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Milí mladí priatelia, 
vysokoškoláci.

Srdečne vás vítam na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Iba pred niekoľkými mesiacmi 

ste úspešne zložili skúšky dospelosti a dnes 
stojíte na prahu akademickej pôdy našej fa-

kulty, ktorá patrí medzi uznávané vzdelávacie 
a vedecko-výskumné inštitúcie doma i v zahraničí už 

viac ako 55 rokov.
Zvolili ste si štúdium, ktoré nie je ľahké. Po jeho absolvovaní 

sa vám však otvoria brány k atraktívnemu uplatneniu doma 
i v zahraničí. Čaká vás mnoho odriekania a veľa prebdených nocí, 
kým v slávnostnej atmosfére promočného aktu budete môcť z rúk 
promótora prevziať vysokoškolský diplom. Čaká vás ale aj obdo-
bie, v ktorom si mnohí z vás nájdu životného partnera, nadviažu 
priateľstvá na celý život a vytvoria si prvé profesionálne väzby.

Vysokoškolské štúdium sa líši od toho na stredných školách. 
Prináša viac voľnosti, ale aj zodpovednosti. Kreditový systém 
umožňuje študentom prispôsobovať tempo a obsah štúdia ich 
možnostiam a požiadavkám. V rámci študentských mobilít je 
možné časť kreditov získať na iných vysokých školách doma 
i v zahraničí. Môžete využiť tiež výber predmetov z iných fakúlt 
univerzity. Najlepším príkladom sú Certifikované interdisciplin-
árne bloky, ktoré si získali veľkú popularitu. Takýto otvorený 
a pružný systém však prenáša veľkú časť zodpovednosti za svoje 
štúdium priamo na študentov. Buďte si preto vedomí svojich práv, 
ale aj povinností, riešte vznikajúce problémy hneď na začiatku. 

Vzdelávanie na fakulte je tradične podložené kvalitnou vedou 
a výskumom. Svojím personálnym zázemím a experimentál-
nym vybavením garantuje fakulta vysokú kvalitu štúdia. V rámci 
riešenia domácich aj zahraničných projektov sme v posledných 
rokoch vytvorili mnoho nových laboratórií. Po obrovskom požiari 
v decembri 2016 sa úspešne podarilo obnoviť aj viaceré chemické 
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laboratóriá. Vo všetkých týchto priestoroch máte šancu bádať 
a tvoriť v podmienkach, ktoré sú porovnateľné so špičkovými ve-
deckými inštitúciami. V každom z nich radi privítame študentov, 
ktorí chcú robiť niečo nad rámec svojich štandardných povinností 
a ďalej rozširovať obzor svojho poznania. Stačí prejaviť záujem 
a zájsť na príslušný ústav, za vedúcim laboratória, za študijným 
poradcom, za konkrétnym vyučujúcim. 

Hybnou silou študentského života na fakulte je Študentská rada 
PF UPJŠ. Aj vy môžete aktívne prispieť k tomu, aby sa naďalej 
darilo udržiavať množstvo študentských aktivít – či už sú to rôzne 
športové akcie, študentské plesy alebo tradičné podujatia v rámci 
Prírodovedeckých dní. Prostredníctvom svojich zástupcov v Štu-
dentskej časti Akademického senátu PF UPJŠ sa môžete podieľať 
na formovaní prostredia, v ktorom študujete. Využite tiež komu-
nitu v rámci Vášho študijného programu a načerpajte od starších 
kolegov cenné poznatky a skúsenosti. Staňte sa plnohodnotnými 
členmi akademickej obce, aby ste mali možnosť ovplyvňovať živ-
ot na univerzite a aby ste mohli byť patrične hrdí, že tiež patríte 
do tejto komunity.

Želám si, aby sa vám všetky očakávania, s ktorými prichádza-
te na fakultu splnili a aby ste sa dokázali vyrovnať so všetkými 
nástrahami štúdia. Budem rád, keď zvládnete aklimatizáciu na 
vysokoškolské štúdium rýchlo a bez problémov. K tomu by vám 
mali pomôcť vaši študijní poradcovia, zástupcovia riaditeľov pre 
vzdelávanie ako aj všetci vaši učitelia. Využite špecifické pod-
mienky a historické danosti fakulty, ktoré umožňujú takmer os-
obný prístup učiteľov k študentom a vďaka ktorým nie je študent 
iba jedným z veľkého davu. Teším sa na osobné stretnutia s vami, 
či už priamo v posluchárni alebo na univerzitných a fakultných 
spoločenských podujatiach.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty
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Vitajte, milí prváci. 

Presne sa pamätám na svoje pocity pri chystaní sa na úvodné sú-
stredenie. Medzitým, čo som si balila veci do kufra, som si v hlave 
premietala všetky možné potenciálne scenáre, ktoré sa mi pri 
mojom prvom kontakte s univerzitou môžu prihodiť. Mala som 
v hlave neskutočne veľa otázok: Akí budú moji spolužiaci? Bude-
me si rozumieť? A čo učitelia? Snáď budú v pohode. Pravdepo-
dobne vám víria hlavou podobné  myšlienky. Všetci sme si tým 
prešli. 

Človek sa prirodzene obáva toho, čo ešte nemal možnosť 
spoznať. Zároveň je to však krásne obdobie objavovania 
a spoznávania. Začína sa nová etapa vo vašom živote. Aj keď je 
asi vaším hlavným cieľom úspešné štúdium, verte mi, univerzi-
ta ponúka oveľa viac. Máte možnosť spoznať ľudí s podobnými 
záujmami, či už sú to spolužiaci alebo vyučujúci. Časom zistíte, 
ako sme si všetci prírodovedci zvláštne podobní. Mojou osob-
nou radou je, aby ste využili čo najviac možností, ktoré ponúka 
študentský život. Plesy, chodbovice, tancovačky, prírodovedecké 
dni. Každá z týchto akcií v sebe skrýva jedinečné zážitky, vďaka 
čomu zistíte, že vysoká škola nie je len o učení sa. Je to obdo-
bie vytvárania si úprimných priateľstiev a vzťahov. Okrem toho 
je však aj obdobím skutočného dospievania, určovania si cieľov 
a spoznávania samého seba. Dúfam, že po uplynutí prvotných 
obáv to zistíte aj vy, a že si potom budete užívať túto etapu života 
plnými dúškami. 

V prípade, že budete potrebovať pomoc, stále sa môžete obrátiť 
na nás. V Študentskej rade sa snažíme o to, aby ste sa na univer-
zite cítili čo najlepšie. Budeme veľmi radi, ak sa nám to podarí. 
Na záver vám chcem popriať čo najlepší štart do akademického 
roka, veľa úspechov a nezabudnuteľných chvíľ.

Sofia Hunčárová
predsedníčka ŠR PF UPJŠ
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Z histórie univerzity a fakulty

Tradícia univerzitného školstva v Košiciach vznikla už v roku 1657 
založením univerzity „Academia Cassoviensis” biskupom Benedik-

tom Kisdym. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika bola založená oveľa ne-
skôr, v roku 1959, ako druhá univerzita na Slovensku. Hoci Prírodove-
decká fakulta bola oficiálne zriadená 8. februára 1963, svoju činnosť 
odštartovala až o niekoľko dní neskôr, 2. marca 1963 v tom istom roku 
v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach. 

Pri slávnostnom otvorení mala fakulta len prvý ročník s 54 študent-
mi, ktorí začali študovať v Košiciach, potom čo Prírodovedecká fakul-
ta Univerzity Kamenského v Bratislave, so súhlasom nadriadených 
orgánov, dislokovala časť svojich študentov 1. ročníka, zapísaných do 
učiteľských kombinácií matematika – fyzika, fyzika – chémia, biológia 
– chémia. Po ukončení druhého roku štúdia sa desiati z týchto prvých 
študentov rozhodli pokračovať v jednoodborovom štúdiu fyziky a bi-
ológie. Tak boli položené základy jednoodborového zamerania. 

Veľké zásluhy na založení fakulty mal jej prvý dekan, profesor 
Vladimír Hajko, vďaka ktorému získala fakulta pevný základ a boli 
vytýčené hlavné smery jej rozvoja, ktoré sú aktuálne dodnes. V roku 
2018 Prírodovedecká fakulta oslávila 55 rokov od svojho vzniku 
a minulý akademický rok sa uskutočnila už druhá Zlatá promócia ab-
solventov fakulty. Fakulta má aj svoj tradičný študentský život, od jej 
založenia sa vždy v apríli organizujú Prírodovedecké dni, o ktorých 
sa dozviete viac v kapitole „Študentský život”. Od svojho vzniku zau-
jíma UPJŠ popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského 
vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy 
a výskumu.

Kto bol Pavol Jozef  Šafárik?
P. J. Šafárik (1795-1861) bol slovenský historik, básnik, etnograf, 

slavista a univerzitný profesor. Považuje sa za zakladateľa vedeckej 
slavistiky, ktorý okrem Slovenska pôsobil aj v Čechách, Nemecku 
a Srbsku.
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O univerzite a fakulte

UPJŠ sa člení na 5 fakúlt:
 • Prírodovedeckú
 • Filozofickú
 • Lekársku
 • Právnickú
 • Verejnej správy
Všetko o univerzite nájdete na www.upjs.sk.

Prírodovedecká fakulta je rozčlenená na ústavy:
 • ÚBEV – Ústav biologických a ekologických vied
 • ÚCHV – Ústav chemických vied
 • ÚFV – Ústav fyzikálnych vied
 • ÚGE – Ústav geografie
 • ÚINF – Ústav informatiky
 • ÚMV – Ústav matematických vied
Okrem ústavov tu patrí aj účelové pracovisko Centrum aplikova-
nej informatiky (CAI).

Rektorát UPJŠ
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Sekretariát rektora: 055/234 1161
rektor@upjs.sk

Dekanát PF UPJŠ
Šrobárova 2, 041 54 Košice
Dekan doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Sekretariát dekana: 055/234 2181
pfsekret@upjs.sk, roman.sotak@upjs.sk
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upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/studium

Prodekani
prodekan pre vonkajšie vzťahy
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
michal.gallay@upjs.sk

prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
renata.orinakova@upjs.sk

prodekan pre vzdelávanie
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk

Akademický senát
predseda Akademického senátu PF UPJŠ
RNDr. Juraj Ševc, PhD.
juraj.sevc@upjs.sk

Študijní poradcovia
Tútori pomáhajú začínajúcim študentom 

adaptovať sa na vysokoškolský systém 
štúdia, ale sú k dispozícii aj pre ďalších 
študentov pri riešení otázok spojených 
so štúdiom. Svojimi radami poskytujú 
študentom prioritne informácie o štúdiu, 
ale študenti sa na nich môžu obracať aj 
so všeobecnejšími otázkami a námetmi 
spojenými so životom na fakulte.

Každý študent môže kontaktovať tútora 
podľa príslušného odboru osobne, e-mai-
lom prípadne telefonicky. Zoznam študi-
jných poradcov podľa odborov  nájdete na 
webovej stránke fakulty v sekcii „Štúdium 
na fakulte”.
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Študijné oddelenie PF UPJŠ
Študijné oddelenie PF nájdete na druhom poschodí v budove 

rektorátu na Šrobárovej 2 vpravo. V prípade úradných a študi-
jných záležitostí neváhajte, nebojte sa zaklopať a pýtať sa. Aj 
malý problém v zápisnom liste môže po čase prerásť cez hlavu 
a naopak, aj hrozivé problémy často majú svoje riešenie. 

V prípade akýchkoľvek nejasností s administratívou svojho 
štúdia sa obracajte na svoju pridelenú referentku, či už mailom 
alebo telefonicky.

 Úradné hodiny
 PO 9:00 – 10:30 13:00 – 14:30
 UT 9:00 – 10:30 13:00 – 14:30
 ST –  13:00 – 16:00
 ŠT 9:00 – 10:30 13:00 – 14:30
 PI 9:00 – 10:30 –
 

Vedúca oddelenia:
RNDr. Iveta Sováková
iveta.sovakova@upjs.sk
055/234 2116
• prijímacie konanie
• štipendiá

VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU 
NÁJDETE NA ADRESE 

WWW.UPJS.SK/PRIRODOVEDECKA-FAKULTA/STUDIUM.
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upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/studium

Referentky pre jednotlivé študijné programy:

Ing. Agnesa Pivarníková
• G, I, M, CH, AI
• GI, GFi, GPs, MF, MG, MCH, MI, MPs
055/234 2118
agnesa.pivarnikova@upjs.sk

Mgr. Denisa Štefaníková
• B, VE, F
• BG, BCH, BPs, BI, MB, FB, FG,  
   FCH, FI, CHG, CHI
055/234 2115
denisa.stefanikova@upjs.sk

Eva Pitoňáková
• doktorandské štúdium
• rigorózne skúšky
055/234 2123
eva.pitonakova@upjs.sk
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Označenie miestností

Dostali ste do rúk svoj rozvrh, ale ani za svet neviete prísť na to, kam 
sa máte dostaviť na cvičenie? Nepanikárte hneď. Označenie miest-
ností má svoju logiku, vašou úlohou je už len ju pochopiť.  Každý kód 
sa skladá z fakulty, budovy, poschodia, typu miestnosti a jej čísla. Kód 
všetkých miestností našej fakulty začínajú písmenom S ako Science 
alebo písmenom R ako rektorát (pre porovnanie, miestnosti filozo-
fickej fakulty začínajú písmenom A, ako Faculty of Arts) pričom hneď 
druhé písmeno označuje konkrétnejší popis budovy. Na PF sa môžete 
stretnúť s nasledujúcimi budovami: 

• RB, RC, RE – areál rektorátu na Moyzesovej 11 (ÚBEV, ÚCHV), 
• SJ a SA – budovy na Jesennej a na Parku Angelínum (ÚFV, ÚMV, 

ÚINF, ÚGE)
• SB – areál Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej 23 (ÚBEV).
Prvé číslo (na treťom mieste skratky) označuje poschodie, resp. su-

terén, ak je namiesto čísla použité písmeno S. Ďalšie písmeno je typ 
miestnosti (napr. P ako poslucháreň, C ako počítačová miestnosť, L 
ako laboratórium, A ako aula, atď.). Posledným v kóde je číslo miest-
nosti. Budovy FF majú zas označenie Aristoteles (AA), Sokrates (AS), 
Minerva (AM), Platón (AP) a Aula Kostlivého (AK).

Aby ste rozumeli, uvedieme príklad. Miestnosť SJSP18 je posluchá-
reň číslo 18 v suteréne na Jesennej a SB1P3 zase poslucháreň číslo 3 
na prvom poschodí v botanickej záhrade. Ak by ste si predsa len neve-
deli poradiť, celé kódovanie miestností si môžete stiahnuť na upjs.sk/
public/media/1545/kodovanie-miestnosti-2012-upjs.xlsx alebo ako 
plán budov na upjs.sk/univerzita/plan-budov-upjs.  

Nečudujte sa ani keď vám niekto pri navigovaní povie meno a vy 
zrazu budete mať pocit, že ten človek asi nepochopil na čo sa pýtate. 
Možno vám len povedal novší názov potrebnej posluchárne, pome-
novanej po významných osobnostiach PF UPJŠ, ako napríklad prof. 
Praslička. Bližšie informácie k týmto názvom môžete hľadať na adre-
se upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/fakulta/poslucharne.  
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Knižnice a študovne

Prekvapili vás na prvej prednáške dlhým zoznamom literatúry, 
z ktorej sa máte pripravovať na skúšku? Potrebujete si požičať 
alebo zakúpiť skriptá? Alebo len pokoj od izbovíc na učenie 
na zápočet? Univerzitná knižnica UPJŠ je riešenie.

Pri prvej návšteve sa potrebujete registrovať, na to si nezabudni-
te doniesť občiansky preukaz, 8 € na poplatok a samozrejme ISIC. 
Univerzitná knižnica má viacero pracovísk, určite si preto skon-
trolujte otváracie hodiny. Všetky aktuálne informácie o knižnici 
nájdete na upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica. O dostupnos-
ti hľadanej literatúry sa veľmi ľahko presvedčíte cez online ka-
talóg. Nenašli ste čo ste hľadali? Pýtajte sa vyučujúcich, možno 
majú vašu vytúženú knihu založenú v kancelárii a možno vám ju 
aj požičajú!

Prírodovedecká knižnica, Medická 6
PO – PIA  9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Prírodovedecká študovňa sv. Angely Merici, 
Park Angelinum 9
PO – ŠT  9:00 – 18:00
PIA  9:00 – 16:00
Filozofická knižnica, Moyzesova 9
PO – PIA  9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Lekárska knižnica, Trieda SNP 1
PO – PIA  9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Študovňa Lekárskej knižnice
PO – PIA  9:00 – 18:00
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Ubytovanie

V prípade, že nie ste Košičania a do školy dochádzate z väčšej 
diaľky ako je Malá Ida, určite vás zaujíma, kde sa dá slušne štu-
dentsky bývať. Internáty našej univerzity sa nachádzajú na adrese 
Medická 4 (bloky C a D) a Medická 6 (bloky A a B). 

Zdá sa vám to divné, lebo bývate inde? Študenti prvých ročníkov 
sú ubytovaní spravidla u zmluvných partnerov univerzity v MEI 
Hostel Kysucká 16 (a.k.a. Kosmalt) alebo v ŠD TUKE Jedlíková 
5 a Jedlíková 9. Už ako druháci máte však možnosť bývať na 
Medickej, nesmiete ale zabudnúť podať žiadosť o ubytovanie 
v AiS2 počas marca a stále sa riadiť pokynmi Študentskej internát-
nej rady (ŠIR), ktoré vám budú pravidelne prichádzať ako oznamy 
do AiS-u. 

Študuj v zahraničí cez Erasmus+

Nič nie je lepšie ako stráviť semester či dva v zahraničí s množ-
stvom iných študentov z celého sveta. A pri troche šťastia ešte si 
to aj nechať celé zaplatiť. Každý odbor má iné možnosti, ktoré 
sa často menia, preto ak sa rozhodnete záčastniť sa mobility cez 
Erasmus+, sledujte aktuality svojej katedry či ústavu, aby ste ne-
zmeškali výberové konanie. V prípade záujmu o študijný pobyt 
v zahraničí v rámci programu Erasmus+ kontaktujte prof. RNDr. 
Katarínu Cechlárovú, CSc.

Viac informácií vám poskytnú koordinátori alebo študentská 
organizácia ESN Košice, ktorá spája zahraničných Erasmus štu-
dentov študujúcich v Košiciach a študentov z UPJŠ, TUKE a UVLF. 
Viac info na www.kosice.esn.sk.

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
katarina.cechlarova@upjs.sk
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Stravovanie

Prišiel stred týždňa, zásoby jedla od mamky sa už minuli a vaše 
kulinárske skúsenosti nie sú dostatočné na prežitie? Ak chcete 
rýchly dobrý obed, bez starostí za pomerne nízku cenu, neváha-
jte navštíviť jednu z jedální našej univerzity. Jedálne s voľným 
výberom jedla nájdete na Moyzesovej (Sokrates), Triede SNP 
(LF) alebo Medickej (blok D). Jedálne s jedlom na objednávku sa 
okrem spomínaných nachádzajú aj na Jesennej, Mánesovej a Po-
pradskej. 

Jedlo na objednávku do konkrétnej jedálne si musíte objednať 
deň vopred do 14:00 buď na stránke jedálne sdaj.upjs.sk (časť ob-
jednávkový systém), kde okrem iného nájdete aj aktuálnu ponuku 
jednotlivých jedální a všetky potrebné informácie a podmienky 
objednania stravy, alebo prostredníctvom terminálu v jedálni. 
Nezabudnite mať preto pri sebe ISIC. Pri nákupe jedla cez ISIC 
bez objednania máte nárok na dotáciu. Pri nákupe nad 2,20 € 
vám na ISIC vrátia 1,30 €, pri nákupe nad 4,20 € vám vrátia 2,60 
€. Dotáciu vám budú pripísané stále na začiatku nasledujúce 
mesiaca. Pri objedávkach je cena jedla pre študenta po dotácii 
paušálne 2,35 €.

Nezabudnite si tiež dobiť potrebný kredit na stravovanie. 
Môžete tak urobiť v pokladni na Medickej 4, Moyzesovej 9 a Trie-
de SNP 1 alebo prostredníctvom prevodu z účtu (informácie na 
sdaj.upjs.sk alebo priamo v jedálni).

Okrem jedální môžete využiť tiež služby bufetov na Jesennej 
alebo Moyzesovej (v budove Minerva, areál FF).
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Internet
Ruku na srdce, koľkí z vás si vedia predstaviť život bez internetu. 
Ak sa predsa len nejakí dobrodruhovia medzi vami nájdu, upozor-
ňujem vás, že to budete mať počas štúdia dosť náročné. Všetko 
dôležité, týkajúce sa vášho štúdia a univerzity sa totiž bude diať 
na internete – zápis predmetov, hodnotení (nie, s indexom sa už 
žiaľ u nás nestretnete), prihlasovanie na skúšky… všetko to fungu-
je prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. 
Konkrétnejšie fungovanie AiS-u vám vysvetlia na úvodnom kurze 
pre prvákov. Tomuto kurzu určite venujte pozornosť, hlavne ak 
nie ste práve technický typ. 

Ak by ste sa aj napriek tomu stretli s nejakým vážnym problé-
mom týkajúcim sa fungovania AiS-u, neváhajte sa obrátiť na ope-
rátorov Centra aplikovanej informatiky (CAI) v Parku Angelinum 
9, za PF konkrétne na pani Helenu Krivjanskú. 

Po kratšej dobe štúdia (resp. dlhšej v závislosti od šťastia) vám 
bude pridelený univerzitný e-mail v tvare meno.priezvisko@stu-
dent.upjs.sk. Pridelený e-mail by ste mali používať vo všetkých 
situáciách týkajúcich sa vášho štúdia, nečudujte sa preto, ak vám 
niektorý profesor na dôležitú otázku týkajúcu sa vášho štúdia ne-
odpíše, ak odosielateľom je slniecko25@azet.sk.

Pre neobmedzený prístup do internetovej siete EDUROAM, je 
nutné zaregistrovať sa na internetovej stránke upjs.sk/univerzi-
ta/wifi, kde nájdete návod na prihlásenie aj podmienky používa-
nia internetu. Môžete samozrejme využívať aj služby siete UPJS 
GUEST, tá je však obmedzená a s fungovaním facebooku v nej sa 
môžete rozlúčiť.

Do pozornosti dávame aj aplikáciu AiS2 študent, dostupnú 
v Google Play, kde nájdete prehľadný rozpis svojich predmetov aj 
s hodnotením, svoj aktuálny rozvrh a máte v nej možnosť okam-
žitého prihlásenia sa na skúšku bez nutnosti použitia počítača.

Internetové pripojenie na internátoch si študenti väčšinou vy-
bavujú samostatne podľa konkrétneho ubytovania. Výnimkou sú 
internáty Medická, kde za internetové pripojenie v izbách zod-
povedá Správa počítačovej siete. Pokyny na registráciu a ďalšie 
informácie nájdete pri vrátniciach alebo na intrak.upjs.sk.
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AiS náš každodenný
Akademický informačný systém, AiS2, je počnúc týmto dňom váš 
každodenný spoločník. Potrebovať ho budete takmer pri všet-
kom, čo sa vášho štúdia týka, dokonca aj pri mnohých iných po-
vinnostiach. Poďme na to ale postupne.

A) Zápis predmetov a rozvrh hodín
V prvom semestri máte výhodu, že zápis a rozvrh máte hoto-

vý. Na každý ďalší semester to budete musieť ale urobiť sami. 
V prvom rade si budete musieť vytvoriť zápisný list a elektro-
nický zápis v časti vášho štúdia. Kliknutím na aktuálny ročník si 
rozbalíte menu, v ktorom nájdete okrem iného aj možnosť Zápis 
predmetov, kredity. Kliknutím na to sa vám otvorí nové menu, 
kde v ľavej časti uvidíte jednotlivé bloky (povinné, povinne vo-
liteľné a výberové predmety). Označíte blok, do ktorého chcete 
zapisovať a v pravom menu kliknete na papier s pluskom, kde 
vyberiete možnosť pridať predmet zo študijného plánu. Zvolíte si 
predmety, ktoré chcete a máte hotovo. Nezabudnite to však uro-
biť pre každý blok predmetov zvlášť. Predmety vám budú potom 
svietiť namodro, a to až kým sa nezapíšete na rozvrh. Opäť úplne 
jednoducho, kliknete naň pravým tlačidlom a označíte možnosť 
prihlásiť na rozvrh.

B) Hodnotenia, priebežné hodnotenia a prihlasovanie na skúšky
Ďalšia veľmi potrebná časť AiS-u. Každý predsa chce vedieť ako 

sa mu v štúdiu darí a ako dobre sa mu podarilo urobiť skúšku. 
K týmto informáciám sa opäť stále dostanete po kliknutí na svoj 
aktuálny ročník. Pri predmetoch končiacich hodnotením, alebo 
predmetoch s priebežnými kontrolami, sú zvyčajne vaše výsled-
ky uverejňované v AiS-e v časti Priebežné hodnotenie. Konkrétny 
predmet, ktorý vás zaujíma označíte a výber potvrdíte kliknutím 
na šípku na pravej strane. Podobne ak kliknete na možnosť Hod-
notenia, priemery, dostanete sa ku konečným výsledkom (resp. 
Známkam) za predmety, ktoré v tom roku máte zapísané. Posled-
nou dôležitou možnosťou je Prihlásenie na termín hodnotenia. 
Používať ho budete samozrejme hlavne počas skúškového obdo-
bia, keďže v 99 % prípadov sa budete prihlasovať práve na skúšky 
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(môže sa však vyskytnúť aj možnosť prihlásenia na opravný zá-
počet).  Prihlásenie na skúšky sa vám zjednoduší ak miesto tohto 
kliknete v ľavom hlavnom menu AiS-u na možnosť Prihlásenie na 
skúšky (ušetríte tým jedno kliknutie).

C) Elektronická nástenka a Správy
Aplikácie slúžiace najmä na odkazy od našich vyučujúcich, štu-

dijného oddelenia a podobne. Vezmite nás za slovo, niektoré zo 
správ, aj keď budú občas naozaj veľmi otravné (zápisnice, ktorým 
rozumieť jednoducho nebudete, budete dostávať v pravidelných 
intervaloch a hneď niekoľko kusov naraz) sa naozaj neoplatí ig-
norovať! Informácie v AiS-e sú často jediná cesta ako sa k nim 
dostanete. V Správach nájdete aj upozornenia na správy na Elek-
tronickej nástenke, kde vám odkazy budú nechávať priamo vyu-
čujúci predmetov. Dostanete sa k nim aj cez ľavé menu – Elektro-
nická nástenka, následne výber konkrétneho predmetu a šípka 
dolu.

D) Žiadosti o ubytovanie a poplatky za štúdium
Ubytovanie na každý nasledujúci rok si budete musieť zabezpe-

čiť prostredníctvom podania žiadosti v AiS-e. V ľavej lište nájdete 
možnosť Žiadosti o ubytovanie, kde si budete musieť každý rok 
vyplniť žiadosť s údajmi a potvrdiť ju. Podobným dôležitým je aj 
časť Školné a poplatky, kde máte vypísané všetky platby, ktoré 
ste už zaplatili alebo zaplatiť máte. Platby, ktoré ešte len treba 
zrealizovať, sa vám opäť zobrazia aj na úvodnej obrazovke (napr. 
Prolongáciu preukazu ISIC, poplatky za ubytovanie, ak bývate na 
internáte…).

E) Ostatné v AiS-e
Okrem spomenutých možností toho v sebe AiS skrýva samozrej-

me ešte oveľa viac. Či už v častiach Študijné programy a Regis-
ter predmetov, kde nájdete svoj študijný plán a informačné listy 
k predmetom, alebo aj napr. Ľudské zdroje, pre prípad, že si bu-
dete potrebovať „študentským spôsobom vygúgliť” nejakú osobu.  
Neobíďte ani Čiernu skrinku, pre prípad, že by ste sa naozaj vážne 
chceli posťažovať, alebo v lepšom prípade pochváliť, na fungova-
nie fakulty, AiS-u, jedální…
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Kontrolné etapy štúdia, kredity
Naša univerzita, ako väčšina na Slovensku, funguje formou kredi-
tového systému ETSC. Čo to ale znamená? Za každý absolvovaný 
predmet vám bude jednoducho pripísaný vopred určený počet 
kreditov, ktorý záleží najmä od náročnosti predmetu, ale aj od 
jeho dotácie (rozumejte, aký počet prednášok a cvičení musíte 
týždenne absolvovať).  

Potrebné minimum kreditov potrebných na ukončenie bakalár-
skeho štúdia je 180 vrátane štátnych skúšok, pričom jednotlivé 
predmety sú rozdelené na povinné (A), povinne voliteľné (B), vý-
berové predmety (C) a predmety štátnej skúšky. Z každého tohto 
bloku máte vopred učené samostatné minimum kreditov, ktoré 
v ňom musíte nazbierať. Napríklad*: za povinné predmety 142 
(z toho 70 za fyziku a 72 za chémiu), povinne voliteľné 28 (10 za 
fyziku, 8 za chémiu a 10 za psychologicko-pedagogické predme-
ty), štátne skúšky 6 a zvyšok vám ostáva na predmety výberové.  
Na jednotlivé minimá si dávajte ale dobrý pozor, s každou zme-
nou študijného plánu sa môžu aj tieto čísla pomeniť, zvlášť počas 
troch rokov štúdia. A nejaké predmety môžu aj pribudnúť.

Pozor si musíte dávať aj na priebežné kontroly štúdia na konci 
akademického roka. Na postup do vyššieho ročníka je nutné, aby 
ste získali (a tým pádom si aj zapísali) minimálne 40 kreditov za 
rok (maximum, ktoré si môžete na jeden rok zapísať je 90), za 
každé 4 po sebe nasledujúce semestre musíte nazbierať minimál-
ne 90 kreditov. Odporúčaný počet kreditov na jeden semester je 
30. Na ukončenie štúdia je nutné nazbierať 180 kreditov (vrátane 
kreditov za štátnu skúšku) za 6 semestrov. Zapísať si v každom 
roku samozrejme môžete viac kreditov ako je nutné minimum na 
absolvovanie ročníka, aj tu však pridávame skromné študentské 
varovanie, aby ste to neprehnali – prenášané predmety nie sú vô-
bec sranda.  

*príklad je vymyslená situácia študijného plánu medziodborového učiteľského štúdia 
fyziky a chémie, pozn. autora



Prímes » Špeciálne číslo pre prvákov 2019

20

Lekárska  starostlivosť
 

Nič z toho vám síce neprajeme, ale keď sa to predsa prihodí, ur-
čite sa vám zíde poznať adresu pohotovostnej polikliniky blízko 
internátov Medická a OC Galéria. 

Poliklinika Terasa, s.r.o.
Toryská 1, 040 11 Košice
Tel: 055/28 51700; 055/28 51777; 055/64 34 165; 055/16 183
poliklinikaterasa@bnc.sk

Telesná výchova
 

Ak budete mať pocit, že ste strávili nad knihami až príliš mnoho 
času a budete sa chcieť aspoň na chvíľu rozhýbať, Ústav telesnej 
výchovy a športu Vám ponúka niekoľko druhov športových akti-
vít. Za každú zapísanú a absolvovanú športovú aktivitu získavate 
2 kredity, ale majte na pamäti, že do celkového počtu kreditov 
na absolvovanie bakalárskeho štúdia sa Vám zarátava len 6 kre-
ditov, teda 3 absolvované predmety. Samozrejme, môžete si ich 
zapísať aj viac.

Ponúkané športy:
aerobik, basketbal, streetball, bedminton, florbal, futsal, joga, 
plávanie, posilňovanie, run for fit, SM systém, SM systém dyna-
mik, stolný tenis, tenis, volejbal, pilates, zimné kurzy (lyžovanie, 
snowboardovanie), letné kurzy (aerobik, splavovanie riek), bolde-
ring, drop 2 sizes

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY
Medická 6  Riaditeľka ústavu:
055/6433715  Mgr. Alena Buková, PhD.
   alena.bukova@upjs.sk
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Referent pre Prírodovedeckú fakultu:
Mgr. Marcel Čurgali
marcel.curgali@upjs.sk
055/234 1559

Telocvične:
UA – sekretariát
UB – telocvične UB0T3, UB0T4
UC – telocvičňa UC0T5, tenisové kurty UC0T7, posilňovňa UC0T5p
UD – telocvičňa UD0T2 na Kostlivého v areáli rektorátu
DA – Medická 4, bloky C a D, jedáleň
DB – Medická 6, bloky A a B, Knižnica PF, riaditeľstvo ŠDaJ
Plaváreň – mestská plaváreň pri autobusovej stanici
www.plavarenkosice.sk
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Aké akcie ponúka počas roka fakulta?

Odteraz ste vysokoškolákmi. Študujete na Prírodovedeckej fa-
kulte matematiku, fyziku, informatiku, chémiu, biológiu, geo-

grafiu alebo ich kombináciu a práve v týchto dňoch sa zoznamu-
jete so školou. Profesori, docenti a doktori sa vám snažia hovoriť 
o všetkom dôležitom ohľadom štúdia a pomôcť vám prekonať pr-
votné zakopnutia na vysokej škole. Teraz je to síce veľa informácií 
naraz, ale vôbec sa nemusíte báť. Stačí zopár týždňov a dostanete 
sa do toho. Ja vás teraz chcem potešiť niekoľkými udalosťami na 
fakulte, ktoré vás počas roka čakajú a ktoré vám vrelo odporúčam 
navštíviť.

Úplne na začiatku roka sa v aule Lekárskej fakulty uskutoční sláv-
nostné otvorenie akademického roka. Je to skvelá príležitosť vi-
dieť najvyšších predstaviteľov univerzity, ale tiež možnosť naplno si 
uvedomiť začlenenie k vysokoškolákom.

Niekedy v polovici novembra príde slávnostná imatrikulácia 
vás, prvákov, pri ktorej vám oficiálne odovzdajú imatrikulačný list. 
Za odmenu sa potom môžete do sýtosti zabávať na Imatrikulač-
nom plese. Je síce primárne určený pre vás, ale každoročne sa ho 
zúčastňujú aj študenti vyšších ročníkov, doktorandi a dokonca vy-
učujúci. Ako na správnom plese, ani na tomto nesmie chýbať dob-
rú jedlo, tombola plná zaujímavých cien a tiež DJ, ktorý hrá až do 
samotného rána.

Pri našej škole pôsobí aj univerzitný zbor Chorus Universitatis 
Safarikianae a pokiaľ si pred Vianocami chcete spraviť sviatočnú 
náladu, odporúčam okrem vianočných trhov navštíviť aj ich kon-
cert, ktorý vás zaručene správne naladí.

Dvakrát do roka naša fakulta organizuje Deň otvorených dverí 
pre záujemcov o štúdium u nás. Tentokrát môžete byť aj vy sprie-
vodcom návštevníkov a poukazovať im, čo všetko na škole máme.

Pre biológov je Botanická záhrada druhým domovom, keďže 
tam majú časť výučby, avšak môže byť zaujímavá aj pre ostatné 
odbory. Niekoľkokrát do roka sa tam totiž organizujú zaujímavé 
výstavy a prehliadky, medzi ktoré patrí napríklad výstava kaktu-
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sov, exotických motýľov, včiel a včelých produktov, citrusov alebo 
orchideí.

Najväčším sviatkom na fakulte sú jednoznačne Prírodovedecké 
dni. Sú to dva dni v apríli, keď si aspoň na chvíľku oddýchneme od 
školských povinností a proste si len užívame voľno. 

Ako vysokoškoláci ste sa stali členmi viacerých skupín, či už na 
internáte, v škole, máte nových spolubývajúcich, spolužiakov, star-
ších z rovnakého odboru... aby ste teda nezmeškali žiadne novinky, 
sú tu pre vás aj intrákovice, chodbovice, izbovice, odborovice, krúž-
kovice... proste samé -ice plné zábavy a nových ľudí.

Nezmeškajte príležitosť a príďte sa s nami zabaviť a spoznať školu 
ako sa patrí.

Prírodovedecké dni 

Najvýraznejším podujatím pre študentov a učiteľov na našej 
fakulte sú určite Prírodovedecké dni, ktoré sa konajú každý 

rok koncom apríla. Začínajú Študentskou vedeckou konferenciou 
(ŠVK), pokračujú ŠTRK-om, alebo aj Študentskou recesistickou kon-
ferenciou a toto všetko je súčasťou ScienceFestu v areáli na Moy-
zesovej 11. Druhý deň je venovaný športu a rekreácii, ktorý zahŕňa 
spoločný pochod na Alpinku, čo je rekreačné centrum za humnami 
Košíc. Povedzme si niečo konkrétnejšie k jednotlivým udalostiam.

ŠVK je priestor pre študentov prezentovať výsledky svojej práce 
na konferencii a porovnať sa tak s konkurenciou a vyskúšať si, aké 
je to na skutočnej vedeckej konferencii. Bonusom pre prihlásených 
je pripočítanie kreditov. Minulý rok sa na našej fakulte do ŠVK za-
pojilo 125 študentov v 16 sekciách a všetci vrelo odporúčajú účasť 
na tejto konferencii (viac info v časopise Prímes z mája 2017).

Videli ste už stand-up na prírodovedeckú tému? Ak nie, tak ŠTRK 
je ideálna príležitosť! Prihlásiť sa s vtipným príspevkom môže kto-
koľvek zo študentov alebo učiteľov a spríjemniť tak čakanie na 
večernú časť ScienceFestu. Videozáznamy z minulých ročníkov sú 
dostupné na stránke fakulty. Večer sa stretávame v areáli rektorátu 
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pri dobrom pive a klobáse. Sprevádza nás univerzitné študentské 
rádio Študentský rozhlas Košice alebo ináč ŠtuRKo a zvykneme sa 
popasovať v prírodovednom kvíze alebo karaoke. 

Deň po ŠVK a ScienceFeste sa koná obľúbená Alpinka. Pochod 
začína pri internátoch Medická okolo deviatej a pomaly sa po-
stupuje až do cieľa. Trasa nie je dlhá, má len niečo okolo 7 km. 
Zvládne ju každý, tak sa toho netreba báť, aj keď na Alpinku chodí 
MHD. Tú odporúčame skôr ako odvoz, pretože oslava prírodovedy 
a športu sa zvykne natiahnuť a je skutočne búrlivá. Po príchode do 
strediska Alpinka nás už čaká hudba, súťaže, pivo, kofola a na obed 
guľáš od pani kuchárky. Alpinka každoročne ponúka študentom 
a vyučujúcim stretnúť sa mimo priestorov univerzity a porozprávať 
sa v uvoľnenej atmosfére pri kofole či pive, ktoré je, mimochodom, 
na účet fakulty. A pretože sa snažíme byť ekologickí, posledné roky 
na univerzitných akciách veľmi podporujeme nosenie vlastných 
pohárov.

V tom istom čase ako Prírodovedecké dni sa na univerzite or-
ganizujú aj iné podujatia, napríklad Univerzitné dni športu 
s množstvom športových aktivít.

Prírodovedecké dni sú súčasťou PF od jej vzniku a je samozrejmé, 
že sa postupom času menili. Niekedy boli ich súčasťou aj udalos-
ti ako „Nočný pochod na Bankov“, „24-hodinovka v basketbale“, 
„BOROVIČKI“ (Beseda o rozličnom, všeličom i čokoľvek inom), 
alebo „Prírodovedecký ples“. V súčasnosti má fakulta jediný ples 
a to Imatrikulačný ples v deň vašich imatrikulácií. Všetko závisí od 
nás, študentov.

Prírodovedecké dni organizuje z veľkej časti Študentská rada Prí-
rodovedeckej fakulty s spolupráci s Prírodovedeckou fakultou.

Kde vypnúť v KE?

Vitajte v Košiciach, milí prváci. V nasledujúcich mesiacoch vás 
čakajú náročné chvíle pri štúdiu na našej fakulte. Ale nebojte 

sa, všetko sa dá zvládnuť keď sa chce. Popri chodení na prednášky, 
cvičenia a učení nesmiete samozrejme zabúdať ani na psychohy-
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gienu. Aj preto je tu tento článok, v ktorom by som vám chcela 
predstaviť zopár zaujímavých miest a aktivít na odreagovanie.

Ak ste pamiatkový typ, teda máte radi historické miesta a pa-
miatky, Košice sú pre vás ako stvorené. Priamo na Hlavnej ulici 
nájdete známy Dóm sv. Alžbety a jeho vežu, z ktorej je krásny vý-
hľad na Staré mesto a v ňom ďalšie zaujímavé miesta ako Urbano-
vu vežu, Kaplnku sv. Michala, sochu Immaculaty pri Dolnej bráne, 
Uličku remesiel a mnoho ďalších. V Košiciach tiež nájdete Výcho-
doslovenské múzeum so stálou expozíciou Košického zlatého 
pokladu, Východoslovenskú galériu, ktorá neustále ponúka diela 
nových umelcov, Technické múzeum s expozíciami o baníctve, hut-
níctve, bleskoch, ale aj vedecko-technické centrum, kde sa viete 
zabaviť logickými hračkami. Ak sa zaujímate o letectvo, Letecké 
múzeum blízko letiska je pre vás to ideálne. V neposlednom rade 
je tu Steelpark sídliaci v areáli Kasární Kulturparku. Ide o interak-
tívne múzeum zamerané na hutníctvo a fyzikálne hlavolamy.

Pokiaľ chcete ísť za kultúrou, Košice vám ponúkajú veľký výber. 
Hneď pri najznámejšej Spievajúcej fontáne je Štátne divadlo, 
o niečo ďalej v Dome umenia sídli Štátna filharmónia. Pokiaľ 
máte radšej kino a filmy, môžete si vybrať medzi Cinemaxom v OC 
Optima, Ster Century Cinema v OC Galéria alebo Kinom Úsmev na 
Kasárenskom námestí, ktoré premieta nielen hollywoodske trháky, 
ale aj dokumenty a miestnu tvorbu.

Pre akčné typy, ktoré preferujú aktívny pohyb, majú Košice pri-
pravených množstvo možností. V Kavečanoch je Bobová dráha, 
lezeckú stenu alebo boulder nájdete buď na sídlisku Mier alebo 
blízko Steel Arény, na košickom Jazere si môžete vyskúšať wake-
boarding a Tarzániu na Alpinke môžete využiť ako posilňovňu plnú 
lán, visiacich rebríkov a podobného náradia. V zime sa môžete ísť 
lyžovať na Jahodnú alebo do Kavečian, prípadne využiť verejné 
korčuľovanie v Crow Aréne alebo na Alejovej ulici. V okolí Koších 
je množstvo značkovaných turistických chodníkov a cyklotrás, spo-
meňme len Bankov a Furčiansky lesopark.

Keď už spomínam zaujímavosti v Košiciach, nesmiem zabudnúť 
Zoologickú záhradu, kde okrem exotických zvierat môžete vidieť 
aj dinosaury v rámci Dinoparku. Možno o tom neviete, ale aj Koši-
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ce mali svoj hrad, ktorého pozostatky môžete objaviť na Hradovej 
ulici, hneď vedľa Vyhliadkovej veže, z ktorej je vidno krásnu sce-
nériu mesta. Počas víkendov funguje aj Detská železnica, ktorou 
sa môžete doviesť z Čermeľa až na Alpinku. Košice sú športovým 
mestom, a preto okrem slávneho Medzinárodného maratónu 
mieru v októbri, ktorý je najstarším v Európe, môžete naživo sle-
dovať hokej v Steel Aréne alebo basketbal v Infinity Aréne blízko 
Radnice Starého mesta.

Takže toto všetko môžete zažiť a vidieť počas pobytu v tomto 
krásnom meste. Je dosť možné, že som nespomenula ani polovicu 
z toho, čo tu všetko naozaj je. Ale sme v modernej dobe a Google 
je náš najlepší kamoš, tak verím, že aj sami zvládnete nájsť množ-
stvo zaujímavých miest a pochválite sa s nimi aj svojim kamarátom 
a spolužiakom. Možno tieto stránky vám pomôžu:

kamdomesta.sk/kosice/dnes/; ajdnes.sk; visitkosice.eu/sk.
A teraz poriadny študentský život. V Košiciach je množstvo barov, 

pivární, vinární, kaviarní, čajovní a podobných miest, kam môžete 
vyraziť a zresetovať. Ja vám poradím zopár diskotékových klubov, 
ktoré sú osvedčené a obľúbené medzi študentmi. Hneď na prízemí 
internátu Kosmalt je Malbo, kde môžete zažiť koncert ale aj super 
diskotéku. V centre okolo Hlavnej ulice sú obľúbené hlavne Jazz, 
Retro a Boba bar. 

Pre menej diskotékovo ladených je tu Tabačka Kulturfabrik s bo-
hatým rôznorodým programom (každý mesiac sa tu môžete tešiť na 
Vedeckú kaviareň s rôznymi odborníkmi), nádherné biele Kasárne 
Kulturpark alebo Colloseum Club, kde nájdete hlavne tvrdšie kon-
certy, ale aj premietania filmov a diskusie. Podnikov je v Košiciach 
omnoho viac a je len na vás, kam vás vietor a kamaráti zavedú. 

Naše nápady na výlety už viete, takže hor sa do objavovania Košíc!

Zuzana Ontkovičová & Margaréta Marcinčinová
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Začiatok akademického roka: 1. 9. 2019
Upresňujúci zápis predmetov: 2. 9. 2019 – 20. 9. 2019
Upresňujúci zápis predmetov na LS: 3. 2. 2019 – 14. 2. 2020
Slávnostné otvorenie akademického roka: 18. 9. 2018 o 10.00 hod.

Zimný semester: 16. 9. 2019 – 7. 2. 2020
Výučba v zimnom semestri: 16. 9. 2019 – 20. 12. 2019
Imatrikulácia 1. ročník Bc.: 8. 11. 2019
Imatrikulačný ples: 8. 11. 2019
Zimné prázdniny: 27. 12. 2019 – 31. 12. 2019
Skúškové obdobie: 2. 1. 2020 – 7. 2. 2020

Letný semester: 10. 2. 2020 – 30. 6. 2020
Výučba v letnom semestri: 10. 2. 2020 – 15. 5. 2020
Prírodovedecké dni: 22. – 23. 4. 2020
Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 – 30. 6. 2020
Hlavné prázdniny: 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

Rektorské a dekanské voľno: 
18. 9. 2019
14. 4. 2020
22. 4. 2020
23. 4. 2020

Deň otvorených dverí:
4. 10. 2019, UPJŠ
6. 2. 2020, PF UPJŠ

Centrálna zmena rozvrhu výučby: 7. 5. 2020 (štvrtok) bude rozvr-
hovaný ako streda.

Študentom, ktorí absolvujú exkurziu alebo terénne cvičenie, sa 
skúškové obdobie predlžuje o jeden týždeň.

Harmonogram akademického roka 
2019/2020
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Médiá a študentské spolky

Universitas Šafarikiana je oficiálny 
časopis univerzity vydávaný s cieľom 
informovať o dianí na jej akademickej 
pôde. Vychádza štvrťročne v októbri, 
decembri, marci a júni, rozširovaný je 
zdarma. Najbližšie číslo vychádza 16. 
októbra.  casopis@upjs.sk

Chorus Universitatis Šafariki-
anae vznikol v roku 2014 a tvoria 
ho prevažne zamestnanci a študenti 
UPJŠ. Zbor sa zameriava na vystúpe-
nia univerzitného charakteru a reprez-
entuje Univerzitu aj na vystúpeniach 
mimo UPJŠ.

zbor@upjs.sk

„Folklór je naša láska“ je heslom ľudo-
vo-umeleckého telesa UPJŠ FS Hornád, ktorý vďa-
ka svojej viac ako 50-ročnej tradícii patrí medzi po-
predné súbory na Slovensku. Hlavnou myšlienkou 
tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných 
tradícií východného Slovenska a hľadane nových ci-
est ich interpretácie a javiskového stvárnenia.

www.fshornad.com

Študentský rozhlas Košice, 
alebo ŠtuRKo, vzniklo na základe 
Rádia Univerzita v roku 2006. 
Vysiela zo štúdia sídliaceho na 
Medickej 6, ktoré prešlo rozsiahlou 
rekonštrukciou a disponuje profe-
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sionálnou technikou a je dvojnásobným výhercom súťaže Rádio 
Rallye. Ak máte chuť podieľať sa na vysielaní či už ako moderátor, 
redaktor alebo technik, ŠtuRKo organizuje vždy na začiatku se-
mestra konkurz. Nemusíte sa báť, prírodovedcov je tam viac než 
dosť! www.sturko.sk

UniTV je projektom študentov masmediálnych 
štúdií Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vznikla 
za účelom využitia techniky, ktorú Katedra slova-
kistiky, slovanských filológií a komunikácie posky-
tuje. Cieľom je informovať o dianí na univerzite 
a v jej okolí, zároveň poskytovať študentom a všet-
kým záujemcom praktické skúsenosti do budúcno-
sti. uni.tv.upjs@gmail.com

Časopisom študentov Prírodove-
deckej fakulty je časopis Prímes. 
Vychádza 2 – 3 krát do roka a každý 
september chystá špeciálne čís-
lo pre prvákov, ktoré práve držíte 
v rukách. Časopis informuje o dianí na fakulte a pripravovaných 
akciách v spolupráci so Študentskou radou PF UPJŠ. Neváhajte 
nás kontaktovať. fb.com/primesupjs

To najlepšie na koniec. Študentská rada Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ sa skladá zo študentov bakalárskeho a magister-
ského stupňa štúdia, ktorých spája chuť niečo robiť. Starajú sa tak 
o kultúrny a spoločenský život študentov na fakulte, ale môžete 
sa na nich obrátiť s hocijakým problémom súvisiacim so štúdiom 

a životom na univerzite. Stret-
núť ich môžete minimálne na 
Imatrikulačnom plese a Príro-
dovedeckýuch dňoch, ktoré 
organizujú.  srpf.science.upjs.
sk
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Záverečné práce
Aj keď sa vám to teraz zdá ešte ďaleko, čas letí rýchlo a vy sa ani 
nenazdáte a budete musieť riešiť posledné záležitosti pred ukon-
čením štúdia ako vypracovanie a odovzdanie záverečných prác. 

Ako prvé si musíte nájsť školiteľa a to ideálne už v druhom 
ročníku. Niektorí vypisujú témy do AiS-u, no veľakrát je jed-
noduchšie zistiť si, kto sa čomu venuje a ísť priamo za vašou vyvo-
lenou osobou.

Záverečná práca musí byť vypracovaná v zmysle Smernice 
rektora č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác 
a upravená podľa šablóny PF UPJŠ. Na veľa otázok vám bude 
vedieť odpovedať váš školiteľ. Ku koncu si nezabudnite od neho 
pýtať Zadanie záverečnej práce, ktoré musíte vložiť do práce.

Prácu odovzdávate v elektronickej (PDF), ale aj tlačenej podobe 
a obe tieto verzie musia byť zhodné. Práca v elektronickej podo-
be sa odovzdáva vložením finálnej verzie do AiS2. Nie je to nič 
náročné a v AiS-e na to nájdete manuál na adrese AiS2/Manuály/
Prihlasovanie a pridávanie záverečných prác do EZP. Elektronic-
ky prácu na CD neodovzdávate.

Po vložení práce do EZP si vytlačíte licenčnú zmluvu (2x), pod-
píšete ju a vložíte do tlačenej podoby záverečnej práce. Tlačená 
podoba ZP sa odovzdáva najneskôr do troch pracovných dní od 
odovzdaní elektronickej verzie práce v EZP, takže stále máte čas 
ísť tlačiť prácu až po tom, čo ste ju vložili do AiS-u. Výtlačky odo-
vzdáte podľa toho, kde ste prácu robili, zvyčajne na príslušnom 
sekretariáte. 

Zapamätajte si dôležité dátumy: ak chcete ísť štátnicovať v júni, 
práca musí byť odovzdaná do 18. 5., ak v auguste, tak termín na 
odovzdanie práce je 30. 6. Veľa šťastia! 
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Certifikované interdisciplinárne 
kurzy

Máli sa vám ponuka predmetov v študijnom pláne? Interdisci-
plinárne kurzy sú ideálnym riešením ako si rozšíriť obzory mimo 
svojho odboru a naviac získať okrem kreditov aj certifikát (Certi-
fikát UPJŠ alebo po absolvovaní IB12 Certificate SAP academy). 
A cenné vedomosti. Stačí si vybrať z ponuky kurzov a zapísať si 
ich do zápisného listu cez AiS2 v zimnom alebo letnom semestri. 

Viac informácií nájdete na upjs.sk/studenti/certifikovane-inter-
disciplinarne-kurzy.

Ponuka kurzov
ITpP – IT pre prax 
IB1 – Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB2 – Právne minimum - súkromnoprávne aspekty
IB3 – Právne minimum - verejnoprávne aspekty
IB4 – Projektový manažment
IB5 – Manažérska ekonomika
IB6 – Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7 – Štatistika pre prax - kurz sa v ak. roku neotvára
IB8 – Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia (kurz 
sa v tomto ak. roku neotvára)
IB9 – Medzinárodný certifikát TOEFL
IB10 – Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11 – Medzinárodný certifikát ECDL
IB12 – Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP
IB13 – Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
SFS – Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Kontaktná osoba:
Ing. Michaela Kačalová
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov 
055/ 234 1267
michaela.kacalova@upjs.sk
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Študentské pomocné 
vedecké, pedagogické a technické 
sily (ŠPVS, ŠPPS a ŠPTS)

Pod týmito komplikovanými názvami sa skrýva relatívne nový 
projekt našej fakulty, ktorý predstavuje „intenzívnejšie zapojenie 
študentov PF UPJŠ do vedecko-výskumnej, technickej, resp. peda-
gogickej čin nosti”. Čo to znamená? 

Znamená to, že sa na 10 mesiacov stane te pomocnou silou pri 
riešení rôznych projektov a dostanete za to finančnú odmenu. 
Témy projektov, na ktoré sa môžete prihlásiť, sú vypísané vždy ku 
16. septembru a pracovať sa začína zvyčajne 1. októbra. Nemusíte 
sa báť, že by vám pomocné sily zaberali priveľa času, maximálny 
počet odpracovaných hodín za mesiac je 30. Máte takto jedi-
nečnú možnosť pracovať na svojich skúsenostiach a rozší riť si tak 
svoje CV o hodnotný riadok.

Štipendiá
Ako študent môžete získať dva typy štipendia – motivačné a so-
ciálne. Na sociálne štipendium má študent právny nárok, ak vy-
hovuje podmienkam. Pre viac info navštívte sekciu „Štúdium na 
fakulte” alebo zájdite na Študijné oddelenie za RNDr. Sovákovou.

Motivačné štipendium má viacero foriem, a to odborové, pro-
spechové, mimoriadne a ako výročná cena rektora. Všetky pod-
mienky pre získanie štipendia nájdete opäť v sekcii „Štúdium na 
fakulte”. Nemusíte sa báť, ak nejaké motivačné štiupendium zís-
kate, Študijné oddelenie vás na to upozorní správou v AiS-e.
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Univerzitné poradenské centrum – 
UNIPOC
UNIPOC je špecializované pracovisko UPJŠ, ktoré poskytuje štu-
dentom pomoc s riešením rôznych problémov v študijnom ale aj 
osobnom živote. Pracovníci centra sú špecialisti z odborných ka-
tedier a ústavov fakúlt alebo iných pracovísk. Ako študenti UPJŠ 
za nimi môžete zájsť s hocijakým problémom – nemusí ísť o prob-
lémy spojené so štúdiom. V prípade ťažkostí vám túto možnosť 
veľmi odporúčame.

Poradenské centrum sídli v budove Minerva na Moyzesovej 9 
a poskytuje právne, psychologické a sociálne poradenstvo, ale aj 
kariérové služby, individuálne kariérové poradenstvo a praktické 
rady pri uchádzaní sa o zamestnanie, napr. ako napísať dobrý 
motivačný list alebo ako uspieť na pracovnom pohovore. Takisto 
zahŕňa aj podporu študentov so špecifickými potrebami. Pre viac 
info zájdite na upjs.sk/pracoviska/unipoc.

Univerzitná pastorácia Košickej 
eparchie – UNIPAS
UNIPAS KE je súčasťou Gréckokatolíckej eparchie-biskupstva so 
sídlom v Košiciach. Košice sú mestom, kam prichádza veľa mla-
dých ľudí, aby tu strávili niekoľko rokov svojho života štúdiom na 
vysokej škole. Počas semestra sa mladí (nielen) gréckokatolíci 
stretávajú na vybraných košických internátoch a v stredu na litur-
gii a následnom stretnutí v gréckokatolíckej katedrále na Moyze-
sovej ulici v Košiciach. 
HELic. Mgr. Martin Mráz, vysokoškolský duchovný správca, 
sídli v priestoroch biskupského úradu Gréckokatolíckej epar-
chie na Dominikánskom námestí 2/A v Košiciach.  
Viac info na: www.unipas.grkatke.sk alebo Facebook „UNIPAS 
KE - Univerzitná pastorácia Košickej eparchie“.
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Doprava v Košiciach
Isto si už teraz kladiete otázku, ako sa budete pohybovať a presú-
vať v takom veľkom meste, aby ste sa dostali z bodu A do bodu B.

Nemajte obavy! Nakoľko žijeme v dobe techniky, ako doprav-
né prostriedky vám budú slúžiť autobusy, električky alebo stále 
najspoľahlivejší pešibus. Trolejbusy už v Košiciach bohužiaľ ne-
máme, no vedzte, že ak vám niekto predsa len povie, že „ide na 
trolej”, myslí tým linky číslo 71 a 72. Aby ste sa hneď v prvých 
dňoch nestratili, je dobré navštíviť stránku Dopravného podniku 
mesta Košice, dpmk.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie 
týkajúce sa dopravy v meste. V skratke: buď si kúpite mesačník 
alebo si dobijete kredit na ISIC-u. Pre trochu intuitívnejší zážitok 
a plánovanie ciest, rovnako aj mapy liniek, odporúčame portály 
a appky imhd.sk alebo ubian.sk. Tie vám pomôžu aj v orientovaní 
sa v početných zmenách mestskej dopravy počas rôznych rekon-
štrukcií.

Cestovanie bicyklom v Košiciach je asi tou najlepšou voľbou 
pre študentov. Zaparkovať svojho tátoša si môžete pohodlne na 
stanovištiach v areáli rektorátu a FF, na Jesennej a v internátoch 
Medická.

Ak sa ale nechcete tlačiť v autobusoch a električkách, môžete 
zvoliť to najlepšie riešenie ktorým je pešibus, pri ktorom si vy-
chutnáte nádhery a krásy nášho mesta. 
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RA – rektorát, Dekanát PF, Študijné oddelenie PF
RB – ÚBEV
RC – ÚCHV
RD – ÚCHV, LF UPJŠ
RE – LF UPJŠ
UD – telocvičňa UD0T2
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Plán budov PF UPJŠ 
Jesenná 5 a Park Angelinum 9

Plán budov FF UPJŠ 
Moyzesova 9

Plán budov PF UPJŠ 
Mánesova 23

Plány 
budov 
UPJŠ
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SJ – Jesenná 5
SA – Park Angelinum 9 
(vchod cez SJ a spojovacou 
chodbou na prvom poschodí)
UE – Telocvičňa UE0T1
SB – Mánesova 23, 
Botanická záhrada
UW – skleníky 
AA – Aristoteles
AM – Minerva
AK – Aula Kostlivého
AG – Knižnica Gutenberg
AS – Sokrates
AP – Platón

Plán budov FF UPJŠ 
Moyzesova 9
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ŠTUDENTSKÁ 
RADA PF UPJŠ 

HĽADÁ NOVÝCH 
ČLENOV

Študentský život 
je viac než sedenie 
nad knihami 
a pivami.

3. október o 21:00
v miestnosti ŠR PF 

na Medickej 6
(A blok, 2. poschodie)

Nebaví Ťa stereotyp a chceš zažiť študentský život naplno? 

Prežiť študentské akcie aj zo zákulisia? 

Zmeniť svet k lepšiemu?

Pridaj sa k nám, hľadáme práve Teba!

srpf.science.upjs.sk
rada.pf.upjs@gmail.com

fb.com/srpfupjs

Miestnosť ŠR PF
Medická 6

blok A
2. poschodie

2. TÝŽDEŇ SEMESTRA!



8. november 2019


