
Zápisnica zo stretnutia Klubu riaditeľov pri PF UPJŠ  

konaného dňa 30. 3. 2017 

 

Zúčastnení za SŠ: RNDr. Dušan Bosák (Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice), PhDr. 

Viera Rusinková (Stredná zdravotnícka škola, Košice), Mgr. Otto Révész  (Gymnázium 

Poštová, Košice), Mgr. Vološin, v.z.  (Gymnázium Snina), PhDr. Ľubomír Sobek (Gymnázium 

Alejová, Košice), RNDr. Pavol Petrovský (Gymnázium sv. Moniky Prešov), Rudolf Gadomský 

(Gymnázium P. Horova, Michalovce), Mgr. Pavol Chmeliar (Cirkevné gymnázium Sv. 

Mikuláša, Stará Ľubovňa), , RNDr. Marcel Tkáč (Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov), Mgr. 

Marián Mižák (Gymnázium Sobrance), RNDr. Ján Rodák (Gymnázium GM, Svidník), Mgr. 

Vladimír Jacenko (Stredná priemyselná škola v Bardejove) 

Ospravedlnení: Mgr. Viera Kundľová (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov), PaedDr. Ingeborg 

Skalská (Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves), Mgr. Ivan Baran (Gymnázium M. 

Kukučína, Revúca), Ing. Slavomír Kožár (SPŠE, Prešov), Ing. Štefan Krištín (SPŠE, Košice), 

Ing. Elena Tibenská (Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice), RNDr. Marcel Tribus 

(Gymnázium L. Stöckela, Bardejov), RNDr. Zuzana Dragulová (Gymnázium Dr. C. Daxnera, 

vranov)  

 

Zúčastnení za PF UPJŠ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Pavol Mártonfi, 

PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Dušan 

Šveda, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., RNDr. 

Róbert Hajduk, PhD. 

Ospravedlnení: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.,  doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.  

Prizvaní za PF UPJŠ: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. 

 

Program:  

1. Úvodné slovo dekana. 

2. Prehliadka laboratórií UVP Technicom na UPJŠ, Ústavu informatiky a Ústavu 

geografie. 

4. Informácie o aktuálnych podujatiach na fakulte. 

 

 

 

Priebeh:  

K bodu 1 

Úvodné slovo dekana 

V úvode stretnutia dekan fakulty privítal nového člena Klubu riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ, 

riaditeľa Strednej priemyselnej školy v Bardejove Mgr. Vladimíra Jacenka a odovzdal 

menovanému Osvedčenie o členstve.  

Následne prezentoval projekt UVP Technicom, ktorého jedným z výsledkov je rekonštruovaná 

časť budovy PF UPJŠ na Jesennej 5, vybavenie širokej škály laboratórií, kancelárskych a video 

konferenčných miestností. Projekt významnou mierom zvýšil úroveň technického vybavenia, 

podporil spoluprácu odborníkov z viacerých oblastí, vytvoril priestor pre riešenie aktuálnych 

problémov v informatických vedách. 

 

 Riaditelia vzali predložené informácie na vedomie.  

 



K bodu 2 

Prehliadka laboratórií UVP Technicom, Ústavu informatiky a Ústavu geografie 

V úvode dekan oboznámil členov Klubu s laboratóriami UVP Technicom a odovzdal slovo 

vedúcemu Laboratória kybernetickej bezpečnosti Dr. Sokolovi, ktorý prítomných informoval  

o obsahu práce laboratória v rámci realizovaného výskumu, s predmetmi a seminármi ktoré 

zamestnanci pracoviska zabezpečujú ako aj aktivitami smerom k študentom (seminár 

Bez(a)Dis, Letná škola kyberkriminality, Letná škola sieťovania) či aktivitami, ktorých 

výstupom je projekt HoneyLog, CSIRT UPJS – tím na riešenie bezpečnostných incidentov ako 

aj vzdelávanie verejnosti v oblasti informačnej bezpečnosti.  

 

Následne sa uskutočnila prehliadka predmetného laboratória ako aj ďalších vybraných 

laboratórií UVP Technicom a Ústavu informatiky. 

 

Členovia Klubu riaditeľov sa zúčastnili prehliadky Laboratóriá diaľkového prieskumu Zeme 

a predstavenia činnosti Oddelenia geoinformatiky Ústavu geografie. Predstavenie viedol 

vedúci Oddelenia geoinformatiky RNDr. Ján Kaňuk, PhD.. O vedeckých projektoch v oblasti 

diaľkového prieskumu Zeme na ÚGE informoval  doc. RNDr. Michal Gallay, PhD., zástupca 

riaditeľa ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy. 

 

 

K bodu 3 

Informácie o aktuálnych podujatiach na fakulte. 

Doc. Kireš informoval o: 

 podujatí Oceňovanie víťazov predmetových olympiád kategórie A, ktoré sa po druhýkrát 

uskutoční dňa 4.4. 2017 na pôde fakulty, s tým, že dekan PF UPJŠ prevzal nad týmto 

podujatím záštitu;  

 podpore podujatia IQ olympiáda pre žiakov ZŠ, ktoré sa rovnako uskutoční na pôde 

fakulty a tým aj nadviazaní spolupráce PF UPJŠ so spoločnosťou MENSA Slovensko;  

 pokračovaní aktivity Vyskúšaj si deň vysokoškoláka, ktorá sa uskutoční v čase 

ústnych maturitných skúšok študentov SŠ; Uvedená aktivita bude realizovaná dva dni 

a záujemcovia sa budú môcť prihlásiť pomocou on-line prihlasovacieho systému ako aj 

zaregistrovať na nimi vybrané prednášky a cvičenia. 

 možnosti predložiť návrhy na ocenenie práce zaslúžilých učiteľov a udelenie ocenenia 

Praemium Alumni, ktoré PF UPJŠ po druhýkrát udelí pri oslavách 55. výročia svojho 

vzniku v r. 2018;  

 

Doc. Zeleňák informoval o ŠVK, ktorá sa uskutoční v rámci Prírodovedeckých dní PF UPJŠ 

dňa 26. 4. 2017. Podujatia sa môžu zúčastniť aj stredoškoláci buď ako diváci alebo aj ako 

účastníci, avšak nimi prezentovaná práca bude klasifikovaná iba ako práca nesúťažná.  

Doc. RNDr. Dušanovi Švedovi, CSc., oboznámil prítomných s aktuálnym stavom národného 

projektu IT Akadémia, jeho obsahom a cieľmi. V rámci tohto projektu bude školám ponúknuté 

množstvo výstupov s inovatívnym charakterom zasahujúcich do všetkých prírodovedných 



predmetov. Snahou je ponúknuť inovatívny model vzdelávania v prírodovedných predmetoch, 

matematike a informatike na základných a stredných školách, s cieľom zvýšiť záujem mládeže 

o štúdium informatiky. Projekt ponúka vybraným školám vybavenie špecializovanej učebne IT 

Science Lab, komplexnú podporu zavedenia nových predmetov, širokú škálu metodík 

a vyškolenie učiteľov.  

Napriek tomu, že uvedený národný projekt prešiel odborným hodnotením, ktoré bolo pozitívne, 

zmluva doposiaľ podpísaná nebola.  

 

 Riaditelia vzali všetky vyššie uvedené informácie na vedomie.  

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 30.3. 2016 

Zapísala: PhDr. Svetlana Libová 

 

 

 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

dekan fakulty 
 

 

 


