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Úvod  

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je etablovanou vysokoškolskou 
ustanovizňou, ktorá v systéme vysokých škôl na Slovensku pôsobí už viac ako 50 
rokov. Za tento čas si vybudovala stabilné personálne aj materiálno-technické 
zázemie pre výchovu kvalitných absolventov v prírodných vedách, matematike 
a informatike, a právom sa radí na popredné miesta v rámci hodnotenia fakúlt 
poskytujúcich prírodovedné vzdelávanie na Slovensku. 

V duchu Bolonskej deklarácie fakulta realizuje vzdelávanie vo všetkých troch 
stupňoch štúdia so širokou ponukou študijných programov. Fakulta má vedecký 
charakter a vzdelávanie je založené na kvalitnom vedeckom výskume, ktorý je 
realizovaný zamestnancami fakulty, je napojený na existujúcu bohatú medzinárodnú 
spoluprácu. Poznatky z realizovaného výskumu sú učiteľmi transformované do 
vzdelávacieho procesu, pričom vyučujúci v rámci prednášok a seminárov využívajú 
tradičné metódy vzdelávania, ale aj moderné aktivizujúce metódy. V rámci prednášok 
a hlavne seminárov je bežne využívanou metóda dialógu, študenti sú vedení ku 
kritickému mysleniu a schopnosti argumentovať, čo je nevyhnutné pre ich výchovu 
ako budúcich vedcov alebo učiteľov. Samozrejmosťou vo vzdelávaní je využitie 
najnovších informačno-komunikačných technológií a najmodernejšej didaktickej 
techniky ako aj výskumnej infraštruktúry. Okrem realizácie trojstupňového 
vysokoškolského vzdelávania fakulta ponúka svojim absolventom, ako aj ďalším 
záujemcom, kurzy v oblasti celoživotného vzdelávania.  

Akademický rok 2013/2014 bol rokom, ktorému dominovala príprava podkladov 
pre komplexnú akreditáciu univerzity a fakulty. Predkladaná správa sumarizuje 
informácie a údaje týkajúce  sa vzdelávacej činnosti na prvých dvoch stupňoch 
vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v akademickom roku 2013/2014 a 
najpodstatnejšie zmeny, ktoré boli zrealizované v súvislosti s komplexnou 
akreditáciou. Vzdelávanie na treťom stupni štúdia bude obsahom samostatnej 
správy.  

 

Študijné programy na prvých dvoch stupňoch štúdia   

Študijné programy prvého a druhého stupňa sú na PF UPJŠ koncipované 
v logickej následnosti, systém vzdelávania je flexibilný, na väčšine ústavov imituje 
”stromovú” štruktúru. Na prvom stupni vzdelávania všetci študenti príslušného 
odboru absolvujú nevyhnutný odborný základ, na druhom stupni dochádza 
k „vetveniu“ a rozšíreniu ponuky študijných programov, k špecializácii štúdia podľa 
zvoleného zamerania a študijného programu. 

Garanti študijných programov sú vedecké osobnosti realizujúce výskum v 
študijnom odbore ktorý garantujú, sú aktívne zapojení do riešenia vedeckých 
projektov na domácej a medzinárodnej úrovni, pravidelne publikujú výsledky svojho 
bádania v zahraničných časopisoch. Garanti majú plnú kompetenciu dohliadať na 
obsah a kvalitu vzdelávania v garantovanom študijnom programe.  

Vedecký charakter fakulty sa prejavuje v zapojení študentov do práce vedecko- 
výskumných tímov, či už formou realizácie záverečných prác, alebo formou 
študentskej vedeckej a odbornej činnosti.   
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Bakalárske štúdium 

V akademickom roku 2013/2014 poskytovala fakulta pregraduálne štúdium v 37 
akreditovaných študijných programoch, z toho 10 jednoodborových a 27 
medziodborových programoch. 

Na štyroch ústavoch (ÚBEV, ÚCHV, ÚINF a ÚMV) sa realizovali po dva bakalárske 
študijné programy jednoodborového štúdia, ÚFV a ÚGE zabezpečovali po jednom 
jednoodborovom bakalárskom študijnom programe. Zoznam jednoodborových 
bakalárskych študijných programov, pre ktoré mala v akademickom roku 2013/2014 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ priznané práva, je uvedený v Prílohe č. 1. 

V rámci komplexnej akreditácie sa štruktúra jednoodborových študijných 
programov ako aj ich garantov zachovala, s výnimkou programu Environmentálna 
chémia. Vedenie ÚCHV, po zvážení záujmu o študijný program v predchádzajúcich 
rokoch, sa rozhodlo nežiadať akreditáciu tohto študijného programu. Zoznam 
študijných programov, ich identifikačných kódov a čísel odborov, tak, ako boli 
podávané do komplexnej akreditácie sú uvedené v Prílohe č. 1. 

V medziodborovom štúdiu bolo v akademickom roku 2013/2014 akreditovaných 
na PF UPJŠ spolu 27 študijných programov biológie, fyziky, chémie, geografie, 
matematiky a informatiky a medzifakultných študijných programov prírodných vied, 
matematiky, informatiky a filozofie, resp. psychológie (Príloha č. 2). Okrem 
vzdelávania v uvedených akreditovaných medziodborových študijných programoch sa 
PF UPJŠ v akademickom roku 2013/2014 podieľala na medzifakultných študijných 
programoch prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky s britskými 
a americkými štúdiami, históriou, slovenským jazykom a literatúrou, nemeckým 
jazykom, ktoré boli akreditované na Filozofickej fakulte UPJŠ.  

Pri príprave komplexnej akreditácie došlo k zmene v garanciách na 
medziodborovom štúdiu matematiky, kde pôvodného garanta doc. RNDr. M. 
Harminca, CSc., nahradil doc. RNDr. O. Hutník, PhD. V rámci komplexnej akreditácie 
došlo k úprave študijných programov tak, že pre študentov medziodborového štúdia, 
ktorí na druhom stupni plánujú pokračovať v štúdiu učiteľstva akademických 
predmetov, medziodborové študijné programy obsahujú spoločný blok povinne 
voliteľných predmetov pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu 
s dotáciou minimálne 10 kreditov. Napríklad ide o predmety ako: Psychológia pre 
medziodborové štúdium, Pedagogika pre medziodborové štúdium, Biológia dieťaťa a 
dorastu a ďalšie predmety, ktoré sú zoskupené do troch samostatných blokov. Pre 
študentov medziodborového štúdia, ktorí chcú na druhom stupni pokračovať v štúdiu 
jedného z odborov, prípadne hraničných vedných disciplín študovaných odborov, 
študijné plány sú koncipované tak, aby v dostatočnej miere pokrývali jadro 
príslušných študijných odborov. Okrem toho, študenti, ktorí chcú pokračovať na 
druhom stupni štúdia v jednom z odborov, majú možnosť vybrať si v bloku povinne 
voliteľných predmetov namiesto predmetov pedagogicko-psychologického základu 
iné, odborné predmety, ktoré ďalej profilujú ich vedomosti pre pokračovanie na 
druhom stupni štúdia v rámci odboru. Pri príprave komplexnej akreditácie došlo 
k redukcii počtu ponúkaných medziodborových (medzifakultných) študijných 
programov. Po analýze záujmu o poskytované študijné programy od roku 2008, sa 
fakulta rozhodla do komplexnej akreditácie nedávať programy, o ktoré bol za 
uplynulých šesť rokov minimálny záujem. Zoznam medziodborových študijných 
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programov, ktoré mala fakulta akreditované v akademickom roku 2013/2014, ale pre 
ktoré neboli podané žiadosti o komplexnú akreditáciu je uvedený v  Prílohe č. 2. Po 
úspešnom priebehu komplexnej akreditácie by mala fakulta ponúkať od 
akademického roka 2015/2016 celkom 19 medziodborových študijných programov. 

 
Magisterské štúdium 

Na magisterskom štúdiu bolo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v akademickom 
roku 2013/2014 akreditovaných 18 jednoodborových študijných programov v 7 
odboroch (Príloha č. 3). ÚBEV, ÚFV, ÚCHV a ÚMV zabezpečovali po štyri 
magisterské študijné programy, ÚGE a ÚINF po jednom programe. Novo-
akreditovaným študijným programom bol v akademickom roku 2013/2014 program 
Informatická matematika. Okrem klasických dvojročných študijných programov, 
deväť študijných programov malo v AR 2013/2104 akreditovaný aj trojročný 
konverzný variant (u niektorých ŠP sa akreditácia na konverzné programy končila 
k 31.8.2013, avšak po analýze záujmu takéto študijné programy žiadosti o ich re-
akreditáciu neboli podávané). 

V rámci komplexnej akreditácie došlo k zmenám v garanciách a skladbe 
jednoodborových študijných programov. Do komplexnej akreditácie bol podaný nový 
študijný program Fyzikálna chémia, ktorého garantom je prof. RNDr. Andrej Oriňák, 
CSc. Na ÚMV nebol do komplexnej akreditácie podaný študijný program Matematika. 
V dvoch prípadoch došlo k úprave názvu študijných programov a úprave študijných 
plánov. Nástupníkom študijného programu Fyzika sa stal študijný program Teoretická 
fyzika a astrofyzika, ktorého novým garantom sa stal doc. M. Jaščur, CSc (vystriedal 
prof. RNDr. A. Bobáka, DrSc.). Pôvodný magisterský študijný program Geografia bol 
nahradený študijným programom Geografia a geoinformatika, ktorého garantom bol 
navrhnutý prof. Mgr. J. Hofierka, PhD. K zmene v garanciách došlo v rámci 
komplexnej akreditácie taktiež v študijných programoch Botanika a fyziológia rastlín 
(namiesto prof. RNDr. P. Mártnofiho, PhD navrhnutý garant prof. RNDr. M. Bačkor, 
DrSc.), Fyzika kondenzovaných látok (namiesto prof. RNDr. A. Fehera, DrSc. 
navrhnutý garant prof. Ing. M. Orendáč, CSc.), Manažérska matematika (namiesto 
prof. RNDr. S. Jendroľa, DrSc. bola navrhnutá garantka prof. RNDr. D. Studenovská, 
CSc.). V rámci prípravy komplexnej akreditácie došlo aj k úprave študijných plánov 
tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou. Na všetkých študijných programoch bola 
zjednotená kreditová dotácia za záverečnú prácu a jej obhajobu. 

Učiteľské štúdium bolo na fakulte realizované v šiestich disciplínach, ktoré 
zodpovedajú vedným odborom študovaným na fakulte. V rámci komplexnej 
akreditácie došlo k harmonizácii študijných plánov v rámci jednotlivých modulov 
učiteľstva, bola zmenená filozofia organizácie pedagogických praxí, ako aj 
zrealizované úpravy v rámci pedagogicko-psychologického základu. Pri komplexnej 
akreditácii došlo aj k zmenám v garantovaní. Novým garantom učiteľstva fyziky je 
prof. RNDr. P. Kollár, CSc., ktorý vystriedal prof. RNDr. A. Bobáka, DrSc. Taktiež 
došlo k zmene garanta učiteľstva na UPJŠ, kde sa novou garantkou stala prof. PhDr. 
O. Orosová, PhD., (Príloha č. 4).  
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Uchádzači o štúdium, prijímacie konanie, počty študentov, 
úspešnosť štúdia 

V posledných rokoch ovplyvňuje záujem o štúdium na vysokých školách klesajúca 
demografická krivka. Populačne slabé ročníky zo začiatku deväťdesiatych rokov 
dorástli do veku, keď nastupujú na vysoké školy, a tak po predošlých rokoch, keď 
prepad študentov ovplyvňoval predovšetkým počty študentov na stredných školách, 
začína sa tvrdý boj o študentov aj medzi vysokými školami. V uplynulých troch 
rokoch sme zaznamenali pozvoľný pokles prihlášok na bakalárske štúdium. Na rozdiel 
od počtu prihlášok, počet študentov zatiaľ dramaticky neklesol. Situácie v budúcich 
rokoch s najväčšou pravdepodobnosťou nebude optimistická, aj keď je ťažké 
predpovedať či klesajúca demografická krivka sa prejaví na pozvoľnom prepade 
počtu študentov, alebo môže dôjsť k náhlemu prepadu. Preto fakulta musí zlepšiť 
svoju propagáciu, pokúsiť sa získať väčší počet záujemcov zo zahraničia, snažiť sa 
prezentovať svoje kladné stránky a náskok voči konkurencii. V určitom smere by 
mohla pomôcť aj komplexná akreditácia, ktorá by na základe kvality vzdelávania 
a vedeckého výskumu pomohla diferencovať vysoké školy, kde by základným 
kritériom bola kvalita a nie počty študentov. 

V akademickom roku 2013/2014 študovalo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v 
prvých dvoch stupňoch štúdia spolu 1090 študentov, z toho 8 externých na 
študijnom programe Aplikovaná informatika. Celkovo študovalo na PF UPJŠ v AR 
2013/2014 741 študentov na prvom stupni a 349 študentov na druhom stupni štúdia. 

 

Bakalárske štúdium 

Vyššie spomínané trendy v demografickom vývoji spoločnosti odzrkadľuje aj 
počet prihlášok, ktoré boli na fakultu podané v posledných troch akademických 
rokoch. Na bakalárske štúdium začínajúce v akademickom roku 2012/2013 bolo 
uchádzačmi podaných 1214 prihlášok, na štúdium začínajúce v akademickom roku 
2013/2014 to bolo 1090 prihlášok a v poslednom akademickom roku, pre rok 
2014/2015, spolu 896 prihlášok. Medziročný pokles počtu prihlášok predstavuje 
približne 10 resp. 18 percent. 

Pri prijímaní na bakalárske štúdium fakulta neorganizuje „klasické“ prijímacie 
pohovory, ale prijímanie študentov sa realizuje na základe výsledkov ich štúdia na 
strednej škole a/alebo využitím testovania študijných predpokladov nezávislým 
posudzovateľom (SCIO). Podmienkou pre prijatie je povinná maturita 
z odboru štúdia alebo z matematiky. Povinnú maturitu môžu nahradiť 
testy z príslušného odboru realizované prostredníctvom SCIO. 

Prepad počtu prihlášok sa však neprejavil až tak výrazne na počte študentov 
zapísaných do prvého ročníka, ktorý je relatívne stabilný. Celkový počet študentov 
bakalárskeho štúdia, ako aj počty študentov medziodborového a jednodborového 
pregraduálneho štúdia je znázornený v Prílohe č. 5. Zaujímavým v posledných troch 
rokoch je nárast počtu študentov medziodborového štúdia (predovšetkým na 
študijnom programe biológia-chémia). 

Situácia už nie je taká ideálna, keď sa pozrieme na rozloženie počtu študentov na 
jednotlivých odboroch, resp. študijných programoch. Na Obr. 1a je znázornené 
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percentuálne zastúpenie počtu prvákov, resp. počtu všetkých študentov študujúcich 
jednoodborové bakalárske študijné programy v akademickom roku 2013/2014. Je 
vidieť, že najviac študentov jednoodborového štúdia je na ÚCHV, kde študuje 
približne tretina študentov, nasleduje ÚBEV a ÚGE.  

Situáciu v medziodborovom štúdiu zachytáva Obr. 1b. Tam je najvyššie 
zaťaženie taktiež na spomenutých troch ústavoch, pričom najviac študentov študuje 
na ÚBEV, nasleduje ÚCHV a ÚGE. K celkovému počtu študentov najvýraznejšie 
prispievajú študijné programy biológia-chémia, biológia-geografia, biológia-
psychológia a biológia-geografia, o ktoré je dlhodobo vysoký záujem. Je prirodzené, 
že záujem o štúdium a počet študentov na programoch v jednotlivých rokoch môžu 
kolísať, avšak k výrazným odchýlkam od údajov prezentovaných na Obr. 1 
nedochádza. Pre porovnanie je na Obr. 2 uvedený počet študentov študujúcich v 
akademickom roku 2013/2014 v treťom ročníku jednoodborového 
a medziodborového štúdia. Ako je vidieť, výkony ústavov zostávajú približne na 
rovnakej úrovni, ako to je uvedené na Obr. 1. 

  
a 

  
b 

Obr. 1: Percentuálne zastúpenie počtu študentov študujúcich v akademickom roku 
2013/2014 na: a) jednoodborových, b) medziodborových študijných programoch. 
 

Prehľad vývoja počtu uchádzačov zapísaných za posledných 5 rokov na jednotlivé 
študijné programy jednoodborového a medziodborového bakalárskeho štúdia 
zachytáva Príloha č. 6. Stabilný je záujem študentov o jednoodborové študijné 
programy CHb, Bb. Na druhej strane na študijných programoch Gb, Ib dochádza 
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hlavne v posledných troch rokoch k úbytku študentov v prvom ročníku. Študijný 
program EFMb po sľubnom „štarte“ zaznamenáva úbytok študentov. V rámci 
medziodborových študijných programov sú Prílohe č. 6 sú uvedené len študijné 
programy, o ktoré je medzi študentmi najväčší záujem. Dlhodobo, záujem študentov 
je sústredený na študijné programy v kombinácii s biológiou, chémiou, psychológiou 
a geografiou. 

 

  
a b 

Obr. 2: Percentuálne zastúpenie počtu študentov na jednotlivých ústavoch 
študujúcich v akademickom roku 2013/2014 v treťom ročníku a) jednoodborových, 
b) medziodborových študijných programov. 
 

Úspešnosť štúdia na bakalárskych študijných programoch je uvedená v Prílohe č. 
7, ktorá zachytáva údaje o počte študentov, ktorí boli zapísaní na bakalárske štúdium 
v akademickom roku 2011/2012 a počte študentov, ktorí skončili štúdium v roku 
2013/2014. Priemerná úspešnosť štúdia na jednoodborovom aj medziodborovom 
štúdiu je okolo 50 %.   

 

Magisterské štúdium 

Pri prijímaní na magisterský stupeň štúdia absolventom bakalárskeho študijného 
programu na PF UPJŠ v Košiciach, prijímaciu skúšku nahrádzajú výsledky štátnej 
záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia v príslušnom odbore. V akademickom roku 
2013/2014 boli prepracované pravidlá prijímacieho konania, v ktorých zapracovaná 
podmienka, že prijímaciu skúšku môžu nahradiť výsledky štátnej záverečnej skúšky 
bakalárskeho štúdia v príslušnom odbore len v prípade ak vážený študijný priemer 
počas bakalárskeho štúdia je lepší ako 2,5. Okrem toho, v prípade ak počet 
uchádzačov presiahne kapacitu daného študijného programu, pri prijímaní sa 
zohľadňujú výsledky z profilových predmetov, určených pre každý magisterský 
študijný program. U uchádzačov o štúdium z iných fakúlt prijatie na štúdium prípadne 
absolvovanie prijímacích pohovorov nariaďuje prijímacia komisia po zohľadnení 
predchádzajúceho štúdia a absolvovaného vzdelania uchádzača.  

Na magisterské štúdium bolo v akademickom roku 2013/2014 zapísaných 229 
študentov na jednoodborové študijné programy a 118 študentov na učiteľstvo 
akademických predmetov. Prehľad počtu študentov na jednoodborových 
a učiteľských študijných programoch druhého stupňa je uvedený v Prílohe č. 8.   
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Okrem toho, na Obr. č. 3 je znázornený percentuálny počet študentov 
jednoodborových a učiteľských študijných programov v akademickom roku 
2013/2014 prepočítaný na ústavy PF UPJŠ. Pre porovnanie je rovnaký údaj uvedený 
aj pre bežiaci akademický rok 2014/2015. Úspešnosť štúdia na druhom stupni je 
výrazne vyššia ako na prvom stupni štúdia (viac ako 80%). Študenti, ktorí 
prichádzajú na druhý stupeň štúdia sú už adaptovaní na vysokoškolské prostredie, sú 
zvyknutí na systém a organizáciu štúdia na fakulte, čo vedie k vysokej úspešnosti 
štúdia na druhom stupni.  

 

  
a 

  
b 

Obr. 3: Percentuálne zastúpenie počtu študentov druhého stupňa študujúcich 
v akademickom roku 2013/2014 a 2014/2015 na ústavoch PF UPJŠ; a) 
jednoodborové študijné programy, b) učiteľské študijné programy. 
 

 

Personálne zabezpečenie štúdia, kvalifikačná štruktúra učiteľov 

Kvalita každej vysokej školy sa odráža nielen od kvality študentov, ale hlavne 
kvality učiteľov, ktorí sú kľúčoví nielen v odbornom vzdelávaní študentov, ale 
zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri motivácii k štúdiu, prekonávaní prekážok v štúdiu 
ale vplývajú aj na rozvoj osobnosti študenta. Každá životaschopná vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá chce zohrávať kľúčovú úlohu pri vzdelávaní a výskume musí byť 
schopná zabezpečiť/vychovať dostatok erudovaných učiteľov, ktorí garantujú 
a zabezpečujú realizáciu príslušného študijného programu. Garanti musia byť 
zodpovední za študijný program, svojim pedagogickým a vedeckým profilom musia 
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zaručovať odbornú kvalitu ale musia byť aj dostatočne aktívni a angažovaní pri 
ovplyvňovaní vzdelávania na danom študijnom programe, s cieľom ďalšieho 
zvyšovania jeho kvality a rozvoja. Prírodovedecká fakulta UPJŠ má dostatočný počet 
učiteľov na ustanovený pracovný čas, ústavy sú dobre personálne vybudované, 
neustály kvalifikačný rast zamestnancov fakulty je zárukou garancií ponúkaných 
študijných programov aj do budúcna. Kvalifikačná štruktúra učiteľov na fakulte 
v akademickom roku 2013/2014 (k 30.9.2013) je uvedená v Tabuľke č. 1. V Tabuľke 
č. 2 je uvedený počet študentov 1. a 2. stupňa, pripadajúcich na prepočítaný počet 
vysokoškolských učiteľov. Prepočítaný počet študentov je na všetkých ústavoch 
vyhovujúci z hľadiska plnení kritérií akreditačnej komisie, oproti predchádzajúcemu 
akademickému roku došlo k jeho zlepšeniu, priemerný počet študentov prvého 
a druhého stupňa pripadajúci na jedného učiteľa je sedem.  
 
Tab. č. 1: Počet učiteľov k 30.9.2013 (fyzický stav – funkčné miesta)  

Pracovisko Učitelia 

 P MP D OA A L Spolu 

ÚBEV 7  7 18   32 

ÚFV 7 1 10 8   26 

ÚGE 2 1  10 1  14 

ÚCHV 5  14 14 1 1 35 

ÚINF 1 1 4 10 1  17 

ÚMV 5  11 7   23 

Celkom 27 3 46 67 3 1 147 

 

 

Tab. č. 2: Počty študentov na učiteľov na jednotlivých ústavoch v AR 2013/2014 

  

Počet študentov na 

profesorov a docentov 

Počet študentov na 

učiteľa s PhD. 

Počet študentov na 

celkový počet učiteľov 

UBEV 19,7 8,6 8,6 

UFV 4,2 2,9 2,9 

UGE 57,2 13,2 12,2 

UCHV 14,2 8,2 7,7 

UINF 20,1 7,5 7,1 

UMV 7,5 5,2 5,2 

PF UPJŠ 13,6 7,2 7,0 

 

 

Hodnotenie výučby študentmi 

V súlade so zákonom o vysokých školách sa môžu študenti PF UPJŠ vyjadriť ku 
kvalite vzdelávania a ohodnotiť pedagogický proces. Na to im slúži predmetová 
anketa, ktorú si môže použitím AiS uskutočniť pre každý predmet príslušný učiteľ, 
ďalej študenti môžu využiť na vyjadrenie svojich názorov „čiernu skrinku“, diskusné 
fóra. Okrem toho fakulta organizuje každoročne anonymnú celofakultnú anketu 
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prostredníctvom AiS. V akademickom roku AR 2013/2014 sa zapojilo 58 študentov, z 
nich dotazník ukončilo a odoslalo len 27 študentov. Vedenie fakulty sa snaží v tomto 
smere aktivizovať aj členov študentskej rady, avšak študenti sú v tomto smere dosť 
pasívni. Okrem ankiet sa môžu študenti v otázkach štúdia obrátiť na garantov 
študijných programov, študijných poradcov, alebo zástupcov riaditeľa pre 
pedagogickú činnosť. 

 
Cena dekana za pedagogickú činnosť  

Vedenie fakulty každoročne oceňuje úsilie učiteľov o vlastný osobný rozvoj a 
skvalitnenie pedagogického procesu. Na stretnutí akademickej obce v marci 2014 
bola udelená Cena dekana za pedagogickú činnosť doc. RNDr. Zuzana Daxnerovej, 
PhD. z ÚBEV, doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. z ÚFV a prof. RNDr. Katarína 
Györyovej, DrSc. z ÚCHV. 
 

Podmienky štúdia  

Štipendiá – podpora študentov 

V priebehu akademického roka bola zapracovaná legislatívna úprava, ktorou sa 
v rámci rozpisu dotácie rozpočtu verejným vysokým školám vyčleňujú MŠVVaŠ SR 
motivačné odborové štipendiá. Touto úpravou chce vláda SR podnietiť záujem 
študentov o štúdium prírodovedných a technických odborov. Schválená finančná 
podpora už bola prevedená na univerzitu a v akademickom roku 2014/2015 dostane 
15% študentov prvého a druhého stupňa v priemere po 1000 Eur na študenta. 
Podpora sa týka všetkých prírodovedných odborov, matematiky, informatiky a 
učiteľstva akademických predmetov. 

Okrem uvedeného nového typu podpory fakulta vypláca štandardne v zmysle 
legislatívy sociálne a motivačné štipendiá. Vyplácanie štipendií sa riadi 
príslušnými legislatívnymi normami a Štipendijným poriadkom UPJŠ.  

Počet poberateľov sociálneho štipendia sa v jednotlivých mesiacoch AR 
2013/2014 výrazne menil a kolísal v rozmedzí od 2 do 199 poberateľov. Celkovo bolo 
na sociálne štipendiá vyplatených v AR 2013/2014 326 150 €. 

Motivačné štipendium sa na UPJŠ poskytuje na základe vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 v súlade so štipendijným poriadkom UPJŠ. 
V akademickom roku 2013/2014  bolo udelené prospechové štipendium 112 
študentom v celkovej výške 51 520 €. 

Z fondu školného za nadštandardnú dĺžku štúdia dekan fakulty prideľuje 
mimoriadne štipendiá jednorázovo členom študentskej rady, za aktivitu v prospech 
fakulty alebo pri príležitosti promócie v podobe ceny dekana. V akademickom roku 
2013/2014 bolo takto vyplatených 6 štipendií, ktorých výška sa pohybovala od 20 do 
270 Eur. Suma vyplatená na tieto štipendia predstavovala 7760 Eur. Mimoriadne 
štipendium v podobe ceny rektora bolo v akademickom roku 2013/2014 udelené  
študentom za vynikajúce študijné výsledky do priemeru 1,1 a významnú 
reprezentáciu UPJŠ. V akademickom roku 2013/2014 bolo udelených 22 
mimoriadnych štipendií, ktorých výška sa pohybovala od 100 do 500 Eur. Suma 
vyplatená na tieto štipendia predstavovala 6600 Eur. 

Iniciatívni a nadaní študenti môžu byť podporení aj formou štipendiá pre 
talentovaných študentov. Na tieto štipendia boli v AR 2013/2014 navrhovaní 
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uchádzači, ktorí sa dosiahli počas strednej školy významné úspechy v predmetových 
olympiádach prípadne iných súťažiach v rámci odboru. Po zapísaní sa do I. ročníka 
Bc. štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a nastúpení týchto študentov 
na štúdium bolo v zmysle Rozhodnutia rektora č. 3/2012 pre týchto talentovaných 
študentov rektorom priznané prospechové štipendium vo výške 400 EUR. Štipendium 
bolo priznané piatim študentom (trom študentov programu Informatika a dvom 
študentom programu Fyzika). 
 
Ubytovanie študentov  

Ubytovanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity riadi ubytovacia komisia, 
zložená z prorektora pre vzdelávanie a informačné technológie, prodekanov fakúlt 
riaditeľa ŠDaJ UPJŠ a zástupcov študentov, členov študentskej internátnej rady. 
Prideľovanie ubytovania sa realizuje v súlade s domovým a ubytovacím poriadkom 
ŠDaJ UPJŠ v Košiciach. Ubytovávanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity je 
realizované na štyroch blokoch na Medickej 4, 6, na Popradskej ulici 66 a na 
Popradskej ulici 76. Ubytovacia kapacita na Medickej ulici je celkovo 1400, na 
Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 200 osôb. Celková 
kapacita ŠD na ubytovanie je 1755 miest. Okrem toho ubytovanie sa realizuje aj 
v spolupráci s externými poskytovateľmi v ubytovni MEI Hostel na Kysuckej 16, v 
Podnikateľskom centre Pražská 2. Pre akademický rok 2014/2015 sa podarilo doplniť 
ubytovacie kapacity aj s pomocou Technickej univerzity v Košiciach v ŠD TUKE, 
Jedlíkova 5 a 13. Ubytovacie kapacity univerzity a zazmluvnených partnerov 
v súčasnej dobe úplne postačujú na pokrytie dopytu po ubytovaní.  

 

Materiálne a technické podmienky štúdia   

Neodmysliteľnou súčasťou každej univerzity je jej knižnica, ktorá parí k jej 
reprezentatívnym súčastiam. V rámci Univerzitnej knižnice UPJŠ je prevádzkovaná 
Prírodovedecká knižnica a študovňa v areáli budovy Park Angelinum 9. V knižniciach 
sa študenti môžu dostať k základnej ale aj najnovšej vedeckej a odbornej literatúre, 
ktorá je potrebná pre výučbu predmetov v príslušných študijných programoch. 
V posledných rokoch sa podarilo zabezpečiť novú odbornú literatúru hlavne 
prostredníctvom projektov zo ŠF EÚ, ako napr. KVARK, Doktorand. Hoci študovňa 
poskytuje ideálne miesto na trávenie voľného času a vzdelávanie, je potrebné 
konštatovať, že študenti nevyužívajú v dostatočnej miere jej kapacitu a potenciál. 
Okrem odborných kníh a skrípt majú študenti možnosť využívať v knižnici aj 
elektronický prístup k špičkovým vedeckým časopisom od takých publikačných domov 
ako sú Elsevier, Springer ale aj k databázam Web of Knowledge alebo Scopus.  

Kriticky je potrebné sa pozrieť na edičnú činnosť fakulty. Tlačené verzie kníh, 
skrípt a učebníc fakulta vydáva len v ojedinelých prípadoch. Tlačou vychádzajú iba 
publikácie hradené z iných zdrojov, alebo úspešné v predaji (napr. publikácia 2 
v prílohe 8). Inak sú preferované elektronické publikácie s nízkymi výrobnými 
nákladmi. Publikácie je možné zakúpiť v novozriadenej predajni UPJŠ 
a v internetovom obchode Unibook UPJŠ. Edičnú činnosť na PF nepriaznivo 
ovplyvnilo to, že neboli zo strany rektorátu UPJŠ uhradené financie za predaj 
publikácii (druhotná neschopnosť kvôli nezaplateniu zo strany vtedajšieho predajcu - 
firmy Hanzluvka). 
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Rovnako kriticky je však potrebné skonštatovať, že učitelia fakulty nevykazujú 
vysokú afinitu k vydávaniu knižných titulov a skrípt, málo dodržiavajú edičný plán 
a v edičnom pláne sa v prevažnej miere objavujú len tituly, ktoré sú nevyhnutné 
z hľadiska požiadavky kariérneho rastu zamestnancov. Prehľad titulov, ktoré boli 
vydané v roku 2013/2014 je uvedený v Prílohe č. 9.  

Posluchárne na PF UPJŠ sú vybavené modernou didaktickou technikou 
(dataprojektory, elektronické tabule, počítače), ktoré prispievajú k skvalitneniu 
procesu výučby. Podmienky pre štúdium sa na fakulte výrazne zlepšili hlavne vďaka 
finančným prostriedkom z európskych štrukturálnych fondov. Aj keď niektoré 
posluchárne boli v poslednom období modernizované, modernizácia a obnova 
výučbových priestorov by potrebovala výraznejšiu finančnú dotáciu. Fakulta trpí tým, 
že je situovaná vo viacerých historických budovách, ktorých údržba a obnova je 
finančne nesmierne náročná. Vďaka projektu Promatech bola zrekonštruovaná 
budova Park Angelinum 9, chystá sa rekonštrukcia budovy na Jesennej 5 v rámci 
projektu Technicom, zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila aj vo viacerých častiach 
RBL pavilónu na Moyzesovej 11. Z hľadiska investícii do priestorov zaostávajú budovy 
na ulici Kostlivého a Moyzesovej 11, ale aj priestory PF UPJŠ v botanickej záhrade. 

Pre študentov experimentálnych študijných programov je samozrejmosťou prístup 
do laboratórií (či už v rámci cvičení, alebo pri vypracovávaní záverečných prác). 
Mnohé výučbové laboratória už boli modernizované, z prostriedkov ŠF EÚ získaných 
v OP vzdelávanie, napr. projekty EÚ (KVARK, SOFOS, IRES, Doktorand, MIV, 
RIFIV). Okrem modernizácie priestorov, nákupu študijnej literatúry a materiálov pre 
študentov bolo v rámci týchto projektov zabezpečené špecializované kurzy (hlavne 
pre doktorandov), zvyšovanie ich generických kompetencií (KVARK), ale umožnili 
doktorandom aj vycestovať na renomované zahraničné pracoviská. V rámci projektu 
IRES a študenti mohli zúčastniť úvodných sústredení v zariadení Drienica, kde sa 
pod vedením učiteľov neformálnou formou oboznámili so systémom štúdia na fakulte 
a spôsobom, ako štúdium čo najlepšie zvládnuť. Fakulta je zapojená aj do 
univerzitného projektu RIFIV, v rámci ktorého sa uskutočnila Jarná škola 
doktorandov. Unikátom, ktorý priniesol tento projekt je zavedenie univerzitných 
interdisciplinárnych certifikovaných blokov, ktoré môže absolvovať každý študent 
univerzity a získať napr. certifikát TOEFL, základy štatistiky, prvej pomoci a pod. 
V rámci projektu RIFIV sa rozbehla aj odborná prax študentov PF UPJŠ 
v podnikoch, na ktorej sa zúčastňujú študenti ÚBEV, ÚCHV, ÚGE a ÚINF. 

  

Mobility študentov a zahraniční študenti 

Študenti fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci 
programu Erasmus a spoznať tak iný systém vzdelávania, nájsť si nové priateľstvá 
a kontakty, ale aj zdokonaliť sa aj v cudzom jazyku. Túto možnosť využívajú študenti 
pomerne málo. V akademickom roku 2013/2014 absolvovalo program Erasmus a 
zahraničnú stáž len 15 študentov PF UPJŠ (Príloha č. 10). Naopak, zo  zahraničia 
prišiel na fakultu v rámci programu Erasmus jeden študent Sýrskej arabskej republiky 
(na ÚINF) a jeden študent Tureckej republiky (na ÚCHV). Zo zahraničných študentov 
študovali v akademickom roku 2013/2014 dve študentky, na programe Mb a Bb, obe 
z Ukrajiny.  
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Študentská vedecká konferencia 

Študenti, ktorí sa zapájajú na ústavoch do vedeckej práce majú možnosť 
vystúpiť na Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). ŠVK sa každoročne teší veľkému 
záujmu študentov. Od roku 2012 má ŠVK vlastné logo a fakulta vydáva zborník 
abstraktov z ŠVK. V akademickom roku 2013/2014 roku ŠVK prebehlo v 19 sekciách 
a na konferencii vystúpilo 129 študentov. 
 

Účasť študentov na organizácii života na fakulte 

Vedenie fakulty sa minimálne dvakrát počas akademického roka stretáva so 
zástupcami študentov, reprezentovanými Študentskou radou PF UPJŠ 
a študentskou časťou Akademického senátu PF UPJŠ, na ktorých vedenie 
fakulty podľa potreby diskutuje so študentmi o aktuálnej situácii na fakulte týkajúcej 
sa štúdia, organizácie akademického roka, ale aj študentského života a budovania 
povedomia vo vzťahu k Alma mater. Zástupcovia študentskej rady pomáhajú pri 
zápisoch študentov do 1. ročníka, pripravujú špeciálne číslo študentského časopisu 
Prímes pre prvákov, organizujú podujatia akými sú imatrikulačný ples, 24 hodinovka 
v basketbale či aktivity počas  Prírodovedeckých dní.  Študentská rada pomáha 
zvýšiť informovanosť študentov aj prevádzkovaním vlastnej webovej stránky ako aj 
informáciami v študentskom rádiu ŠtuRKo.  

 
 

Celoživotné vzdelávanie 

Okrem vysokoškolského vzdelávania v prvých troch stupňoch štúdia poskytuje 
fakulta svojim absolventom, ale aj ďalším záujemcom absolvovať rôzne kurzy v rámci 
celoživotného vzdelávania. Počas akademického roka 2013/2014 fakulta realizovala 
nasledujúce vzdelávania: 

 rigorózne konania - rigorózne konanie na fakulte úspešne absolvovalo 
v priebehu akademického roka 2013/2014 spolu 70 uchádzačov, z toho v 
odbore Biológia 37, Fyzika 15,  Chémia 7,  Matematika 10 uchádzačov a v 
odbore učiteľstvo akademických predmetov 1 uchádzač, 

 kontinuálne kvalifikačné vzdelávanie v odbore informatika – 
absolvovalo v akademickom roku 2013/2014 spolu 22 frekventantov, 

 kontinuálne kvalifikačné vzdelávanie v odbore biológia - 
absolvovalo v akademickom roku 2013/2014 spolu 5 frekventantov, 

 rozširujúce vzdelávanie v odbore matematika – v akademickom 
roku 2013/2014 študovalo 12 študentov v druhom ročníku otvára sa každý 
druhý rok, v aktuálnom akademickom roku je zapísaných 25 študentov 
v prvom ročníku a 10 študentov v končiacom treťom ročníku, 

 rozširujúce vzdelávanie v odbore informatika – v akademickom roku 
2013/2014 študovalo 17 študentov v prvom ročníku a 12 študentov 
v druhom ročníku. V aktuálnom akademickom roku 2014/2015 sa 
rozširujúce štúdium informatiky neotváralo, v štúdiu pokračuje 14 
študentov v druhom ročníku a 12 študentov v treťom ročníku,  

 doplňujúce pedagogické štúdium – v akademickom roku 2013/2014 
absolvovalo 8 študentov, v akademickom roku 2014/2015 sme ho pre 
nízky záujem neotvárali. 
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Okrem vzdelávaní spomínaných vyššie, fakulta zabezpečuje v spolupráci s CCV  
Kontinuálne vzdelávanie a atestácie pedagogických zamestnancov v súlade so 
zákonom č. 317/2009, 390/2011 a vyhláškou č. 445/2009. V rámci tohto vzdelávania 
ponúka pre pedagogických zamestnancov inovačné vzdelávanie, aktualizačné 
vzdelávanie, prípravné atestačné vzdelávanie, ako aj atestácie pedagogických 
zamestnancov.  

 

 

Propagácia štúdia a vzťah s verejnosťou 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ realizuje smerom k verejnosti niekoľko aktivít, ktoré 
majú zviditeľniť fakultu, zvýšiť záujem o štúdium, ale aj udržať kontakt 
s absolventmi.  

Jednou z najúčinnejších foriem prezentácie fakulty je Deň otvorených dverí, 
ktorý dvakrát ročne organizuje fakulta pre študentov stredných škôl, ktorí majú 
možnosť prísť sa oboznámiť s podmienkami štúdia na PF UPJŠ, ale aj jej vedeckým 
výskumom. Dni otvorených dverí sa organizujú v októbri/novembri (v spolupráci 
s UPJŠ) a vo februári (fakultný DOD).  

Ďalšou aktivitou smerom k študentom stredných škôl je projekt Otvorené 
laboratóriá - fyzika, chémia, biológia, geografia. Cieľom projektu je sprístupniť 
študentom stredných škôl vedeckú a pedagogickú prácu na ústavoch PF UPJŠ, 
poskytnúť informácie o používaní laboratórnych prístrojov, pomôcok a zariadení, 
experimentálne práce v laboratóriách.  

Na UPJŠ pôsobí Klub riaditeľov stredných škôl pri Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ktorého poslaním je predovšetkým vytvorenie 
komunikačnej platformy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu 
spoločných aktivít realizovaných fakultou a strednými školami, ktoré poskytujú 
vzdelanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.   

Informácie o štúdiu sa nachádzajú na webovej stránke fakulty, na portáli VŠ. 
Fakulta taktiež príležitostne inzeruje prostredníctvom MHD alebo regionálnych 
periodík.  

Učitelia a študenti fakulty spolupracovali v akademickom roku 2013/2014 na 
projekte Univerzita bez hraníc, ktorý je zameraný na sprístupnenie sveta vedy a 
vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s 
cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.  

Veľmi významnou je pravidelná účasť fakulty na podujatí Noc výskumníkov, 
ktoré sa organizuje každoročne v OC Optima.  

Pomôcť udržať si záujem o štúdium na PF UPJŠ pomáha aj spolupráca 
s firmami a prezentácia tejto spolupráce verejnosti pri vhodných príležitostiach. Ide 
o potenciálnych odberateľov absolventov, ako sú T-Systems Slovakia, Siemens, Ness-
KDC, pFlow, VSL Software, Imuna a.s., Šarišské Michaľany, RWE IT Slovakia, Zväz 
chemického priemyslu, TEHO Košice, USS Košice. Spoluprácu s nimi si ceníme, 
nakoľko napomáha k zlepšeniu umiestnenia absolventov na pracovnom trhu. 

 

Záver 

Uplynulý akademický rok sa niesol v znamení komplexnej akreditácie. 
Zamestnanci fakulty, garanti ale aj všetci učitelia sa snažili v podkladoch pre 
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akreditáciu ukázať, že fakulta si právom zaslúži byť medzi excelentnými fakultami. 
Zamestnanci fakulty môžu poskytnúť záruku poctivej každodennej práce v oblasti 
výskumu a vzdelávania aj v budúcnosti. 

Riziká pre fakultu môže priniesť klesajúca demografická krivka. Avšak takmer 
celá akademická obec vyslovuje nádej, že príde čas, keď sa financovanie univerzít 
a fakúlt bude odvíjať nielen od počtu študentov, ale hlavne od kvality vzdelávania 
a výskumu. 

Klesajúci počet študentov je možne saturovať šikovnými uchádzačmi zo 
zahraničia. Tu je potrebné zdôrazniť, že v oblasti internacionalizácie akademického 
prostredia a štúdia má fakulta stále veľké rezervy. Zatiaľ sa jej nepodarilo pritiahnuť 
početnejšiu skupinu študentov, absolventov, ktoré by jej meno šírili v zahraničí. 
Rezervy sú aj v propagácii fakulty smerom navonok, keď chýbajú propagačné 
a reprezentatívne materiály pre uchádzačov zvonku, či už zo Slovenska, alebo zo 
zahraničia. Tieto úlohy musí fakulta zabezpečiť čo najskôr, pretože sú taktiež jedným 
z medzníkov jej ďalšieho rozvoja. 
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Príloha č. 1: Zoznam jednoodborových študijných programov prvého stupňa štúdia 
akreditovaných na PF UPJŠ v akademickom roku 2013/2014. Červeným písmom 
uvedené zmeny a údaje vzťahujúce sa ku komplexnej akreditácii. (kliknite pre 
návrat do textu) 

Identifikačný kód a názov 
študijného programu* 

Číslo a názov  
študijného odboru** 

Garant 

17469 Biológia 1536 / 4.2.1. biológia 

Denná forma 

doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. 

17453 Fyzika  1160 / 4.1.1. fyzika  

Denná forma 

doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. 

100562  Geografia 

 
1316 / 4.1.35. geografia 

Denná forma 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

17444 Chémia 1420 / 4.1.14. chémia 
Denná forma 

doc. RNDr. I. Potočňák, PhD. 

Environmentálna chémia 
 

 

V rámci komplexnej akreditácie 
žiadosť o akreditáciu ŠP nebola 

podaná 

4.1.14. chémia 
Denná forma 

 

 

Prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc. 

4871 Informatika 2508 / 9.2.1. informatika 

Denná a externá forma 

prof. RNDr. V. Geffert, DrSc. 

17432 Matematika 1113 / 9.1.1. matematika 

Denná forma 

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. 

24929 Ekonomická a finančná 
matematika 

1113 / 9.1.1. matematika 
Denná forma 

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, 
CSc. 

17418 Všeobecná ekológia 
a ekológia jedinca a populácií 

1622 / 4.3.4. všeobecná 
ekológia a ekológia jedinca 

a populácií 

Denná forma 

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.  

100314 a 100315  Aplikovaná 

informatika 
 

2511 / 9.2.9. Aplikovaná 

informatika 
Denná a externá forma 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

* Identifikačný kód študijného programu podľa registra študijných programov. 

** Číslo a názov študijného odboru. Červeným písmom je uvedené číslo študijného odboru ako prvé štvorčíslie 
kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, čiernym písmom je  uvedené číslo študijného odboru tak, 
ako je uvedené na stránke akreditačnej komisie, podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky vydanej 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

http://ais2.upjs.sk/PF/StudijnePlany/PF/EnCHb.xml
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Príloha č. 2: Zoznam medziodborových študijných programov akreditovaných na PF 
UPJŠ v akademickom roku 2013/2014. Červeným písmom uvedené zmeny a údaje 
vzťahujúce sa ku komplexnej akreditácii. (kliknite pre návrat do textu)  

Identifikačný kód 

a názov študijného 
programu* 

Číslo a názov  

študijného odboru** 
Garanti 

17461 Biológia – 

geografia 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1536 / 4.2.1. biológia a štud. 
odboru 1316 / 4.1.35. 

geografia 
Denná forma 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

17463 Biológia – 
informatika 

Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 
1536 / 4.2.1. biológia a štud. 

odboru 2508 / 9.2.1. 

informatika 
Denná forma 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.  
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

 

17462 Biológia – 
chémia 

Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 
1536 / 4.2.1. biológia a štud. 

odboru 1420 / 4.1.14. chémia 

Denná forma 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

Biológia – filozofia  

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

4.2.1. biológia a štud. odboru 
2.1.1. filozofia 

Denná forma 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 

17464 Biológia – 

psychológia  

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1536 / 4.2.1. biológia a štud. 

odboru 7701 / 3.1.9. 
psychológia 

Denná forma 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

17440 chémia – 

geografia 

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1420 / 4.1.14. chémia a štud. 

odboru 1316 / 4.1.35. 
geografia 

Denná forma 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

17439 chémia- 

informatika 

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1429 / 4.1.14. chémia a štud. 

odboru 2508 / 9.2.1. 
informatika 

Denná forma 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

 

chémia - psychológia 

Medziodborové 
štúdium 

 

V rámci komplexnej 
akreditácie žiadosť 

o akreditáciu ŠP 
nebola podaná 

v kombinácii štud. odboru 

4.1.14. chémia a štud. odboru 
3.1.9. psychológia 

Denná forma 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.  

chémia -filozofia 

Medziodborové 
štúdium 

 

v kombinácii štud. odboru 

4.1.14. chémia a štud. odboru 
2.1.1. filozofia 

Denná forma 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 
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V rámci komplexnej 

akreditácie žiadosť 
o akreditáciu ŠP 

nebola podaná 

17448 geografia –  

filozofia 

Medziodborové 
štúdium 

 

v kombinácii štud. odboru 

1316 / 4.1.35. geografia a 

štud. odboru 6107 / 2.1.1. 
filozofia 

Denná forma 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.  

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 

17441 geografia – 

informatika 

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1316 / 4.1.35. geografia a 

štud. odboru 2508 / 9.2.1. 
informatika 

Denná forma 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

 

177442 geografia – 

psychológia 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1316 / 4.1.35. geografia a 
štud. odboru 7701 / 3.1.9. 

psychológia   

Denná forma 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

17454 fyzika - 

biológia  
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1160 / 4.1.1 fyzika a 
štud.odboru 1536 / 4.2.1. 

biológia 

Denná forma 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.  

17450 fyzika – 

chémia 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1160 / 4.1.1 fyzika a 
štud.odboru 1420 / 4.1.14. 

chémia 
Denná forma 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

17452 fyzika – 

geografia 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1160 / 4.1.1 fyzika a 
štud.odboru 1316 / 4.1.35. 

geografia 
Denná forma 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

177449 fyzika – 

informatika 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1160 / 4.1.1 fyzika a 
štud.odboru  2508 / 9.2.1. 

informatika 
Denná forma 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 
 

fyzika - psychológia 

Medziodborové 
štúdium 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie žiadosť 
o akreditáciu ŠP 

nebola podaná 

v kombinácii štud. odboru 

4.1.1 fyzika a štud.odboru 
3.1.9. psychológia 

Denná forma 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

fyzika –  filozofia 
Medziodborové 

štúdium 
 

V rámci komplexnej 

v kombinácii štud. odboru 
4.1.1 fyzika a štud.odboru 

2.1.1. filozofia 
Denná forma 

prof. RNDr. P. Kollár, CSc.  
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 
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akreditácie žiadosť 

o akreditáciu ŠP 
nebola podaná 

17424 matematika – 
biológia  

Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 
1113 / 9.1.1. matematika a 

štud. odboru 1536 / 4.2.1. 

biológia 
Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 
doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

 

pre komplexnú akreditáciu: 
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

matematika – 

filozofia 

Medziodborové 
štúdium 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie žiadosť 
o akreditáciu ŠP 

nebola podaná 

v kombinácii štud. odboru 

9.1.1. matematika a štud. 

odboru 2.1.1. filozofia 
Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 

17423 matematika – 
fyzika 

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 
1113 / 9.1.1. matematika a 

štud. odboru 1160 / 4.1.1. 
fyzika 

Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 
prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

 
pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 

17422 matematika – 

chémia 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1113 / 9.1.1. matematika a 
štud. odboru 1420 / 4.1.14. 

chémia 
Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 
 

pre komplexnú akreditáciu: 
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

17421 matematika – 
geografia 

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 
1113 / 9.1.1. matematika a 

štud. odboru 1116 / 4.1.35. 
geografia 

Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

 
pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

17419 matematika – 

informatika 
Medziodborové 

štúdium 

v kombinácii štud. odboru 

1113 / 9.1.1. matematika a 
štud. odboru 2508 / 9.2.1. 

informatika 

Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 
 

pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

17420 matematika – 
psychológia 

Medziodborové 
štúdium 

v kombinácii štud. odboru 
1113 / 9.1.1. matematika a 

štud. odboru 7701 / 9.1.9. 
psychológia 

Denná forma 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

 
pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

informatika – filozofia 

Medziodborové 
štúdium 

 

V rámci komplexnej 

v kombinácii štud. odboru 

9.2.1. informatika a štud. 
odboru 2.1.1. filozofia 

Denná forma 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 
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akreditácie žiadosť 

o akreditáciu ŠP 
nebola podaná 

informatika – 
psychológia 

Medziodborové 

štúdium 
 

V rámci komplexnej 
akreditácie žiadosť 

o akreditáciu ŠP 

nebola podaná 

v kombinácii štud. odboru 
9.2.1. informatika a štud. 

odboru 3.1.9. psychológia 

Denná forma 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

* Identifikačný kód študijného programu podľa registra študijných programov. 

** Číslo a názov študijného odboru. Červeným písmom je uvedené číslo študijného odboru ako prvé štvorčíslie 
kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, čiernym písmom je  uvedené číslo študijného odboru tak, 
ako je uvedené na stránke akreditačnej komisie, podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky vydanej 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
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Príloha č. 3: Zoznam jednoodborových študijných programov druhého stupňa štúdia 
akreditovaných na PF UPJŠ v akademickom roku 2013/2014. Červeným písmom 
uvedené zmeny a údaje vzťahujúce sa ku komplexnej akreditácii. (kliknite pre 
návrat do textu)  

Identifikačný kód 
a názov študijného 

programu* 

Číslo a názov  

študijného odboru** 
Garant 

17458 Botanika a 
fyziológia rastlín 

1536 / 4.2.1. biológia  
Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP 
Denná forma 

 

V rámci komplexnej 
akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

prof. RNDr. P. Mártonfi, PhD.  
 

 
 

 

Pre komplexnú akreditáciu: 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. 

17412 Zoológia a 

fyziológia živočíchov 

1536 / 4.2.1. biológia  

Dvojročný ŠP 
Trojročný konverzný ŠP 

Denná forma 
 

V rámci komplexnej 
akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 

dvojročného ŠP 

prof. RNDr. B. Šmajda, CSc. 

4877 Genetika a 

molekulárna 
cytológia 

1536 / 4.2.1. biológia  

Dvojročný ŠP 
Trojročný konverzný ŠP do 

31.8.2013 

Denná forma 
 

V rámci komplexnej 
akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. 

17415 Všeobecná 

ekológia a ekológia 
jedinca a populácií 

  

1622 / 4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia jedinca a 
populácií 

Dvojročný  ŠP 
Trojročný konverzný ŠP 

Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 
len na akreditáciu 

dvojročného ŠP 

prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.  

Fyzika 
 

 
 

 
 

V rámci komplexnej 

1160 / 4.1.1. fyzika 
Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP do 
31.8.2013 

Denná forma 
 

V rámci komplexnej 

prof. RNDr. A. Bobák, DrSc. 
 

 
 

 
 

Pre komplexnú akreditáciu: 
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akreditácie 

premenovaný na 
Teoretická fyzika 

a astrofyzika 
(nový ŠP) 

akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. 

4876 Fyzika 

kondenzovaných 
látok 

1160 / 4.1.1. fyzika 

Dvojročný ŠP 
Trojročný konverzný ŠP do 

31.8.2013 
Denná forma 

 

V rámci komplexnej 
akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

prof. RNDr. A. Feher, DrSc. 

 
 

 
 

 

Pre komplexnú akreditáciu: 
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. 

4889 Biofyzika 1160 / 4.1.1. fyzika 
Dvojročný ŠP  

Trojročný konverzný ŠP do 

31.8.2013 
Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

prof. RNDr. P. Miškovský, DrSc. 

4868 Jadrová a 
subjadrová fyzika 

1160 / 4.1.1. fyzika 
Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP do 
31.8.2013 

Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 
len na akreditáciu 

dvojročného ŠP 

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. 

4895 Analytická 
chémia 

1420 / 4.1.14. chémia 
Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP do 
31.08.2013 

Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 
len na akreditáciu 

dvojročného ŠP 

prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc. 

4896 Anorganická 

chémia 

1420 / 4.1.14. chémia 

Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP do 
31.08.2013 

Denná forma 
 

V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 
len na akreditáciu 

prof. RNDr. J. Černák, CSc. 
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dvojročného ŠP 

17471 Biochémia 1420 / 4.1.14. chémia 
Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP 
Denná forma  

 

V rámci komplexnej 
akreditácie pdaná žiadosť len 

na akreditáciu dvojročného 
ŠP 

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. 

Nový – Fyzikálna 

chémia 

1420 / 4.1.14. chémia 

Dvojročný ŠP 
Denná forma  

prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. 

4853 Organická 
chémia 

1420 / 4.1.14. chémia 
Dvojročný ŠP 

Trojročný konverzný ŠP do 
31.8.2013 

Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 
len na akreditáciu 

dvojročného ŠP 

prof.  RNDr. Jozef Gonda, DrSc. 

17455 Ekonomická a 
finančná matematika 

1113 / 9.1.1. matematika 
Dvojročný  ŠP 

Trojročný konverzný ŠP 
Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. 
 

 
 

 
 

17430 Manažérska 
matematika 

1113 / 9.1.1. matematika 
Dvojročný  ŠP 

Trojročný konverzný ŠP 

Denná forma 
 

V rámci komplexnej 
akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 

dvojročného ŠP 

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 
 

 

 
 

Pre komplexnú akreditáciu: 
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. 

Matematika 

  
 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie žiadosť 

o akreditáciu ŠP 
nebola podaná 

9.1.1. matematika 

Dvojročný  ŠP 
Trojročný konverzný ŠP 

Denná forma 

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. 

 
 

100591 Informatická 
matematika 

1113 / 9.1.1. matematika 
Dvojročný  ŠP do 31.8.2015 

Denná forma 

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc. 

Geografia 1316 / 4.1.35. geografia prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. 
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V rámci komplexnej 

akreditácie 

premenovaný na 
Geografia 

a geoinformatika 
(nový ŠP) 

Dvojročný  ŠP 

Trojročný konverzný ŠP 
Denná forma 

 
V rámci komplexnej 

akreditácie podaná žiadosť 

len na akreditáciu 
dvojročného ŠP 

 

 
 
 

Pre komplexnú akreditáciu: 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

17427 a 100771 

Informatika 

2508 / 9.2.1. informatika 

Dvojročný  ŠP 
Trojročný konverzný ŠP 

Denná forma 
 

V rámci komplexnej 
akreditácie podaná žiadosť 

na akreditáciu dvojročného aj 

trojročného ŠP 

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. 

* Identifikačný kód študijného programu podľa registra študijných programov. 

** Číslo a názov študijného odboru. Červeným písmom je uvedené číslo študijného odboru ako prvé štvorčíslie 
kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, čiernym písmom je  uvedené číslo študijného odboru tak, 
ako je uvedené na stránke akreditačnej komisie, podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky vydanej 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
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Príloha č. 4: Zoznam akreditovaných študijných programov na PF UPJŠ 
v akademickom roku 2013/2014 v rámci učiteľstva akademických predmetov. 
Červeným písmom sú uvedené zmeny, ktoré nastali v procese komplexnej 
akreditácie. (kliknite pre návrat do textu) 

Identifikačný kód 
a názov študijného 

programu* 

Číslo a názov  

študijného odboru** 
Garanti 

23543 učiteľstvo 
biológie 

(v kombinácii) 

7656 / 1.1.1. učiteľstvo 
akademických predmetov 

Dvojročný  ŠP 
Denná forma 

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 
prof. Volodymyr Starosta, DrSc. 

 
Pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

23544 učiteľstvo 

fyziky  
(v kombinácii) 

7656 / 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
Dvojročný  ŠP 

Denná forma 

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

prof. Volodymyr Starosta, DrSc. 
 

Pre komplexnú akreditáciu: 

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

23545 učiteľstvo 
chémie 

(v kombinácii) 

7656 / 1.1.1. učiteľstvo 
akademických predmetov 

Dvojročný  ŠP 
Denná forma 

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 
Prof. Volodymyr Starosta, DrSc. 

 
Pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

23546 učiteľstvo 

geografie (v 
kombinácii) 

  

7656 / 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
Dvojročný  ŠP 

Denná forma 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

Prof. Volodymyr Starosta, DrSc. 
 

Pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

23547 učiteľstvo 
matematiky 

(v kombinácii) 

7656 / 1.1.1. učiteľstvo 
akademických predmetov 

Dvojročný  ŠP 
Denná forma 

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. 
Prof. Volodymyr Starosta, DrSc. 

 
Pre komplexnú akreditáciu: 

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

23548 učiteľstvo 

informatiky 
(v kombinácii) 

7656 / 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
Dvojročný  ŠP 

Denná forma 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

Prof. Volodymyr Starosta, DrSc. 
 

Pre komplexnú akreditáciu: 

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

* Identifikačný kód študijného programu podľa registra študijných programov. 

** Číslo a názov študijného odboru. Červeným písmom je uvedené číslo študijného odboru ako prvé štvorčíslie 
kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, čiernym písmom je  uvedené číslo študijného odboru tak, 
ako je uvedené na stránke akreditačnej komisie, podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky vydanej 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
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Príloha č. 5 Počet študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia na 
PF UPJŠ v posledných piatich akademických rokoch. (kliknite pre návrat do 
textu) 
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Príloha č. 6 Počet študentov zapísaných v prvom ročníku bakalárskych 
jednoodborových študijných programov a vybraných medziodborových študijných 
programov v posledných piatich akademických rokoch. (kliknite pre návrat do 
textu) 

 

Jednoodborové štúdium 

Štud. program 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Bb 32 27 39 40 34 

CHb 65 75 70 70 57 

EnCHb 11 5 3 4 0 

Fb 12 24 15 13 13 

Gb 21 31 25 22 16 

Ib 32 35 30 34 15 

Mb 25 14 7 5 8 

EFMb 0 8 22 16 11 

VEb 24 18 11 8 12 

AI - - - 7DF+8EF 20DF+ 6EF 

 

Medziodborové štúdium 

Štud. program 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

BCH 16 35 22 29 41 

BG 7 3 10 11 20 

BPs 15 14 15 10 9 

BI 7 4 7 7 4 

GI 5 3 8 5 2 

GPs 20 10 3 9 7 

MB 6 5 4 4 3 

MF 9 4 4 4 2 

MI 6 7 5 3 8 

FB 19 10 0 8 2 
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Príloha č. 7: Úspešnosť štúdia v AR 2013/2014 na bakalárskom stupni (kliknite 
pre návrat do textu) 

Študenti Zapísaní 2011/2012 
Absolventi 

2013/2014 
NDŠ 

Úspešnosť v % 

Bez NDŠ Spolu s NDŠ 

Bb 27 15 1 55,6 59,3 

Fb 24 14 1 58,3 62,5 

GOb 31 23 0 74,2 74,2 

CHb 75 42 1 56,0 57,3 

EnCHb 5 2 0 40,0 40,0 

Ib 34 11 3 32,4 41,2 

Mb 14 10 1 71,4 78,6 

EFMb 8 3 3 37,5 75,0 

VEb 18 12 0 66,7 66,7 

JO celkom: 236 132 10 55,9 60,2 

BGb 3 2 0 66,7 66,7 

BIb 4 1 0 25,0 25,0 

GIb 3 0 0 0,0 0,0 

MBb 5 0 0 0,0 0,0 

MFb 4 3 0 75,0 75,0 

MIb 7 1 0 14,3 14,3 

BCHb 35 17 4 48,6 60,0 

BPsb 14 6 3 42,9 64,3 

GFib 6 3 0 50,0 50,0 

GPsb 10 7 1 70,0 80,0 

MGsb 5 1 0 20,0 20,0 

MPsb 1 0 0 0,0 0,0 

MCHb 6 3 0 50,0 50,0 

FCHb 4 1 0 25,0 25,0 

FBb 10 2 1 20,0 30,0 

FGb 1 0 0 0,0 0,0 

MO celkom: 118 47 9 39,8 47,5 

Spolu: 354 179 19 50,6 55,9 
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Príloha č. 8 Prehľad celkového počtu študentov na jednoodborových a učiteľských 
študijných programoch druhého stupňa štúdia v AR 2013/2014 a 2014/2015.                   
(kliknite pre návrat do textu) 

  Jednoodborové štúdium 

  Študijný program AR 2013/2014 AR 2014/2015 
  ACH 8 12 
  AnCH 15 23 
  BF 7 11 
  BFR 2 8 
  BiCH 19 19 
  EFM 12 12 
  EFM3 1 0 
  FKL 3 5 
  F 2 6 
  G 49 46 
  GMC 31 24 
  I 26 22 
  I3 1 0 
  IM 2 6 
  JSF 2 6 
  MM 5 7 
  OCH 12 20 
  VE 10 15 
  ZFZ 22 24 
  Spolu jednoodborové štúdium 229 266 
   
  Učiteľské štúdium 
  BG 13 8 
  BCH 23 36 
  BI 0 1 
  BPs 16 11 
  BVO 1 0 
  FB 4 4 
  FCH 5 2 
  FI 1 1 
  GI 2 1 
  GPs 15 14 
  GVO 4 5 
  CHG 1 1 
  MB 6 2 
  MF 7 6 
  MG 6 2 
  MCH 4 3 
  MI 4 2 
  MPs 6 5 
  Spolu učiteľské štúdium 118 104 
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Príloha č. 9 Edičná činnosť za rok 2013/2014. (kliknite pre návrat do textu) 

 

P.č. Autor Názov, rok vydania Forma 

1. M. Hnatič, M. Jaščur Základy nerovnovážnej štatistickej fyziky, 2013 tlač 

2*. P. Mártonfi Systematika cievnatých rastlín, 4. vyd., 2013 tlač 

3. M. Jaščur, M. Hnatič Úvod do termodynamiky, 2013 URL 

4. M. Jaščur Quantum theory of magnetism, 2013 URL 

5. M. Jaščur Teória efektívneho poľa pre lokalizované spinové modely, 2013 URL 

6. 
M. Bačkor, S. 

Mihaličová 

11. Dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. 

Konferencie experimentálnej biológie rastlín, 2013 
URL 

7. Ľ. Šnajder, J. Guniš Tvorba úloh pre programátorské súťaže, 2014 URL 

8. R. Gális Základy astronómie a astrofyziky, 2014 URL 

 

*č. 2 doteraz predaných 1500 ks v 3 vydaniach za 10 rokov.    
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Príloha č. 10 Zoznam študentov PF, ktorí sa v AR 2013/2014 zúčastnili programu 
Erasmus. (kliknite pre návrat do textu) 

 

Meno 
študenta Zač. 

pobytu 

Dĺžk
a 

poby
tu  

Koniec 
pobytu 

Krajina Univerzita Odbor 

Babjak Peter 08.01.2014 6,25 7.7.2014 BE Univesity Ghent Biológia 

Bártová Zuzana 08.01.2014 6,25 7.7.2014 BE University Ghent Biológia 

Hicová Alena 01.10.2013 7,00 30.4.2014 DE 
Univerzita v Kolíne 
nad Rýnom Geografia 

Kubík Peter 03.03.2014 6,00 29.8.2014 DE 
Univerzita v Kolíne 
nad Rýnom Geografia 

Nedviďová 
Nikola 03.03.2014 6,00 29.8.2014 DE 

Univerzita v Kolíne 
nad Rýnom Geografia 

Adam Róbert 01.10.2013 6,00 31.3.2014 DE 
Univerzita v Kolíne 
nad Rýnom Geografia 

Ivanocová 
Frederika  

27.01.2014 5,25 30.6.2014 IT Universidad Parma Chémia 

Popjaková Eva  
10.2.2014 4,75 

30.06.201
4 IT 

Universidad Parma 
Chémia 

Samoľová Erika  01.03.2014 5,00 28.7.2014 DE Universitat Marburg Chémia 

Tóthová Jana  
29.01.2014 5,00 30.6.2014 ESP 

Universidad 
Zaragoza Chémia 

Buzga Lukáš  01.09.2013 11,00 30.6.2014 NL Universiteit Utrecht Informatika 

Haško Štefan 02.09.2013 10,50 10.7.2014 ESP 
Univerzidad de 
Cadiz Informatika 

Trusa František 01.09.2013 11,00 30.6.2014 NL Universiteit Utrecht Informatika 

Fehérová 
Veronika  30.09.2013 9,25 30.6.2014 CZ 

Univerzita Karlova 
Praha Matematika 

Štítová 
Alexandra 22.1.2014 6,00 10.7.2014 ESP 

Universidad de 
Alicante Matematika 

 

 

 

 

 

 

 


