
Študijní poradcovia - tútori štúdia na PF UPJŠ 
 Tútori pomáhajú začínajúcim študentom adaptovať sa na vysokoškolský systém štúdia ale sú 

k dispozícii aj pre ďalších študentov pri riešení otázok spojených so štúdiom. Svojimi radami poskytujú 
študentom prioritne informácie o štúdiu, ale študenti sa na nich môžu obracať aj so všeobecnejšími 
otázkami a námetmi spojenými so životom na fakulte. 

 Tútormi sú skúsení učitelia fakulty, ale aj študenti/doktorandi, ktorí sú vekovo študentom blízki. 

 Každý študent môže kontaktovať tútora podľa príslušného odboru osobne, e-mailom prípadne 
telefonicky.  

 Tútori, v spolupráci so študijným oddelením, zvolajú spravidla raz sa semester stretnutie tútora a 
študentov príslušného odboru/ročníka.  
 

 
Ústav biologických a ekologických vied 

 
1. Jednoodborové štúdium biológie a ekológie (bakalársky stupeň) a medziodborové štúdium 

biológie: 
       Doc. RNDr.Zuzana Daxnerová, CSc. (e-mail: zuzana.daxnerova@upjs.sk) 

RNDr. Linda Petijová, PhD. (e-mail: linda.petijova@upjs.sk) 
Mgr. Martin Panigaj, PhD. (e-mail: martin.panigaj@upjs.sk) 
RNDr. Miroslava Bálintová, doktorandka (e-mail: miroslava.balintova@student.upjs.sk) 
 

2. Jednoodborové štúdium biológie a ekológie (magisterský stupeň) a učiteľstvo biológie: 
Doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc. (e-mail: monika.kassayova@upjs.sk) 
RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD. (e-mail: zuzana.jendzelovska@upjs.sk) 
RNDr. Natália Pipová, PhD. (e-mail: natalia.kokosova@upjs.sk) 
 

 
Ústav geografie 

Jednoodborové aj medziodborové štúdium geografie (bakalársky a magisterský stupeň): 
Mgr. Marián Kulla, PhD. (e-mail: marian.kulla@upjs.sk)  
Mgr. Ján Šašak, doktorand (jan.sasak@student.upjs.sk) 

 

 
Ústav fyzikálnych vied 

1. Medziodborové štúdium fyziky a učiteľstvo fyziky: 
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. (e-mail: zuzana.jeskova@upjs.sk) 
RNDr. Peter Štrauch, doktorand (e-mail: peter.strauch@student.upjs.sk) 

 
2. Jednoodborové štúdium fyziky (bakalársky a magisterský stupeň): 

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD. (e-mail: zuzana.jurasekova@upjs.sk)  
Mgr. Annamária Jutková, doktorandka (e-mail: annamaria.jutkova@student.upjs.sk)  

 

 
Ústav chemických vied 

Jednoodborové aj medziodborové štúdium chémie (bakalársky a magisterský stupeň): 
RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD. (e-mail: jana.raschmanova@upjs.sk) 

 Mgr. Paulína Slepčíková, doktorandka (e-mail: paulina.slepcikova@student.upjs.sk)  
 

 
Ústav matematických vied 

Jednoodborové aj medziodborové štúdium matematiky (bakalársky a magisterský stupeň): 
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. (e-mail: ondrej.hutnik@upjs.sk) 
RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. (e-mail: igor.fabrici@upjs.sk)  
RNDr. Lenka Halčinová, PhD. (e-mail: lenka.halcinova@upjs.sk)  
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Ústav informatiky 

1. Medziodborové štúdium informatiky a učiteľstvo informatiky: 
RNDr. Juraj Šebej, PhD. (e-mail: juraj.sebej@upjs.sk)  
Michal Mižák, študent (e-mail: michal.mizak@student.upjs.sk)  

 
2. Jednoodborové štúdium informatiky (bakalársky a magisterský stupeň): 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  (e-mail: zuzana.bednarova@upjs.sk)  
RNDr. Matej Nikorovič, doktorand (e-mail: matej.nikorovic@student.upjs.sk)  
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