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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 

            Košice, 5. február 2015 

 
 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje pre záujemcov 

o štúdium Deň otvorených dverí. 

 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, ale 

aj rodičov budúcich vysokoškolákov na Deň otvorených dverí, ktorý sa v priestoroch všetkých 

ústavov fakulty uskutoční dňa 6. februára 2015. Záujemcom o štúdium budú poskytnuté 

komplexné informácie o možnostiach štúdia na fakulte a o jednotlivých študijných odboroch. 

Zaujímavou súčasťou Dňa otvorených dverí bude možnosť prehliadky pracovísk a laboratórií.  

Deň otvorených dverí sa začne o 8.30 hod. otvorením v aule prof. Prasličku 

(BR0A5)/M5 na Moyzesovej 11 za účasti dekana Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriela 

Semanišina, PhD., členov vedenia fakulty a zástupcov ústavov. Spoločný program bude 

pokračovať stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí záujemcom o štúdium priblížia 

ako a čím im štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky pomohlo k úspešnej 

sebarealizácii v praxi. Priblížia im cestu svojho kariérneho úspechu a zaujímavosti zo sveta 

vedy či biznisu, v ktorom pôsobia. 

Od 10.00 hod. bude program pokračovať predstavením činnosti jednotlivých ústavov a ich 

akademických pracovísk, prehliadkami laboratórií, informáciami o štúdiu a rozhovormi so 

zamestnancami ústavov o vede a výskume.  
 „Očakávame, že rovnako ako po minulé roky, aj tento raz privítame počas tohto dňa 

veľa stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na našej fakulte. Verím, že využijú 

možnosť získať komplexnejšie informácie o štúdiu, ktoré ich zaujímajú, priamo od učiteľov, 

vedeckých pracovníkov, ale aj od doktorandov a študentov, ktorí sú takmer ich rovesníkmi. 

 Naši potenciálni študenti sa budú môcť stretnúť s absolventmi prírodovedeckej 

fakulty, ktorí sa úspešne uplatnili vo významných svetových spoločnostiach ako sú IBM alebo 

Shimadzu Corporation Japan. Rovnako budú mať jedinečnú príležitosť navštíviť 

pracoviská, na ktorých realizujeme vedecko-výskumné projekty a ktoré nie sú vždy ľahko 

prístupné ani našim študentom," hovorí dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. 

RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.  

Prírodovedecká fakulta patrí podľa kritérií Akreditačnej komisie SR aj Akademickej 

rankingovej a ratingovej agentúry medzi dlhodobo najlepšie hodnotené fakulty na Slovensku a 

to v skupine fakúlt prírodovedného zamerania ako aj medzi všetkými fakultami vôbec. 

Dosahuje vysokú úspešnosť aj pri získavaní a realizácií projektov zo štrukturálnych fondov 

vďaka čomu mohli vzniknúť viaceré centrá excelentnosti a nové laboratóriá. Sústreďuje sa 

taktiež na intenzívnu spoluprácu s praxou a ponúka perspektívne študijné programy s reálnymi 

možnosťami uplatnenia absolventov.  

„Tohtoročnou novinkou na prírodovedeckej fakulte je overovanie prijímania 

elektronickej prihlášky na štúdium bez nutnosti odoslania jej papierovej verzie. Keďže 

fakultný informačný systém komunikuje s elektronickou žiackou knižkou a využíva 

elektronickú časovú pečiatku. Po úspešnom otestovaní tohto procesu už v budúcnosti ani 
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ostatné fakulty UPJŠ nebudú musieť požadovať papierové verzie prihlášok, ak bola 

prihláška podaná elektronicky,“ doplnil  dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

 

Program Dňa otvorených dverí: 
 

MOYZESOVA 11, od 8.30 hod., aula prof. Prasličku (BR0A5)/M5 

 

- Otvorenie  

- Stretnutie s úspešnými absolventmi v rámci ALUMNI SPACE – cesta za úspechom 

Pozvaní hostia/absolventi PF:  

Mgr. Roman Oros, Schimadzu Corporation Japan,  

RNDr. Veronika Huntošová, PhD., Centrum interdisciplinárnych biovied, PF UPJŠ, 

Mgr. Radovan Staš, IBM Slovensko 

- Predstavenie činnosti jednotlivých ústavov 

 

AREÁL ŠROBÁROVA, od 10.00 hod. 

 

- Ústav biologických a ekologických vied 

- Ústav chemických vied  

- Ústav geografie 

 

AREÁL JESENNÁ/PARK ANGELINUM, od 10.00 hod. 

 

- Ústav fyzikálnych vied 

- Ústav informatiky  

- Ústav matematických vied 

 

 

    
Foto: archív PF UPJŠ: zábery Dňa otvorených dverí PF UPJŠ 2014 

 
 

POZNÁMKA:   Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 

 

Podrobný program DOD na jednotlivých ústavoch PF UPJŠ v Košiciach spolu s časovými 

harmonogramami a kontaktnými osobami je prílohou tejto tlačové správy. 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo dohodnutie návštevy pracovísk za účelom 

spracovania materiálov kontaktujte PhDr. Svetlanu Libovú, vedúcu sekretariátu PF UPJŠ v Košiciach 

(tel.:055/ 234 2179,mob.: 0905 911 499, e-mail: svetlana.libova@upjs.sk) 

 

 

Mgr. Jana Oleničová            

vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

 UPJŠ v Košiciach 
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