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Milí mladí priatelia,  
 

srdečne Vás 
vítam na Prírodove-
deckej fakulte Uni-
verzity Pavla Jozefa 
Šafárika  v Košiciach. 
Prichádzate na 
fakultu, ktorá je 
súčasťou klasickej 
univerzity nesúcej 
meno Pavla Jozefa 
Šafárika, a ktorá sa 
za 49 rokov svojej 
existencie zaradila 
medzi uznávané 
vzdelávacie 
a vedecko-výskumné 
inštitúcie doma i v 
zahraničí.  

Zvolili ste si štúdium, ktoré nie je ľahké. Čaká Vás však 
mnoho odriekania a veľa úsilia, kým v nádhernej atmosfére 
promočného aktu budete môcť z rúk promótora prevziať 
vysokoškolský diplom. Na druhej strane je pred Vami jedno z 
najkrajších období vo Vašom živote. Je to obdobie, keď sa 
nadväzujú nefalšované priateľstvá, formujú osobnosti 
a vytvárajú prvé profesionálne väzby. 

Naša fakulta ako jedna z prvých na Slovensku plne im-
plementovala systém ECTS, ktorý umožňuje študentom pri-
spôsobovať tempo a obsah štúdia ich možnostiam 
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a požiadavkám. Vďaka kreditovému štúdiu môžu študenti 
absolvovať časť štúdia na iných vysokých školách doma 
i v zahraničí v rámci študentských mobilít. Ani štúdium na 
fakulte sa nemusí obmedzovať hranicami fakulty, pretože 
vybrané predmety je možné absolvovať aj na iných fakultách 
univerzity. Takýto otvorený a pružný systém však prenáša 
veľkú časť zodpovednosti za svoje štúdium priamo na študen-
tov, a preto musí každý študent ovládať nielen svoje práva, 
ale aj povinnosti a striktne ich plniť. 

Vzdelávanie na fakulte je tradične podložené kvalit-
nou vedou a výskumom. Svojím personálnym zázemím a 
experimentálnym vybavením garantuje fakulta kvalitu štúdia, 
ktoré Vám otvorí dokorán dvere k atraktívnemu uplatneniu 
doma i v zahraničí. Vďaka vysokej projektovej úspešnosti 
dokázala fakulta v posledných rokoch výrazne zmodernizovať 
svoju infraštruktúru, čo sa priaznivo prejavuje 
i v podmienkach na štúdium. Vedzte, že semináre 
a laboratóriá sú otvorené aj pre Vás, a na každom ústave radi 
privítajú schopných študentov, ktorí chcú robiť niečo nad 
rámec svojich štandardných povinností a ďalej rozširovať 
obzor svojho poznania.  

Mesto Košice patrí k metropolám Slovenska a vďaka 
viacerým vysokým školám má aj svoj akademický rozmer. 
Ponúka preto aj viaceré možnosti na spoločenské, kultúrne 
a športové vyžitie študentov. Hybnou silou študentského 
života na fakulte je Študentská rada PF UPJŠ a  Študentská 
časť  Akademického senátu PF UPJŠ. Aj Vy môžete aktívne 
prispieť k tomu, aby sa naďalej darilo udržiavať študentské 
plesy, športové akcie a  tradičné podujatia v rámci Prírodove-
deckých dní. Snažte sa integrovať do komunity   v rámci Vášho 
študijného programu a načerpať od starších kolegov cenné 
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poznatky a skúsenosti. Staňte sa plnohodnotnými členmi 
akademickej obce, aby ste mali možnosť ovplyvňovať život na 
univerzite  a  aby ste mohli byť patrične hrdí, že tiež patríte do 
tejto komunity. 

Prajem  Vám, aby  sa  Vám  všetky  očakávania, 
s ktorými  prichádzate  na fakultu, splnili a aby ste sa dokázali 
vyrovnať so všetkými nástrahami štúdia. Bol by som veľmi 
rád, keby ste aklimatizáciu na vysokoškolské štúdium zvládli 
rýchlo a bez problémov. K tomu by Vám mali pomôcť Vaši 
študijní poradcovia, zástupcovia riaditeľov pre vzdelávanie 
ako aj všetci Vaši učitelia. Využite špecifické podmienky 
a historické danosti fakulty, ktoré umožňujú takmer osobný 
prístup učiteľov k študentom a vďaka ktorým nie je študent 
iba jedným z veľkého davu. Tešíme sa na osobné stretnutia s 
Vami, či už priamo v posluchárni, alebo na univerzitných a 
fakultných spoločenských podujatiach. 

 
 

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin. PhD. 
dekan fakulty 

Adresa a kontakt 

Šrobárova 2, 04180 Košice 

 

Tel. číslo: 055 / 234 2181 

055 / 622 7665 

Fax: 055 / 62221 24 

 

Email: gabriel.semanisin@upjs.sk 
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Milí prváčikovia,  
 

urobili ste prvý krok na univerzitnú pôdu, prvý krát 

budete chodiť na prednášky, budete zháňať potvrdenia, 

overenia, pomoc s vecami, ktoré Vám nikdy ani 

nenapadlo riešiť... Ale aj toto je súčasťou štúdia na našej 

a aj každej inej vysokej škole. Napriek tomu, že mnohí 

z Vás majú pocit, že všetko, čo potrebujete vedieť už 

poznáte, neodfukujte znudene a nezahadzujte túto 

informačnú brožúru. 

Verte mi, že viackrát sme sa počas prvých rokov vra-

cali k tejto brožúrke a hľadali v nej adresy študijného 

oddelenia, otváraciu dobu, hľadali sme auly, učebne, 

labáky, hľadali sme informácie od výmyslu sveta, ktoré 

Vám teraz vymenúvať nebudem, lebo to už by bolo fakt 

priveľa, ale vedzte, že tento (nie až taký hrubý) výtlačok 

v sebe skrýva oveľa viac potrebných informácií, ako si 

viete predstaviť. Tak Vás teraz poprosím, šups s ním do 

tašiek a nezabudnite naňho, lebo verím, že nejednému z 

Vás pomôže práve v prvých mesiacoch, keď budete 

ráno zúfale dezorientovaný riešiť dilemu kde je tá a tá 

učebňa a to a to oddelenie...Tak, namiesto toho aby ste 

zmätene pobehovali medzi Botanickou záhradou a Mo-

yzesovou 11, radšej zalovte do tašky, nájdite si to čo 

treba a pohodlne si to tam namierte. Dúfame...nie, my 

veríme, že sme Vám už teraz pomohli vyriešiť pár prob-

lémov z budúcnosti, aj keď všetkým prajeme, aby sa 

radšej žiadne nevyskytli, ale predsa, keď už majú prísť, 

tak radšej byť na ne pripravení... 

Vaši skúsenejší spolužiaci 
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Na začiatok vážne  
Keďže ste sa rozhodli stráviť s nami pár 

rokov na univerzite, na začiatok by bolo 

dobré keby ste vedeli, že UNIVERZITA 

PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA  

v Košiciach  sa člení na fakulty:  

 - Prírodovedeckú 

 - Filozofickú 

 - Lekársku 

 - Právnickú 

 - Verejnej správy 

Všetko o univerzite nájdete  

na www.upjs.sk 

 

REKTORÁT UPJŠ sídli na adrese: 

Šrobárova 2, 04180 Košice, Slovensko 

Rektor: 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

Tel. číslo: 055/2341100  

Fax: 055/6786959 

Email: rektor@upjs.sk 

 

Prírodovedecká fakulta sa člení na ústavy:  

 
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied 

ÚFV - Ústav fyzikálnych vied 

ÚGE - Ústav geografie 

ÚCHV - Ústav chemických vied 

ÚINF - Ústav informatiky 

ÚMV - Ústav matematických vied 
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Prodekani  

Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.  

 - prodekan pre vzdelávanie 

 vladimir.zelenak@upjs.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. RNDr.  

Pavol Mártonfi, PhD.  

– prodekan pre vedu a výskum 

  pavol.martonfi@upjs.sk 

 

 

 

Doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.  

- prodekan pre rozvoj  

a vonkajšie vzťahy 

   michal.jascur@upjs.sk 
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Študijné oddelenie  
Ak potrebujete vybaviť nejaké úradné vecičky, tak 

pokojne zaklopte na dvere študijného oddelenia na 

adrese: 

Šrobárova 2,  

04180 Košice 

Tel. č.: 055 / 234 2116 

 
  
 

Vedúca oddelenia:  
RNDr. Iveta Sováková   

055 / 234 2116    

iveta.sovakova@upjs.sk        
 

 

 

 

 

Referentky pre jednotlivé študijné   programy: 
Ak máte otázky,  problémy, neváhajte sa na ne obrátiť 

osobne, mailom či telefonicky. 

 

 

Referentky vám osobne  poradia: 

Pondelok – Štvrtok 

9:00 -10:30.....13:00 – 14:30 

Piatok 

9:00 -10:30 
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Mgr. Mária Mosáthová: 

Ch, F, F-I, F-G, F-Ch,  

Ch-G, Ch-I, G-Fi, G-Ps 

055 / 234 2158                    

 maria.mosathova@upjs.sk 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agnesa Pivarníková: 
I,  M, M-G, M-Ch, M-I,  

M-F, G-I, F-Fi, Ch-Fi 

055 / 234 2118              

 agnesa.pivarnikova@upjs.sk 

 

 

 

 

 

Mgr. Denisa Štefaníková: 

B, E, B-Ch, F-B, B-G,  

B-I, M-B, B-Fi, B-Ps 

055 / 234 2115                   

denisa.stefanikova@upjs.sk 
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Študijní poradcovia  
Na ceste k vytúženému titulu Bc. sa určite stretnete 
s množstvom otázok a nejasností spojených so štú-
diom. Zodpovedať Vaše otázky  môžu študijní porad-
covia sídliaci na každom ústave jednotlivé študijné 
programy ako aj zástupcovia riaditeľov  jednotlivých 
ústavov  pre pedagogickú činnosť: 
 
ÚBEV   doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. 
ÚFV     prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.  
ÚGE     Mgr. Marián Kulla, PhD. 
ÚCHV  doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.  
ÚINF   doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 
ÚMV   RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat. 

 
    

Predseda  

Akademického 

senátu PF: 

prof. RNDr.  

Martin Bačkor, 

PhD. 

(Zástupca PF v 

Rade vysokých 

škôl)  
Ústav biologických 
a ekologických 
vied 
 

                                              martin.backor@upjs.sk 
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Knižnice, študovne  
Ak sa na vás prilepí 

neodolateľný pocit, 

ktorý vás celých rozo-

chveje a vy máte 

pocit, že ste schopní 

nasať všetky informá-

cie pomocou ktorých 

dobyjete svet, pora-

díme vám. Využite to 

a zájdite do niektorej z knižníc alebo študovní, pretože 

neskôr tu hrozí riziko, že dlho vám ten pocit  neostane. 

Pre účel registrácie si prineste so sebou: 

občiansky preukaz, identifikačný preukaz študenta 

UPJŠ (ISIC) a 7 € na úhradu registračného poplatku. 

                       http://library.upjs.sk/  
                  Univerzitná Knižnica UPJŠ v Košiciach 

 

Pobočky UK UPJŠ v KE 
Prírodovedecká knižnica,  Medická 6 

Pondelok - Piatok   9:00-12:00  13:00-16:00 

Prírodovedecká študovňa sv. Angely Merici,  

Park Angelinum 9 

Pondelok - Štvrtok  9:00-18:00 

Piatok                      9:00-16:00 

Filozofická knižnica ,  Moyzesova 9 

Pondelok - Piatok   9:00-12:00  13:00-16:00 

Lekárska knižnica Trieda SNP 1 

Pondelok - Piatok    9,00-12,00  13,00-15,00 

Študovňa Lekárska knižnica 

Pondelok - Piatok9,00-18,00 
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Lekárska starostlivosť  
V prípade, že ráno vstanete ľavou nohou, 

s opuchnutým hrdlom, plným nosom a miernou ho-

rúčkou a bohvie ešte s akým vírusom , ktorý vás stihol 

v noci napadnúť a teraz si z vás uhryzáva kúsok po 

kúsku,  predtým ako stihnete omdlieť pri pohľade do 

zrkadla, stačí ak navštívite nášho pána lekára. Ten si 

s vami ľahko poradí.   
MUDr. Zsolt Máthé 

praktický lekár pre dospelých 

(dorast) 

Fakultná Nemocnica L.Pasteura 

(7.poschodie), 

tr. SNP č.1, Košice 

Tel. č. 055/ 6403708 

Ordinačné hodiny : 
Pondelok – Piatok      8:00-13:00 

                                            Streda   11:00-16:00 

Ubytovanie  
Ak vám už teraz od zimy drkoce chrup či zubná proté-

za a neviete si predstaviť, kde sa budete môcť pohodl-

ne natiahnuť, tak vám prezradíme, kde sa nachádzajú 

naše domovy mládeže a ubytovne. 

 

Vysokoškolské internáty: 

Medická 4 a 6, Košice 

MEI Hostel, Kysucká 16, Košice 

Považská 4, Košice 

Popradská 66 a 76, Košice 
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V prípade, že naďalej, aj v druhom roku štúdia, chcete 

obývať nejakú teplučkú izbičku, tak si musíte podať 

v marci žiadosť o ubytovanie v Akademickom in-

formačnom systéme (AIS). Predtým sa informujte 

o podmienkach a kritériách bývania na webe UPJŠ a 

 o tom či ich spĺňate. Na „obkecávanie“ kritérií by 

nestačili ani dlhé litánie, takže je to už na vás. 

 

Študentská internátna rada pre PF 
Katarína Gajdzíková, Jozef Bak by vám v prípade 

nejasností a problémov s ubytovaním mohli pomocť.  

ubytovaniepf@gmail.com 

Facebook skupina: Internáty UPJŠ 

 

Strava  
Máme tu tiež niečo pre dobrých papkáčov, ktorí si radi 

pochutnajú na rôznych pochutinách. Sú tu pre vás naše 

tety kuchárky, ktoré vám s „úsmevom” podajú plný 

tanier chutne servírovaného jedla. Ak budete mať čas  

a hlavne chuť, zastavte sa  v niektorej z našich jedální.                        
                                      

Jedálne: 
JESENNÁ  5: 

obedy Pondelok – Piatok 11,45 - 14,00 

MOYZESOVA  11: 

obedy Pondelok – Piatok 11,45 - 14,00 

MEDICKÁ  4: 

obedy Pondelok – Piatok 11,30 - 14,00 

večere Pondelok – Piatok 17,30 - 18,30 
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Bufety: 

ŠROBÁROVA 2 

Pondelok – Piatok 9,00 - 14,00 

MEDICKÁ 4 

Pondelok– Piatok 6,30 - 10,30   11,30 - 14,00 

JESENNÁ 5 

Pondelok- Piatok 7,00 - 17,00 

Sobota 8,00 - 14,00 

 

V prípade, že by ste si chceli zakúpiť obed v jedálni, 

musíte si ho najneskôr deň vopred objednať na stránke 

jedálne: jedalen.upjs.sk. Na tejto stránke taktiež 

nájdete všetky potrebné informácie o pravidlách 

objednávania obedov a stravovania sa v jedálni. 

Najdôležitejšie je dobiť si kredit na ISICu pri pok-

ladni na Medickej 4 (min. suma 3 EUR):  Otvorené 

denne 10:00 - 11:00 a 11:30 - 14:00 

    Čo ešte dodať -  len DOBRÚ CHUŤ! 

 

Internet  
Kedže žijeme v modernej dobe a všade do nás hustia, 

že ak nie sme online, neexistujeme, tak aj naša 

univerzita kráča s dobou a všetky dôležité úkony 

súvisiace so štúdiom (zápisy predmetov, skúšok, 

hodnotení, oznamy o fakulte a štúdiu) sa dejú na 

internete. Na začiatku budete oboznámení s naším 

každodenným AISom – akademickým informačným 

systémom na kurze pre prvákov. A ten je pre vás 

základom. Tak sa pekne učte! V prípade pre vás 

neriešiteľného problému s fungovaním AISu, 

nepomôže vám ani helpdesk, tak sa obráťte na 
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niektorú milú tetu operátorku v CENTRE  

APLIKOVANEJ INFORMATIKY (CAI), Park 

Angelinum 9. 

Podstatne veľká časť komunikácie sa zakladá práve na 

„umelej reči“. Budete si musieť zvyknúť na 

komunikáciu s vyučujúcimi cez internet. Musíme Vás 

upozorniť na to, aby ste používali priradený oficiálny 

mail v tvare meno.priezvisko@student.upjs.sk, 

alebo si ho presmerujte na svoj súkromný mail, alebo 

odporúčame založiť si nový účet v tvare 

meno.priezvisko@mail.com. Buďte profesionálni! 

Ak tak neučiníte, skomplikujete si život, lebo niektorí 

vyučujúci nereagujú, alebo ani nevedia reagovať na 

mail z adresy mucik44@mail.com.   

Pre nespútaných surfistov máme možnosť využitia 

internetu wifi. Na stránke http://www.upjs.sk/wifi/  

nájdete návod na zriadenie študentského účtu a návod 

na pripojenie sa na bezdrôtovú (wireless) sieť EDU-

ROAM. 

A tiež môžete surfovať na internete vo voľných inter-

netových miestnostiach: 

na Moyzesovej 11 v M7, RBL8 

na Jesennej 5  (P1, P2, P3, P4, P5) 

 

Do pozornosti Vám chceme dať aplikáciu RSS, kto-
rá sa nachádza vpravo dole na fakultnej stránke 
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/. RSS Vám 
umožňuje vidieť vždy aktuálne informácie, akonáh-
le sa na Vami vybraných stránkach objavia.  
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Najdôležitejšie v AISe   
AIS (akademický informačný systém) má dôležitú 

úlohu v štúdiu. Denno denne sa s ním budete stretávať 

Pozor na expiráciu prihlasovacieho hesla. Spočiatku 

budete mať ako heslo rodné číslo, ktoré si budete 

musieť pravidelne meniť. Dátum expirácie vám bliká 

na úvodnej stránke. Zmeniť a doplniť svoje osobné 

údaje, mail, profil a heslo môžete v ľavom menu 

Správa používateľov. Na AISe si tiež budete v marci 

2012 sami podávať žiadosť o ubytovanie (ponuka 

v ľavom menu - Ubytovanie), zapisovať predmety 

podľa študijného plánu, ktorý nájdete v ľavom 

menu pod Evidenciou štúdia--

Administrácia štúdia.  Ak sa vám nič 

nezobrazilo, tak kliknite na tlačítko (list so 

šípkou). Ďalej kliknite na panáčika, ktorý vám ponúk-

ne menu (Zápis predmetov, Priebežné hodnotenie, 

Termíny hodnotenia, Hodnotenia, priemery, Prihláse-

nie/odhlásenie z rozvrhu, Kontrola prerekvizít pred-

metov a Odporúčaný štúdijný plán). Termíny hodno-

tenia budú pre vás najdôležitejšie počas skúškového 

obdobia. Sami sa zapíšete na skúšky. Ponuka Rozvrh 

v ľavom menu vám ponúka nie len zobrazenie Vášho 

rozvrhu, ale aj prehľad a evidenciu miestností. Vľavo 

hore je schránka s dôležitými správami z fakulty či 

univerzity. Neprehliadajte ich a robte si pravidelne 

údržbu. Pravé menu je upraviteľné úžívateľom, čiže 

vami. Dajte si tam najnavštevovanejšie veci, ale sa-

mozrejme si treba kontrolovať správy v schránke a na 
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elektronickej nástenke. Nezabúdajte ani na kontrolu 

Oznamov pre študentov.    

 

Telesná výchova    
Aby sa na vašich telách nezačali objavovať tukové 

vankúšiky, máme tu pre vás niečo na otuženie tela 

i duše. Stačí, ak si vyberiete jeden z  ponúkaných  

športov: aerobik, basketbal, streetball, bedminton, 

florbal, futsal, plávanie, posilňovanie, sebaobrana, 

stolný tenis, tenis, volejbal, zdravotná telesná výcho-

va, nohejbal, zimné kurzy, letné kurzy. 

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY 

 

Medická 6,  

Tel.č.:055/6433715. 

 

Vedúci ústavu:  

Mgr. Alena Buková, PhD. alena.bukova@upjs.sk 

 

Vedúci oddelenia pre Prírodovedeckú fakultu: 

PaedDr. Rastislav Švický rastislav.svicky@upjs.sk 

 

Vyberiete si pre vás zaujímavý šport tak, aby vám 

ladil s rozvrhom. A je to v suchu! 

 

Ponuka športov: aerobik, basketbal, streetball, bed-

minton, florbal, futsal, plávanie, posilňovanie, sebaob-

rana, stolný tenis, tenis, volejbal, zdravotná telesná 

výchova, nohejbal, zimné kurzy, letné kurzy 
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    ÚTV úzko spolupracuje s TJ Slávia UPJŠ ktorá 

sústreďuje výkonnostných a vrcholových športovcov 

(karate, šach, vodná turistika, pešia turistika, baseball). 

Telocvične: 

T2-ul.Dr.Kostlivého (zadný vchod na Rektorát UPJŠ) 

T3-Medická 6 pri KTV UPJŠ 

T4-Medická 6 pri KTV UPJŠ 

T5-Medická 4 (vzadu za tenisovými kurtmi) 

 

Plaváreň - (Mestská plaváreň pri autobusovej stanici) 

    http://www.plavarenkosice.sk/ 

 

Študentský život  
Ak si myslíte, že na tejto škole študujú spoločensky 

neaktívni  mladí ľudia, ktorí tak 

akurát vedia rozoznať písmenká 

v knihách či učebniciach, trafili 

ste totálne vedľa. Ale my vám to 

odpúšťame. Na našu obhajobu 

môžeme uviesť naše každoročné 

tradičné akciovky a budeme 

veľmi radi, ak  ich poctia vaše 

telesné schránky.  
 

SEPTEMBER – úvodné sústredenia pre prvákov (6.-

7.9.), slávnostné otvorenie akademického roku na 

UPJŠ (17.9.) a daľšie uvítacie študentské akcie (sle-

dujte nástenky). 
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NOVEMBER - v tomto mesiaci sa pre vás uskutoční 

slávnostná Imatrikulácia vo veľkej aule, kde sľúbite, 

že budete študovať so cťou a čestne a potom to spolu 

oslávime na  Imatrikulačnom plese. Nenechajte si ho 

ujsť! A ani univerzitné športové dni a  samozrejme 

menšie športové a kultúrne akcie počas celého roka, 

ktoré organizuje Študentská rada PF UPJŠ.  

 

APRÍL  - naše, a teraz už aj vaše, Prírodovedecké 

dni (19.4. - 27.4.2013), počas ktorých sa uskutoční 

tradičný nočný pochod Bankovom, športovo zábavný 

deň na Alpinke, BOROVIČKI – stretnutie po študent-

skej vedeckej konferencii (25.4.2013), 24-hodinovka v 

basketbale, ŠTRK - zábavné predstavenia prírodoved-

cov, Prírodovedecký ples). 

 

MÁJ – budeme oslavovať 50. výročie vzniku PF UPJS 

a dňa 20.5.2013 sa uskutočni slávnostné zasadnutie 

Vedeckej Rady PF UPJS v priestoroch Domu umenia 

v Košiciach,  ktorého sa môžu zúčastniť rovnako za-

mestnanci ako aj študenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí naši noví kolegovia a kolegyne! 
 
 Chceli by sme Vás upozorniť na zábavno-poznávaciu akciu 
Úvodné sústredenie pre prvákov v Drienici. Možno sa teraz 
rozhodujete, či ísť, alebo radšej mať pár dní voľna. Aj my sme 
minulý rok stáli pred týmto rozhodnutím, no nakoniec sme 
boli veľmi milo prekvapené, čo všetko bolo pre nás pripravené. 
V osudný deň sme nastúpili do autobusu plného rozpráv 
o biologických vtipoch, keďže sme tam šli ako skupina bioló-
gov. V cieli nás čakali teplé a čisté izby a obrovské porcie 
jedla, na ktorých sme si vždy všetci pochutnávali. Každý 
odbor sa môže tešiť na samostatné akcie. Pre nás, biológov, 
boli pripravené nočné vychádzky do prírody, výlet k jazeru 
spojený s poznávaním rastlín a živočíchov, mali sme možnosť 
objaviť svet pod mikroskopom. Každý z  nás mal jedinečnú 
príležitosť porozprávať sa so svojimi učiteľmi o všeličom, čo ho 
zaujímalo...proste spoznať učiteľov aj inak ako za katedrou, 
zoznámiť sa s novými spolužiakmi a spoločne sa zabaviť. Do-
konca sme  v rámci programu mohli využiť bazén, saunu 
a pingpongový stôl. Takže drahí, nezabudnite si plavky, pin-
gpongové rakety a loptičky. 
Sme presvedčené o tom, že ak sa rozhodnete pre tento výlet, 
budete obohatení o nezabudnuteľné spomienky a budete 
o nich ešte dlho rozprávať. Tak šup-šup, neváhajte, prihláste 
sa, schyťte cestovné tašky a začnite sa baliť. Veď je to pre Vás 
a zadarmo. 
 
 

S pozdravom  
už druháčky V. Macurová a V. Bačovčinová 
P.S.: A bol som tam aj ja a neľutujem.....  
   Patrik Šuľák, podpredseda Študentskej rady PF 
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Zoznam členov Študentskej rady   
http://srpf.science.upjs.sk/  

Predseda:                            Jámborová Michaela (MF) 

Podpredseda:                                   Šuľak Patrik(BCh)        

 

Komora senátorov:         Bačovčinová Veronika(BCh)     

Komora referentov: 

pre ekonomické záležitosti: HudákováVladimíra(GPs) 

                                            Macurová Veronika(BCh)              

pre domáce a zahraničné  

záležitosti:                              Lešundáková Ivana (M) 

pre právne záležitosti:                Majerčák Kristián (M) 

pre informačné technológie:             Džuňa Martin(M) 

                                                          Zima Michal(VE) 

pre ubytovacie záležitosti:           Lišivková Erika(MI) 

pre kultúrne  a športové záležitosti:   Adam Róbert(G) 

                                              Korchňáková Barbora(G) 

 

Nájsť si nás môžete aj na facebooku ako skupinu 

s názvom Študentská rada PF UPJŠ. Vždy sa dozvie-

te tie najčerstvejšie informácie o študentských akciách 

i povinnostiach. Sme tu pre Vás, môžete nám napísať 

na rada.pf.upjs@gmail.com.  

 

Notebooky pre študentov   
V snahe vytvoriť vhodné 

podmienky pre štúdium na 

fakulte aj v domácom prostre-

dí a v súlade s dlhodobým 

zámerom UPJŠ  účinne podpo-
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rovať menej atraktívne študijné programy bolo pre 

študentov prvého stupňa jedno-  a medziodborového 

štúdia matematiky, informatiky a fyziky v rámci pro-

jektu MIV („Moderné a interaktívne vzdelávanie 

na UPJŠ“) zakúpených 90 notebookov, ktoré boli 

študentom pridelené na základe prospechových a 

sociálnych kritérií. Ďalších 50 notebookov bude zakú-

pených v budúcom akademickom roku, takže učte sa 

usilovne ako včielky a možno sa aj vám pošťastí. 

 

Harmonogram  
Úvodné sústredenie pre I. ročník            
 I. turnus   5. - 7.10.2012 

 II. turnus 11.- 13.10.2012 

III.  turnus 18. - 20.10.2012 

IV.  turnus 25. - 27.10.2012 

Otvorenie akademického roka                       17.9.2012 

Imatrikulácia 1. roč. Bc.                            16.11.2012 

Zimný semester                                   3.9. - 8.2.2012 

Výučba v zimnom semestri              17.9. - 21.12.2012 

Zimné prázdniny                         27.12.2012 - 4.1.2013 

Skúškové obdobie                                 7.1. - 8.2.2013 

Letný semester                                  11.2. - 28.6.2013 

Výučba v letnom semestri                  11.2. - 28.6.2013 

Skúškové obdobie                               20.5. - 28.6.2013 

Výročné stretnutie akademickej obce         marec 2013 

Prírodovedecké dni                           19.4. - 27.4.2013 

Študentská vedecká konferencia                    25.4.2013 

Slávnostné zasadnutie VR PF UPJS              20.5.2013  

pri príležitosti 50. výročia vzniku fakulty 

Rektorské a dekanské voľno:             17.9., 2.11. 2012  

                                                2.4.,  24. -25. 4. 2013 

          
Koniec akademického roka                            31.8.2013 
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Kontrolné etapy štúdia (kredity)  
Štúdium na fakulte je riešené formou kreditov. Za 
každý absolvovaný predmet sa vám zapíše na konto 
istý počet kreditov (bodov). Kredity získané za absol-
vovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú (aku-
mulujú). Pre ukončenie bakalárskeho štúdia je po-
trebné nazbierať spolu minimálne 180 kreditov. Po-
zor na rozdelenie predmetov na povinné, povinne 
voliteľné a výberové. V každej kategórii je stanovený 
minimálny počet získaných kreditov. Jednou z pod-
mienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej 
kontrolnej etape štúdia, je získanie potrebného poč-
tu kreditov v stanovenej štruktúre podľa študijného 
programu. 
Ak chce študent pokračovať v štúdiu, musí: 
a) na konci prvého roku v prvom stupni štúdia získať 
minimálne 40 kreditov,  
b) za každé štyri po sebe nasledujúce semestre získať 
minimálne 90 kreditov. 
c) za 6 semestrov musí získať minimálne 180 kredi-
tov. 
 

Študijný poriadok  
Keďže žijeme v demokratickej krajine, je dôležité 
poznať nielen svoje práva ale i povinnosti. Preto by 
ste si mali vopred preštudovať študijný poriadok, 
lebo neznalosť neospravedlňuje a ak sa Vám čosi 
skomplikuje môže byť na študovanie poriadku už 
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neskoro.  Študijný poriadok nájdete na stránke fakulty 
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-
fakulta/studium pod odkazom ako Legislatíva. 
 

Doprava  
Keďže sme v dobe techniky,  nehrozí vám jazda na 

koni či na osloch. Ale aby ste hneď v prvých dňoch 

nemali pocit beznádeje v púšti, hľadajúc konečnú 

oázu, máme tu pre vás zopár tipov na dopravnú ťavu, 

resp. dopravnú linku. 

Doprava k ubytovniam: 

ŠD Medická 4, 6 a Považská 4: 

Staničné námestie – Považská: autobus č. 17 

Staničné námestie – Nová nemocnica: električka č. 6 

  autobus č. 19 

Hostel: 

Staničné námestie 

– Kino Družba:  

električka č. 6 

Staničné námestie 

– Nová nemocnica: 

autobusy č. 17 a 19 

 

Doprava k pracoviskám fakulty: 

Jesenná 5:  

autobusy: 17 a 36 (k Radnici st. mesta), 19 (k Zimnej), 

električky:2 a 6(k Radnici st. mesta),9 a R4(k Zimnej),  
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Moyzesova 11: 

autobusy: 17 a 36 (Hlavná pošta), 12 (Alžbetina),      

pešibus ☺.  

Mánesova 23 (zastávka Štadión Technickej univerzi-

ty): autobusy: 18, 12, 50 a 55, električky: 9 a R4 (od 

Novej nemocnice)  

 

Časopisy  
Aj vo vašich makoviciach víria nevypovedané názory, 

ktoré vám sťažujú prístup kyslíka, dobyvačné nápady 

či plány? Stačí, ak využijete naše „ duchovné slovo“. 

 

UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA   
univerzitný štvrťročník   

Vydáva: Rektorát UPJŠ, 

 Šrobárova 2, Košice 

 Tel. č. 055/6222608 

Výkonný redaktor: Mgr. Adriana Sabolová, Vedúca 

kancelárie rektora 

 

 

 

PRÍMES 

Náš študentský občasník vychádza raz za semester.  

Zisťujeme neustále, čo sa deje na fakulte, ústavoch či 

katedrách, čo je nové vo vede na Slovensku či vo 

svete. Píšeme aj o tom ako sa žije študentom na našej 

fakulte. Môžete si ho pozrieť aj na fb: Prímes, kde sú 

aj linky na jeho elektronickú formu, aby ste sa s ním 

zoznámili. 
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Záver   
 

Dostali ste sa  na poslednú stránku a keďže čítate toto, 

tak zjavne aj v zdraví a v pohode. Dúfame, že sme do 

vás vliali novú chuť do štúdia, ktorá vám vydrží po 

celé tie roky, ktoré strávite medzi múrmi univerzity. 

Odovzdali sme Vám teda všetky potrebné informácie, 

ktoré na začiatok potrebujete, a teraz už ostáva len 

jedno – popriať Vám veľa šťastia a úspechov...                                                

V mene Študentskej rady a časopisu Prímes 

Barbora 

 

P.S.1:  Tričká s logom Prírodovedeckej fakulty 

Ak sa vám stane, že stretnete okoloidúceho študenta 

vo fakultnom tričku, nemusíte hneď zájsť k očnému 

lekárovi, nemáte očnú chybu. V prípade,  že vaše 

srdiečko bude nesmierne túžiť po takomto darčeku, 

nehľadajte ho v obchodných domoch, ale na Medic-

kej 6, kde vám ŠR PF UPJŠ na 2. poschodí ponúkne 

tričká v rôznych farbách za 7 €, stačí vopred napísať 

na rada.pf.upjs@gmail.com. 

 

P.S.2: Máš aj ty záujem stať sa novým členom 

redakcie? Chceš vyjadriť svoj názor a prezentovať 

sa? Dokážeš si predstaviť Prímes v inej podobe? Ak 

si na ktorúkoľvek z týchto otázok odpovedal áno, 

napíš nám na primes.upjs@gmail.com a môžeš s 

nami spolupracovať už na tvorbe ďalšieho čísla. 
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         Plán Košíc pre vašu lepšiu orientáciu 
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Legenda 

 
1) Medická 6, 

telesná výcho-

va Univerzitná 

knižnica 

2) Medická 4, 

jedáleň 

3) Šrobárová, 

Rektorát, Deka-

nát, Študijné 

oddelenie, 

Správca AIO 

ISIC. 

4) Moyzesova 

11, UCHV, 

UBEV 

5) Jesenná 5, 

UMV, UINF, 

UFV, UGV 

6) Botanická 

záhrada,  

Mánesova 23 

7) Hostel, 

Kysucká 16 

8) Staničné 

námestie 

9) Vedecká 

knižnica 
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