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Košice 29. marec 2018 

 

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ocenila víťazov 

predmetových olympiád kategórie A a učiteľov zodpovedných za ich prípravu 

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ v 

Košiciach) nadviazala počas uplynulých dní na tradíciu odovzdávania diplomov víťazom 

predmetových olympiád kategórie A v školskom roku 2017/2018 a učiteľom zodpovedných za 

ich prípravu. Preto aj tento rok zorganizovala slávnostné oceňovanie spomínaných víťazov 

v Historickej aule UPJŠ v Košiciach. Zároveň v utorok 27. marca 2018 poďakovala 

stredoškolským pedagógom za čas a nasadenie, ktoré svojim študentom venovali. 

 

Ocenených bolo 14 žiakov gymnázií Košického samosprávneho kraja a 14 pedagógov, 

ktorí sa venovali ich príprave. Z pohľadu zastúpenia dominovalo Gymnázium Poštová 9, 

Košice, odkiaľ bolo ocenených 5 žiakov a 6 učiteľov. Všetci ocenení žiaci dostali rozhodnutie 

o prijatí na vysokoškolské štúdium v zmysle pravidiel pre prijímacie konanie.  

 

"Stretnutie s víťazmi predmetových olympiád v prírodovedných predmetoch, 

matematike a informatike kategórie A v šk. roku 2017/18 a ich učiteľmi v priestoroch 

Historickej auly UPJŠ je vyjadrením dlhoročného záujmu a intenzívnej podpory fakulty, 

ktorú poskytujeme talentovaných žiakom a ich učiteľom. Veríme, že získané ocenenia sú 

motiváciou a prehĺbia záujem o štúdium vybraných disciplín. Bude nás tešiť, ak ak aj  

ďalšie kroky úspešných riešiteľov olympiád budú spojené s našou fakultou,"  
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uviedol dekan PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD, ktorý počas 

slávnostného oceňovania odovzdal diplomy. 

 

Podujatie sa konalo v spolupráci s Okresným úradom Košice – Odborom školstva 

a Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže. 

 

   

 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. 

e-mail: marian.kires@upjs.sk 

tel.: +421 905 585 631 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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