
Štatút   

Klubu absolventov – Alumni Space 

pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej 

fakulte 

 
 

Článok 1  
Poslanie Klubu absolventov 

 

1. Poslaním Klubu absolventov – Alumni Space Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (ďalej len Klub absolventov) je vytvoriť priestor na komunikáciu medzi 

absolventmi a fakultou, medzi absolventmi navzájom  a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu pri 

napĺňaní poslania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len 

fakulta). 

2. Klub absolventov úzko spolupracuje s fakultou a Občianskym združením Prírodovedec, ktorý 

pôsobí pri fakulte.  

Článok 2  
Členstvo v Klube absolventov 

 

1. Členstvo v Klube absolventov je dobrovoľné a bezplatné a vzniká registráciou na portáli Klubu 

absolventov na adrese: https://ais2.upjs.sk/ais/absolvent.html. 

2. Členstvo v  Klube absolventov má dve úrovne: 

a. riadny člen - absolvent bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa 

štúdia na fakulte, 

b.  sympatizant – absolvent ďalších foriem vzdelávania na fakulte.  

Článok 3  
Práva členov Klubu absolventov 

 

1. Členovia Klubu absolventov sú prostredníctvom portálu, na vyžiadanie aj mailom, pravidelne 

informovaní o aktivitách a podujatiach na fakulte. 

2. Členovia Klubu absolventov majú právo zúčastňovať  sa vedecko-výskumných seminárov, 

spoločenských a popularizačných podujatí fakulty a vzdelávacích aktivít, ktoré fakulta realizuje 

v rámci celoživotného vzdelávania. 

 

Článok 4 
Preukaz člena Klubu absolventov 

 

1. Riadni členovia Klubu absolventov môžu elektronicky na portáli požiadať o vydanie preukazu 

člena Klubu absolventov –Alumni Space. Platnosť preukazu je 2 roky. 

2. Cena za vydanie preukazu je minimálne 2 €. Poplatok sa platí na účet OZ Prírodovedec. Preukaz 

obsahuje meno a priezvisko, rok ukončenia štúdia, študijný odbor, identifikačné číslo a nepovinne 

https://ais2.upjs.sk/ais/absolvent.html
http://ccv.upjs.sk/


aj fotografiu absolventa. Preukaz je prístupný na portáli v exportovateľnom formáte. Poplatok za 

vydanie preukazu má filantropický charakter a bude použitý na podporu vzdelávania, vedy 

a výskumu na fakulte v súlade so stanovami OZ Prírodovedec.  

3. Preukaz člena slúži na uplatnenie zliav na spoločenských podujatiach organizovaných fakultou, 

OZ Prírodovedec alebo Študentskou radou fakulty. Preukaz ďalej umožňuje za zvýhodnených 

podmienok absolvovať podujatia a aktivity, ktoré fakulta realizuje v rámci celoživotného 

vzdelávania. Konkrétne zľavy a zvýhodnené podmienky pre členov Klubu absolventov  budú  

súčasťou informácií o danom podujatí alebo vzdelávacej aktivite. 

 

V Košiciach 31.10.2013  

 

 

 

        doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.  RNDr. Roman Vasky, PhD. 

 dekan predseda OZ Prírodovedec 

 


