠBM e-mailom pravidelne 
informovali o aktivitách a podujatiach na VŠBM. 

2. Členovia klubu absolventov majú právo zúčastňovať sa vedeckých konferenciách, 
spoločenských podujatiach školy, vzdelávacích aktivít a iných činnostiach a aktivít, 
ktoré VŠBM realizuje. 

 

Čl. 4. 

Činnosť a aktivity klubu absolventov 

1. Klub absolventov svoju činnosť zameriava najmä na: 
- organizovanie stretnutí absolventov VSBM na pôde školy, 
- pomoc absolventov  s uplatnením na trhu práce, 
- získavanie spätnej väzby od absolventov za účelom skvalitnenia výskumných 

a pedagogických procesov na škole, 
- organizovanie komunikačných aktivít medzi členmi klubu absolventov, 
- organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou členov klubu 

absolventov pre podporu celoživotného vzdelávania absolventov VŠBM, 
- podpora absolventov VŠBM v rámci ich profesionálneho zamerania a aktivít, 
- asistenciou a odbornú pomoc VŠBM pri vydávaní publikácií pre členov klubu 

absolventov, 
- VŠBM poskytne po vzájomnej dohode priestory na činnosť a aktivity pre členov 

klubu absolventov, 
- Rektor VŠBM poverí člena klubu absolventov plnením úloh tajomníka klubu 

absolventov. 

 

Čl. 5. 
Záverečné ustanovenia 

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

  

V Košiciach,  dňa 10.6.2022 

 

  

 
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., 

       DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH 
            rektor a štatutárny zástupca VŠBM v Košiciach 


