
Zápisnica zo stretnutia Klubu riaditeľov pri PF UPJŠ konanom  

dňa 2. 4. 2014. 

Zúčastnení za SŠ: PhDr. Viera Rusinková (Stredná zdravotnícka škola, Košice), RNDr. 

Marián Ružička (Gymnázium Poštová, Košice), RNDr. Dušan Bosák (Súkromné gymnázium, 

Dneperská 1, Košice), RNDr. Iveta Lazorová (Gymnázium Snina), PhDr. Ľubomír Sobek 

(Gymnázium Alejová, Košice), Mgr. Slavomír Harabin (Gymnázium Šrobárova, Košice), Ing. 

Elena Tibenská (Stredná odborná škola, Ostrovského 1 Košice), 

Ospravedlnení: RNDr. Ján Rodák (Gymnázium GM, Svidník), Mgr. Pavol Chmeliar 

(Cirkevné gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa), RNDr. Katarína Olšavská, zástupkyňa 

riaditeľa, v.z. (Gymnázium P. Horova, Michalovce), RNDr. Pavol Petrovský (Gymnázium 

svätej Moniky, Prešov), RNDr. Marcel Tribus (Gymnázium L. Stöckela, Bardejov), Mgr. 

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

Kukučína, Revúca), Ing. Štefan Krištín, (SPŠE, Košice), RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. 

(Gymnázium J. A. Raymana, Prešov)  

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

PhD., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., doc. RNDr. 

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

RNDr. Róbert Hajduk, PhD. 

Ospravedlnení: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., RNDr. 

Dušan Barabas, CSc., 

 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Návšteva prírodovedných expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach. 

3. Organizácia pedagogických praxí študentov učiteľských študijných programov.  

4. Rôzne.  

 

 

K bodu 1 

Dekan privítal prítomných členov Klubu riaditeľov a oboznámil ich s programom stretnutia 

a stručne informoval o situácii ohľadom vývoja počtu prihlášok na  učiteľských študijných 

programoch ako aj plánovanej zmene organizácie pedagogických praxí študentov učiteľstva.  

 

 

K bodu 2 

Na pôde Východoslovenského múzea členov klubu riaditeľov privítali vedúca 

prírodovedného odboru RNDr. Eva Sitášová a RNDr. Miroslav Fulín. V rámci prehliadky 

prírodovedných expozícií múzea predstavili činnosť a aktivity ich odboru smerom 

k študentom a učiteľom SŠ. 

 

 



K bodu 3 

Doc. Kimáková informovala o novom modeli pedagogickej praxe s tým, že pribudne  

hospitačno-výstupová priebežná prax a v desiatom semestri sa bude realizovať prax v dĺžke 

šiestich týždňov.  

 Riaditelia vzali predložený návrh na vedomie s tým, že súhlasia s alternatívou, aby sa 6-

týždňová prax rozdelila na dve 3- týždňové praxe a to na rôznych školách. Zároveň 

riaditelia vyjadrili záujem intenzívne spolupracovať na realizácii pedagogických praxí. 

 

K bodu 4 

Dekan otvoril otázku cvičných škôl. Zdôraznil, že fakulta má záujem o zvýraznenie 

partnerského vzťahu fakulty so strednou, resp., základnou školou pri príprave budúcich 

učiteľov. Z toho dôvodu by bolo účelné priznať vybraným školám štatút „cvičná škola” (aj s 

umiestnením informačnej tabule o pridelení štatútu cvičná škola)  a vybraným učiteľom štatút 

„ cvičný učiteľ ”.  

 Zúčastnení riaditelia predložený návrh odobrili a vyslovili názor, aby sa uvedená 

iniciatíva realizovala  nezávisle od aktuálnych legislatívnych podmienok. Návrh 

technického riešenia pripraví PF UPJŠ. 

 

Následne zástupcovia PF UPJŠ informovali o tom, že:  

 fakulta má záujem zlepšiť prezentáciu fakulty smerom navonok a zvýšiť 

informovanosť žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na fakulte vo väzbe na 

uplatnenie sa v praxi (napr. SAP Akadémia). Za týmto účelom fakulta ponúka účasť 

svojich zástupcov a zástupcov potenciálnych zamestnávateľov na stretnutiach nielen 

so žiakmi ale aj s rodičmi a to na prvom rodičovskom združení na začiatku ak. roka. 

 za účelom prezentácie a podpory aktivít vo vzťahu ku žiakom a učiteľom stredných aj 

základných škôl fakulta vytvorila portál skoly.upjs.sk a odporúča, aby stredné školy 

tento portál propagovali aj na vlastnej web stránke (k tomu im bude zaslaný baner). 

Snahou fakulty je, aby na danom portáli bol vytvorený priestor aj pre prezentovanie 

záujmu končiacich absolventov o zamestnanie v školstve. Rovnako stredné školy 

môžu na tomto portáli inzerovať svoje neobsadené pozície. 

 Prítomní riaditelia vzali predložené informácie na vedomie.  

 

 

 

Košice, 2.4.2014 

Zapísala: PhDr. Svetlana Libová 

        

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

                 dekan fakulty  


