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Zápis zo stretnutia  

Klubu riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ 

24. októbra 2012 

 

Zúčastnení za SŠ: Mgr. Slavomír Harabín (Gymnázium Šrobárova, Košice), RNDr. Pavol 

Petrovský (Gymnázium svätej Moniky, Prešov), Mgr. Peter Ivančák (Gymnázium Javorová, 

Spišská Nová Ves), RNDr. Ján Rodák (Gymnázium GM, Svidník), RNDr. Helena Viravcová, 

v.z. (Stredná zdravotnícka škola, Košice), RNDr. Marián Ružička (Gymnázium Poštová, 

Košice),  RNDr. Marcel Tribus (Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov), RNDr. Ľubomír 

Sobek (Gymnázium Alejová, Košice), RNDr. Marcel Tribus (Gymnázium Leonarda Stöckela, 

Bardejov, RNDr. Dušan Bosák (Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice), Ing. Slavomír 

Kožár (SPŠE, Prešov), Mgr. Katarína Olšavová v.z., (Gymnázium P. Horova, Michalovce), 

Ing. Soňa Krempaská, v.z. (SPŠE, Košice) 

Ospravedlnení: RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov),  Mgr. 

Pavol Chmeliar (Cirkevné gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa),  RNDr. Iveta Lazorová 

(Gymnázium Snina), Ing. Elena Tibenská (Stredná odborná škola, Ostrovského 1 Košice) 

Zúčastnení za PF UPJŠ: RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., 

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PhDr. Svetlana Libová, doc. RNDr. Gabriel 

Semanišin, PhD., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., doc. RNDr. 

Vladimír Zeleňák, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.  

Ospravedlnený: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

 

Program: 

1. Otvorenie  - odovzdanie osvedčení o členstve v Klube.  

2. Prijatie nových členov. 

3. Diskusná téma: prípravné kurzy pre (prijatých uchádzačov) o štúdium na PF UPJŠ. 

4. Košice IT Valley Akadémia. 

5. 50. výročie vzniku PF UPJŠ.  

6. Prehliadka vybraných laboratórií ÚBEV PF UPJŠ. 

7. Rôzne.  

 

Ad 1) Otvorenie - odovzdanie osvedčení o členstve v Klube. 

Dekan, doc. Semanišin, privítal zúčastnených a odovzdal Osvedčenie o členstve riaditeľovi 

Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť 

stretnutia Klubu riaditeľov konaného dňa 18.4.2012. 

 

Ad 2) Prijatie nových členov. 

Dekan, v zmysle Štatútu Klubu riaditeľov a vzhľadom na súhlasné vyjadrenia novo 

oslovených riaditeľov SŠ, odovzdal Osvedčenia o členstve riaditeľovi SPŠE Prešov 

a riaditeľovi Súkromného gymnázia Dneperská 1, Košice.  

V závere zdôraznil, že „Klub“ je otvorený aj pre ďalších záujemcov o členstvo a zasadnutí sa 

môžu zúčastňovať aj ďalší učitelia PF UPJŠ a učitelia SŠ poverení riaditeľmi. Záujem 
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o členstvo v Klube riaditeľov prejavili riaditelia SPŠE v Košiciach, Gymnázia P. Horova 

v Michalovciach a Strednej odbornej školy Ostrovského 1v Košiciach. V ich zastúpení sa 

stretnutia zúčastnili zástupkyne riaditeľov týchto škôl.   

 

Ad3) Diskusná téma: prípravné kurzy pre (prijatých uchádzačov) o štúdium na PF UPJŠ. 

Dekan informoval prítomných, že zo strany fakulty sa uvažuje o ponuke týkajúcej sa  obnovy 

ponuky kurzov pre  prijatých uchádzačov z profilových predmetov s tým, aby sa uľahčil 

prechod zo SŠ na VŠ a doplnili aj niektoré poznatky, ktoré študenti nezískali počas 

stredoškolského štúdia v dôsledku vzniknuvších nedostatkov v reforme vzdelávania.   

 Riaditelia vzali predložené informácie na vedomie a v rámci krátkej diskusie vyjadrili 

názor, že iniciatívu navrhovanú fakultou považujú za prínos pre tých študentov, ktorí 

budú mať záujem o štúdium na fakulte ako aj o skvalitnenie a rozšírenie poznatkov, ktoré 

nadobudli počas stredoškolského štúdia.    

 

Ad 4) Košice IT Valley Akadémia  

Dekan v rámci prezentácie asociácie IT Valley oboznámil riaditeľov s iniciatívami 

a aktivitami Košice IT Valley Akadémie predovšetkým vo vzťahu k učiteľom a žiakom 

stredných škôl. Zdôraznil možnosť zapojiť sa do programu Košice IT Valley Partner(a tým 

získať i príslušné označenie), pre tie ZŠ a SŠ, ktoré dávajú dôraz na vyučovanie matematiky 

a informatiky, výber a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov týchto predmetov a aktívne sa 

zúčastňujú aktivít Košice IT Valley v oblasti vzdelávania. Cieľom tohto programu je 

orientovať mladú generáciu na štúdium informatiky a IKT, s víziou zamestnania sa v regióne 

Východného Slovenska v danej oblasti. V rámci Košice IT Valley Akadémie budú 

realizované nasledovné vzdelávacie aktivity: 

  kurzy celoživotného vzdelávania v oblasti informatiky a IKT,  

  popularizačné a vzdelávacie aktivity pre študentov ZŠ, SŠ a VŠ,  

  rekvalifikačné kurzy pre záujemcov o prácu v oblasti IKT, 

  aktivity zamerané na rozvoj talentov,  

  súťaž “Región má IT Talent“, 

  aktivity podporujúce inováciu vzdelávania v oblasti. 

Doc. Šveda informoval o detailoch ponúkaných kurzov v rámci celoživotného vzdelávania, 

ktoré by mali byť podporené združením Košice IT Valley. 

Ad 5) 50. výročie vzniku PF UPJŠ.  

Dekan informoval o podujatiach a aktivitách pripravovaných v rámci osláv 50. výročia 

vzniku PF UPJŠ: 

 Stretnutie absolventov a zamestnancov, 18.5.2013. 

Slávnostné zhromaždenie sa uskutoční v aule LF UPJŠ. Na počesť významných 

osobností, (prof. Daniel-Szabó, prof. Praslička, prof. Jucovič, prof. Sopková), 

pôsobiacich na pôde fakulty  budú následne pomenované 4 vybrané a obnovené 

posluchárne (P1, M5, M6 a P8). 
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Snahou bude usporiadať tri semináre v posluchárňach (F+G, B+CH, M+I) na tému 

"Quo vadis  (F, CH, B, M, G, I)?“ Vo večerných hodinách sa v priestoroch 

Spoločenského pavilónu uskutoční slávnostný spoločenský večer.  

 Slávnostné  zasadnutie VR,  20. 5. 2013. 

Zasadnutie sa uskutoční v Dome umenia v Košiciach o 14.00 hod. (koncert, slávnostná 

recepcia). V dopoludňajších hodinách bude odhalená pamätná tabuľa na počesť prof. 

Hájka, prvého dekana PF UPJŠ (Park Angelinum 9).    

 Prírodovedecké dni 2013 

Vedecké podujatia na ústavoch (kalendár  podujatí) 

Veda, umenie, tvorivosť - propagačná akcia v rámci EHMK 2013 

Deň otvorených dverí inak - otvorené "dvere" pre študentov stredných škôl a ich 

rodičov, ako aj študentov fakulty (možno aj širšiu verejnosť). 

Sciencefest - rôzne aktivity a podujatia, ktoré by sa realizovali vo vonkajších 

priestoroch areálu Jesenná - Park Angelinum, BZ či Šrobárova. 

 Galéria osobností – inštalovaná na Dekanáte PF UPJŠ (významné osobnosti, ktoré 

pôsobili na fakulte) 

Prezentácia osobností - v pamätnici k 50. výročiu fakulty, postupne formou krátkych 

článkov v univerzitnom časopise Universitas Šafarikiana, na WWW stránke fakulty. 

 Ocenenie významných absolventov -  možnosť odmeniť predovšetkým  učiteľov ZŠ 

a SŠ.   

Ad 6) Prehliadka vybraných laboratórií Ústavu biologických a ekologických vied  

Prítomných riaditeľov na pôde vyššie uvedeného ústavu privítal riaditeľ prof. RNDr. Peter 

Fedoročko, CSc., ktorý ich aj sprevádzal vo vybraných laboratóriách a oboznámil s ich 

prístrojovým vybavením a činnosťou.  

Ad 7) Rôzne.  

Doc. Ganajová informovala o prvých skúsenostiach s projektom  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 získavajú 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. Na základe ohlasov zo strany SŠ, ktoré sa do uvedeného projektu 

zapojili možno konštatovať, že uvedená aktivita zaznamenala veľký záujem nielen u učiteľov, 

ale predovšetkým u žiakov samotných. Kompletné informácie ohľadom termínov konania 

prednášok, tém, kontaktov, vrátane prihlasovacieho formulára, budú zverejnené na web 

stránke fakulty (viď - stála linka v ponukovom menu web stránky pod názvom Aktivity pre 

stredné školy).  

 

Dekan následne zdôraznil, že do uvedenej ponuky Aktivít pre SŠ je zahrnutá aj ponuka pre 

žiakov stredných škôl, týkajúca sa účasti na popularizačných prednáškach, ktoré sa 

realizujú pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia v rámci projektu MIV- Moderné a interaktívne 

vzdelávanie na UPJŠ.  
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Vzhľadom na opakujúcu sa požiadavku zo strany SŠ fakulta i naďalej pokračuje v aktivitách 

pod názvom Dopoludnia s matematikou, informatikou a fyzikou, o ktoré bude možné 

prejaviť záujem rovnakou formou ako o aktivity v projekte Otvorené laboratóriá. 

 

Doc. Šveda informoval riaditeľov, že: 

 za účelom zvýšenia informovanosti ohľadom ponúkaných aktivít pre žiakov a učiteľov SŠ 

ako aj podujatí organizovaných fakultou, ktorých sa môžu zúčastniť, bude vytvorený 

elektronický distribučný systém, prostredníctvom ktorého im budú tieto pravidelne 

avizované. Pri prvom kontakte im bude zaslaná správa, po potvrdení ktorej bude ich 

mailová adresa automaticky zaradená do príslušnej skupinovej distribučnej adresy určenej 

len pre členov Klubu riaditeľov SŠ. V prípade, ak riaditelia požiadajú o zaradenie iného 

kontaktu pre ním povereného učiteľa, ktorý bude fakultou zasielané informácie 

spracovávať, bude tento do skupinovej adresy tiež zaradený.   

 Vedenie fakulty v spolupráci s Občianskym združením PRÍRODOVEDEC sú 

organizátormi podujatia pod názvom ALUMNI SPACE....cesta za úspechom, ktoré by 

sa malo po druhý krát uskutočniť na pôde fakulty v druhej polovici novembra 2012. 

ALUMNI SPACE je priestor pre stretnutia študentov stredných škôl, ale aj ďalších 

záujemcov z radov učiteľov a študentov fakulty s absolventmi Prírodovedeckej fakulty 

UPJŠ, ktorí sa úspešne uplatňujú v praxi. Je to priestor dozvedieť sa viac o náplni a 

charaktere ich práce ako aj ich názoroch ako a čím im pomohlo štúdium prírodných vied, 

matematiky a informatiky k úspešnej sebarealizácii v praxi.  

(Viac informácii – viď web stránka http://www.upjs.sk/prirodovedecka-

fakulta/absolventi/as) 

 

Ad 8) Iné  

 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. 

 


