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Zápis zo stretnutia  
Klubu riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ 

18. apríl 2012 
 
 
Zúčastnení za SŠ: Mgr. Slavomír Harabín (Gymnázium Šrobárova, Košice), Mgr. Pavol 
Chmeliar (Gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa), RNDr. Iveta Lazorová (Gymnázium 
Snina), RNDr. Pavol Petrovský (Gymnázium svätej Moniky, Prešov), Mgr. Edita Sotáková, 
v.z. (Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves), RNDr. Ján Rodák (Gymnázium GM, 
Svidník), PhDr. Viera Rusinková (Stredná zdravotnícka škola, Košice), RNDr. Marián 
Ružička (Gymnázium Poštová, Košice),  RNDr. Vladimír Savčinský, v.z., (Gymnázium 
Leonarda Stöckela, Bardejov), RNDr. Beáta Vavrinčíková, v.z. (Gymnázium Alejová, 
Košice), 
Ospravedlnení: RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) PhDr. 
Ľubomír Sobek (Gymnázium Alejová, Košice), RNDr. Marcel Tribus (Gymnázium Leonarda 
Stöckela, Bardejov),  Mgr. Peter Ivančák (Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves),  
Zúčastnení za PF UPJŠ: RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., 
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PhDr. Svetlana Libová, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, 
PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., doc. RNDr. 
Dušan Šveda, CSc., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.  
Ospravedlnený: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. 
 
Program: 

1. Otvorenie  - odovzdanie osvedčení o členstve v Klube.  
2. Projekt otvorených laboratórií. 
3. Zmeny v organizácii pedagogických praxí na PF UPJŠ.  
4. Diskusia k organizácii prijímacieho konania na PF UPJŠ. 
5. Exkurzia do priestorov Centra excelentnosti EXTREM. 
6. Rôzne.  

 

Ad 1) Otvorenie, informácia o podmienkach členstva v Klube.  

Doc. Semanišin privítal zúčastnených a stručne informoval o podmienkach členstva v Klube 
zakotvených v Štatúte Klubu, čl.2 : 

� Členmi Klubu sú dekan a prodekani fakulty, riaditelia stredných škôl a ďalší zástupcovia 
fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy učiteľstva 
akademických predmetov.  

� Súhlas s členstvom v Klube vyjadrujú členovia Klubu písomne. 
� Členstvo v Klube je nezastupiteľné. 
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V zmysle vyššie uvedeného, a vzhľadom na súhlasné vyjadrenia všetkých oslovených 
riaditeľov SŠ, požiadal prítomných riaditeľov o podpis Súhlasu s členstvom v Klube 
riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ a následne odovzdal prítomným riaditeľom Osvedčenie o členstve.  

V závere zdôraznil, že Klub je otvorený pre ďalších záujemcov o členstvo a zasadnutí sa 
môžu zúčastňovať aj ďalší učitelia PF UPJŠ a učitelia SŠ poverení riaditeľmi. 

Ad 2) Informácie o projekte Otvorené laboratóriá PF UPJŠ. 

Doc. Ganajová informovala o projekte Otvorené laboratóriá PF UPJŠ - fyzika, chémia, 
biológia, geografia, cieľom ktorého je motivovať žiakov stredných škôl pre štúdium 
prírodovedných predmetov a sprístupniť im špičkovú infraštruktúru, ktorou aktuálne fakulta 
disponuje. Študenti získajú informácie o vedeckej a pedagogickej práci na vybraných 
pracoviskách,  používaní laboratórnych prístrojov, pomôcok a zariadení a o  možnostiach 
štúdia na príslušných  odboroch. Ponúkané témy prednášok sprístupňujú aktivity nadväzujúce 
na základné učivo prírodovedných predmetov ako aj špecifické aktivity pre talentovaných 
žiakov. Kompletné informácie ohľadom termínov konania prednášok, tém, kontaktov, vrátane 
prihlasovacieho formulára, budú zverejnené na web stránke fakulty. Bude vytvorená stála 
linka v ponukovom menu web stránky pod názvom Aktivity pre stredné školy.  
Fakulta do uvedenej ponuky zahrnie aj ponuku pre žiakov stredných škôl, účasti na 
popularizačných prednáškach, ktoré sa realizujú pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia v rámci 
projektu MIV- Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ. Dekan v danej súvislosti 
navrhol aj možnosť video - konferenčného prenosu prednášky pre tie školy, ktoré sú mimo 
Košíc a majú problém so zabezpečením dopravy žiakov. Riaditelia uvedené možnosti uvítali.  
Na žiadosť riaditeľov bude fakulta pokračovať v aktivite pod názvom Dopoludnia 
s matematikou, informatikou a fyzikou, o ktoré bude možné prejaviť záujem rovnakou formou 
ako o aktivity v projekte Otvorené laboratóriá. 
 
 
Ad 3) Zmeny v organizácii pedagogických praxí 

O systéme pedagogických praxí a zmenách v personálnom zabezpečení informoval RNDr. 
Šnajder. Od budúceho akademického roku sa budú znovu uzatvárať dohody o vykonaní práce 
za rozbory vyučovacích hodín priamo s cvičnými učiteľmi. Fakulta bude organizovať 
stretnutia s cvičnými učiteľmi pred jednotlivými praxami a zvýrazňovať ich postavenie 
rôznymi formami, ako (ponuka  vzdelávacích programov, programov v rámci kontinuálneho 
vzdelávania, prezentácia na web stránke fakulty, iniciovanie potrebných  legislatívnych zmien  
apod.).    

V diskusii riaditelia privítali predložené zmeny a vyjadrili ochotu vytvárať priestor pre 
realizáciu pedagogických praxí u najlepších učiteľov. Majú záujem vstupovať do procesu 
výberu konkrétnych učiteľov, aby boli zohľadnené aj kapacitné a prevádzkové možnosti školy 
a jednotlivých učiteľov. 
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Ad 4) Diskusia k organizácii prijímacieho konania na PF UPJŠ 

Úvodnú informáciu o pravidlách prijímania na fakultu predniesol dekan fakulty doc. 
Semanišin. Riaditelia podporujú požiadavku, aby záujemca o štúdium maturoval 
z profilových predmetov pre daný študijný program. Výsledok maturity  a výsledky štúdia na 
SŠ by mali byť východiskovým pre prijatie na štúdium. Tento problém má širší rozmer. Týka 
sa otvorenia štátneho vzdelávacieho programu s tým, aby sa posilnila výučba prírodných vied, 
informatiky a matematiky. Väčšina prítomných vyjadrila názor, že matematika by sa 
mala stať povinným maturitným predmetom. 

Riaditelia odporúčajú zlepšiť propagáciu štúdia na fakulte – cielene oslovovať víťazov 
predmetových olympiád, propagovať možnosti získania motivačných štipendií pre 
talentovaných študentov, pre študentov organizovať exkurzie do špičkových laboratórií, 
umožniť im kontakt s vedeckými osobnosťami a úspešnými absolventmi fakulty. Napriek 
tomu, že testovanie NSZ (firma SCIO) má vysokú úroveň, riaditelia odporúčajú preferovať 
výsledky maturity, predovšetkým externej časti, pred hodnoteniami externých inštitúcií, 
pretože tie predstavujú dodatočnú finančnú záťaž pre uchádzačov o štúdium. 

 

Ad 5) Exkurzia do priestorov Centra excelentnosti EXTREM (Centrum pokročilých 
fyzikálnych materiálov v extrémnych podmienkach). 

Prítomných riaditeľov do priestorov vyššie uvedeného centra excelentnosti sprevádzal riaditeľ 
Ústavu fyzikálnych vied prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. (garant projektu EXTREM I, 
EXTREM II).  

 

Ad 6) Rôzne 

• Informácie o používaní video - konferenčného systému EVO je možné získať na adrese: 
https://vkportal.evo.upjs.sk/portal/ v časti Interaktívny help. 

• Informácie o aktivitách PF UPJŠ pre stredné školy sú zverejnené na adrese: 
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/aktivity-stredne-skoly/. 

 

Zapísala: PhDr. Svetlana Libová 

        

 

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

 


