
Š T A T Ú T ceny PRAEMIUM ALUMNI 
 

Článok 1 
Cena PRAEMIUM ALUMNI sa udeľuje absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej len fakulta), ktorí sú 
nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied, 
matematiky a informatiky medzi mladými ľuďmi.  
Cenu udeľuje dekan fakulty spravidla v 5-ročných cykloch pri príležitosti výročia vzniku fakulty.  
 

Článok 2 
Návrh na udelenie ceny, nomináciu, môžu dekanovi predložiť:  
a. Učitelia - kolegovia nominovaného.  
b. Zamestnanci fakulty, ktorí dlhodobo poznajú činnosť nominovaného.  
c. Žiaci a absolventi stredných a základných škôl, ktorých nominovaný učil.  
d. Subjekty pôsobiace v oblasti vzdelávania  
 (škola, na ktorej učiteľ pôsobí(il), zriaďovateľ, školská inšpekcia, NIVAM, neziskové organizácie) 
 

Článok 3 
Nominácia má obsahovať: 
a. Titul, meno a priezvisko.  
b. Dĺžka vzdelávacej činnosti.  
c. Škola(y), na ktorej(ých) nominant pôsobí(il).  
d. Predmet(y), ku ktorému(ým) sa nominácia vzťahuje.  
e. Odôvodnenie nominácie (max. 1 s. A4).  
 

Článok 4 
Termíny pre udelenie ceny v danom roku a počet laureátov vyhlasuje dekan fakulty. 
Laureátov ceny vyberá z nominovaných 13-členná rada menovaná dekanom fakulty, nadpolovičnou väčšinou hlasov. 
Proti rozhodnutiu rady nie je možné podať opravný prostriedok. 
 

Článok 5 
Zoznam nominovaných bude zverejnený na web stránke fakulty, laureáti budú vyhlásení a ceny im budú odovzdané na 
slávnostnom zhromaždení absolventov a zamestnancov fakulty pri príležitosti výročia vzniku fakulty.  
 
Košice 13. marec 2023 
 
 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
dekan 

 
 
 
Informácie k udeleniu ceny v roku 2023 pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty 
Návrhy na nomináciu: do 23.4.2023 
Zasadnutie rady pre výber laureátov: do 25.4.2023 
Počet laureátov: 20 
Vyhlásenie laureátov PRAEMIUM ALUMNI: 27.5.2023 na stretnutí absolventov a zamestnancov PF 
 
Členovia rady pre výber laureátov Praemium Alumni 2023 
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. – prodekan PF 
Mgr. Otto Révész – Gymnázium Poštová 9, Košice 
Mgr. Katarína Olšavová – Gymnázium P. Horova, Michalovce 
Mgr. Pavol Chmeliar – Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa 
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. - fyzika 
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. - chémia 
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. - biológia 
doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. - matematika 
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. - informatika 
RNDr. Alena Gessert, PhD. - geografia 
RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD. - CCVaPP UPJŠ 
RNDr. Slávka Ropeková - NIVAM, Krajské pracovisko Košice 
RNDr. Jana Partilová, odbor školstva Košický samosprávny kraj 
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