
Program DOD po odboroch 
Geografia 

Šrobárova 2, PRBL1 
 

Doobedňajší program (Šrobárova 2, poslucháreň RBL1) 

10:10 – 10:40 Predstavenie Ústavu geografie PF UPJŠ a základné informácie o 
štúdiu prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD. 

  

10:40 – 11:10 Slovensko - automobilová veľmoc  Mgr. Marián Kulla, PhD. 

 Automobilový priemysel patrí ku kľúčovým odvetviam slovenskej ekonomiky. V 
dôsledku toho, že na výrobu finálnych produktov je potrebné množstvo rozličných 
komponentov, automobilový priemysel je úzko prepojený s mnohými ďalšími 
odvetviami hospodárstva. Neustály rast produkcie automobilov prináša rast 
zamestnanosti v týchto odvetviach. Cieľom prednášky je poukázať na vývoj, súčasný 
stav výroby automobilov na Slovensku a jej priestorové rozloženie. 

 

11:10 – 11:40 Košickí geografi na cestách  Mgr. Loránt Pregi 

 Dôležitou súčasťou odbornej profilácie študenta sú skúsenosti a zručnosti 
nadobudnuté počas terénnych cvičení a exkurzií v rôznych zaujímavých lokalitách 
na Slovensku ako aj v zahraničí. Ústav geografie realizuje širokú paletu exkurzii, 
terénnych cvičení a mapovacích kurzov. Prirodzene najväčším lákadlom sú 
zahraničné exkurzie, počas ktorých študenti majú možnosť navštíviť krajiny a získať 
nové geografické poznatky o regiónoch, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i 
odborných kruhov. Cieľom tejto prezentácie je predstaviť možnosti vzdelávania 
priamo v teréne, čo nevyhnutne patrí k štúdiu geografie. 

 

11:40 – 12:00 Študentský život geografa  študentI 

 Študenti geografie priblížia účastníkom DODu, ako vyzerá nielen pestrý študentský 
život geografa, ale poodhalí aj rôzne mimoškolské aktivity, na ktorých sa študenti 
so svojimi učiteľmi stretávajú. 

 

Poobedňajší program (Jesenná 5, 2.poschodie, poslucháreň SJ2P13) 
Prehliadka laboratórií Ústavu geografie 

Laboratórium optických metód, Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme 
 

12:30 – 14:00 Kamenný svet pod mikroskopom  Ing. Katarína Bónová, PhD. 

 Naozaj je každý kameň sivý? Ako kamene vznikajú, aké sú staré a prečo sú užitočné? 
O tom, že minerály a horniny sú nádherné, tajomné a zaujímavé sa presvedčíme ich 
pozorovaním pod mikroskopom.  Ukážeme si na príklade výbrusov hornín ich 
stavbu, zloženie a poodhalíme tak čarovný svet neživej prírody. Zistíme, že nie ja 
kameň ako kameň! 

 

12:30 – 14:00 Drony v geografii  doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. 

 V súčasnosti sú lietajúce drony obľúbenou hračkou aj profesionálnym zariadením 
pre tvorbu videa a fotografií z vtáčej perspektívy. Môžu mať využitie aj v geografii? 
Dozviete sa to pri prehliadke nášho Laboratória diaľkového prieskumu Zeme, ktoré 
zastrešuje mapovanie krajiny našimi bezpilotnými zariadeniami od menšej 
kvadrokoptéry po veľký vrtuľník, ale realizujeme v ňom aj analýzu družicových 
snímok. 



 

12:30 – 14:00 Krajina na dotyk Mgr. Ján Šašak, Mgr. Jozef Šupinský 

 Krajinu možno skúmať priamo mapovaním a meraním objektov v nej, alebo 
modelovaním. Tak možno vopred odhaliť, aký bude mať efekt konkrétna aktivita 
človeka alebo prírodný jav. Napríklad: čo sa stane s riekou, ak ju prehradíme? Ako 
sa bude šíriť záplava pri určitej sile dažďa? Kam až dovidíme z veže, ktorú 
postavíme? Ktoré miesta budú v tieni, ak postavíme budovu? Záujemcovia si budú 
môcť vyskúšať modelovanie týchto scenárov pomocou dotykového geografického 
informačného systému a zahrať sa tak na plánovačov krajiny. 

 

Program DOD po odboroch 
Biológia, Ekológia 

Šrobárova 2, PRBL pavilón 
 
 

10:10 - 10:30  Prečo je dôležité rozoznávať živočíchy?  RNDr. Peter Ľuptáčik PhD. 

 4. poschodie, miestnosť RB4L19 (RBL5) 
 Ukážkový seminár, kde sa záujemcovia dozvedia, prečo je rozlišovanie živočíchov 

pre človeka dôležité a ako sa to robí. 
 

10:30 - 10:50  Výskum plazov na katedre fyziológie živočíchov  RNDr. Igor Majláth 

PhD. 
 3. poschodie, miestnosť RB3L05 (RBL4) 
 Ukážka toho, prečo sú plazy jedinečné a úchvatné a prečo sa ich vôbec netreba 

báť. 
 

10:50 - 11:10  Čo robia baktérie, keď ich nevidíme prof. RNDr. Janka Sedláková PhD. 

 4. poschodie, miestnosť RB4L43 (RBL7) 
  Už vieme, že baktérie sú všade, ale čo všetko vedia robiť a čo robia vo svojom svete, 

čo majú radi a naopak čo sa im nepáči je pre nás často ešte záhadou. Preto sa 
v našich laboratóriách zameriavame na odkrývanie tajných životov baktérií okolo 
nás. Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť.  

 
11:10 - 11:30  Paralelný program 

 Ukážka práce na konfokálnom a florescenčnom mikroskope   

suterén  RNDr. Juraj Ševc PhD. 
Príď si prezrieť moderné vysokoškolské laboratória konfokálnej a fluorescenčnej 
mikroskopie, vyskúšaj si pozorovať rôzne preparáty a dozvieš sa veľa nových 
informácií, ktoré mikroskopia pomáha odhaľovať. 

 

 Laboratóriá katedry bunkovej biológie RNDr. Veronika Sačková, PhD. 

 1. poschodie 
 Prehliadka vybraných biologických laboratórií umožní záujemcom bližšie sa 

oboznámiť s moderným prístrojovým vybavením, výskumnými možnosťami 
a využívanými metódami vedeckej práce v oblasti molekulovej biológie. 

 

11:40 - 12:00  Prečo je dôležité rozoznávať živočíchy?  RNDr. Peter Ľuptáčik PhD. 

 4. poschodie, miestnosť RB4L19 (RBL5) 



 Ukážkový seminár, kde sa záujemcovia dozvedia, prečo je rozlišovanie živočíchov 
pre človeka dôležité a ako sa to robí. 

 

12:00 - 12:20  Výskum plazov na katedre fyziológie živočíchov  RNDr. Igor Majláth 

PhD. 
 3. poschodie, miestnosť RB3L05 (RBL4) 
 Ukážka toho, prečo sú plazy jedinečné a úchvatné a prečo sa ich vôbec netreba 

báť. 
 

12:20 - 12:40  Čo robia baktérie, keď ich nevidíme prof. RNDr. Jana Sedláková PhD. 

 4. poschodie, miestnosť RB4L43 (RBL7) 
 Už vieme, že baktérie sú všade, ale čo všetko vedia robiť a čo robia vo svojom svete, 

čo majú radi a naopak čo sa im nepáči je pre nás často ešte záhadou. Preto sa v 
našich laboratóriách zameriavame na odkrývanie tajných životov baktérií okolo nás. 
Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť. 

 
12:40 - 13:00  Paralelný program 

Ukážka práce na konfokálnom a florescenčnom mikroskope  
suterén  RNDr. Juraj Ševc PhD. 
Príď si prezrieť moderné vysokoškolské laboratória konfokálnej a fluorescenčnej 
mikroskopie, vyskúšaj si pozorovať rôzne preparáty a dozvieš sa veľa nových 
informácií, ktoré mikroskopia pomáha odhaľovať. 
 

Laboratóriá katedry bunkovej biológie RNDr. Veronika Sačková, PhD. 

 1. poschodie 
 Prehliadka vybraných biologických laboratórií umožní záujemcom bližšie sa 

oboznámiť s moderným prístrojovým vybavením, výskumnými možnosťami 
a využívanými metódami vedeckej práce v oblasti molekulovej biológie. 

 

od 15:00  ZOOFYZ stretnutie s témami prednášok 

 3. poschodie, miestnosť RB3L05 (RBL4) 

 Z dna oceánov do slovenských luhov a hájov: naše suchozemské 
kôrovce 

  RNDr. Andrej Mock PhD. a RNDr. Ján Rudy,  

 Suchozemští stejnonožci a jejich predátoři 
  Hosť doc. RNDr. Ivan Hadrian Tuf PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Sprievodný program v RBL pavilóne  
 

10:00 - 13:00  Aké mám uplatnenie po štúdiu biológie? 

 miestnosť RB0L25 (RBL2) 
 Zástupcovia rôznych firiem, prezentujúcich zameranie firmy a možné uplatnenie 

absolventov, prízemie. 
 

10:00 - 13:00 Ukážky prác študentov 

 3. poschodie, seminárna miestnosť RB3S04 
 Ukážky záverečných prác a posterov z konferencií študentov,  
 
 



Program DOD po odboroch 
Chémia 

Moyzesova 11, Šrobárova 2 RBL pavilón, Dr. Kostlivého 
 

 

10:10 – 10:20 Úvodné slovo a predstavenie harmonogramu prehliadok 
laboratórií 

 aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Šrobárova 2 
 

10:20 – 13:30  Jedna kvapka povie všetko - Automatizácia a miniaturizácia 
analytických stanovení 

 Laboratória katedry analytickej chémie, RC1L 22 a RC1L 14, Moyzesova 11, 1. posch. 
  RNDr. Jana Šandrejová, PhD., 
 Rozmýšľali ste niekedy koľko vzorky vody či pôdy potrebujete odobrať a odniesť na 

analýzu aby ste zistili ich kvalitu? Alebo prečo práve toľko krvi od Vás potrebujú na 
jeden výsledok? Rozmýšľali ste nad tým koľko chemických látok sa spotrebuje pri 
jednej takejto analýze resp. koľko chemického odpadu pri nej vznikne? A čo človek, 
ktorý deň čo deň analyzuje ... ? Príď sa pozrieť do laboratórií analytickej chémie a 
zistíš, že chemická analýza môže byť plne automatizovaná a environmentálne 
priateľská nielen k tebe ale k celému okoliu. Zistíš, že pomocou jednej kvapky sa dá 
dokázať prítomnosť ťažkých kovov a určiť množstvo železa vo vode či kvalita vína. 
Budú demonštrované ukážky dôkazových reakcií a analytických stanovení pomocou 
sekvenčného injekčného analyzátora a optickej sondy. 

 

 Ako je možné vidieť neviditeľné?   

 Laboratória katedry biochémie, RBL pavilón, prízemie  
  doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
 Študentom experimentálne demonštrujeme, ako je možné sledovať svetielkovanie 

molekúl formou fluorescencie a (bio)luminiscencie, ako sa tieto procesy využívajú v 
súčasnosti a budú sa dať využiť v budúcnosti. 

 

 Farebné experimenty  

 Laboratórium katedry anorganickej chémie, RC2L318, Moyzesova 11, 2. posch. 
  RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
 Študenti si vyskúšajú farebné experimenty, ako sú chromatografia na kriede, lávová 

lampa, tajné písmo, horiaci gél či premena vody na víno. 
 

 Príbeh novej látky 
 Laboratória katedry anorganickej chémie, RC2L321 a RC2L310, Moyzesova 11, 2. 

posch. 
  RNDr. Martin Vavra, PhD. 
 Ako sa pripravujú nové zlúčeniny a materiály? Ako sa zisťuje ich zloženie a hlavne 

ako sa zisťuje ich štruktúra, z ktorej vyplývajú ich ďalšie vlastnosti (magnetizmus, 
farebnosť, povrchové, sorpčné a biologické vlastnosti)? Študentom ukážeme, ako 
sa pripravujú a charakterizujú nové vzorky, ktorých ďalšie využitie závisí od ich 
chemických a fyzikálno-chemických vlastností. 

 

 Medzi hrou a chémiou 
 Laboratórium pre praktické cvičenia z organickej chémie, RB2L01, 2. poschodie 



  RNDr. Ján Elečko, PhD. 
 Chémia to nie sú len nič nehovoriace vzorce a tajomné výpočty. Základné chemické 

princípy sú v pozadí každého zaujímavého pokusu. A práve takéto experimenty, 
kedy sa budeme vďaka chémii hrať, si ukážeme. Pokusy budú využívať rôzne 
acidobázické indikátory, organické farbivá, fluorescenciu... 

 

 Tajomstvá chemického laboratória 
 Laboratórium katedry anorganickej chémie, RC2L318, Moyzesova 11, 2. posch. 
  Mgr. Katarína Sisáková 
 Neviditeľný atrament, Samonafukovací balónik, Modrá fľaša, Iódové hodiny, 

Tancujúce plamene 
 
 


