
Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 
6.2. 2020 

Alumni Space – cesta za úspechom 
 

Pre záujemcov o odbory: Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia a ich medziodborové štúdium 

Aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Šrobárova 2, Košice  
08:30 – 10:00 

 

Medzi povrchom a podzemím 
RNDr. Vladimír Papáč, PhD.  
Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň                                                                                           
Náš absolvent: Ekológia, 2005 

 

Jaskynné prostredie v predstavách človeka znamenalo vždy niečo zvláštne a záhadné. 
Objavom jaskyne sa však naše poznanie zďaleka nekončí ale premieta sa do množstva 
otázok ohľadom ich vzniku, datovania, využívania jaskýň ľuďmi či jedinečného života, 
ktorý je v podzemí zakonzervovaný. Sú však jaskyne na Slovensku dostatočne chránené 
a žijú tam ešte neznáme živočíchy? Ako jaskyniar som mal veľa nezodpovedaných otázok 
a mojou najlepšou voľbou bolo začať študovať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ...             
 

Po pár hodinách na čerstvom vzduchu... desiatky hodín v chemickom laboratóriu 

RNDr. Igor Danielovič, PhD.  
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav agroekológie, Michalovce 

Náš absolvent: Organická chémia, 1988 

Keď si mladý človek vyberá svoju vysokú školu a následne z toho plynúce 

zamestnanie často si kladie otázku: “Bude ma štúdium napĺňať, zvládnem to, chcem 

sa odboru ktorý vyštudujem venovať celý svoj profesijný život?“  Moje odpovede 

tušíte. Bonusom pre mňa bolo, že som na katedre prišiel do kontaktu so skvelými 

ľuďmi a na škole spoznal okrem výborných kamarátov aj svoju milujúcu manželku. 

Ktorí z Vás vedia čo je základná vojenská služba? Vďaka alma mater (bol som zaradený na funkciu učiteľa strednej 

odbornej školy) na toto obdobie dodnes veľmi rád spomínam. Cez prvé a druhé zamestnanie  v Košiciach sa už 25 

rokov venujem kvalite životného prostredia na výskumnom ústave, ktorý sídli v Michalovciach. Keďže sme 

poľnohospodársky výskum, dôraz je kladený na poľnohospodársku pôdu a hygienickú kvalitu rastlinnej produkcie. 

Poznáte typický kontaminant životného prostredia regiónu dolný Zemplín? Som presvedčený, že väčšina z Vás áno. 

Päť námorných míľ, tisíc stôp !!! 

Mgr. Michal Lacko 
Oblastné stredisko riadenia, Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky, štátny podnik 
Náš absolvent: Geografia a geoinformatika – Mgr 2017   

Pre väčšinu ľudí dva nepodstatné údaje, pre riadiacich letovej prevádzky posvätná hranica 

medzi úspešným dňom a nútenou mesačnou dovolenkou. Riadiaci letovej prevádzky 

zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti 

letísk s civilnou letovou prevádzkou. V oblastnom stredisku riadenia riadi letovú prevádzku 

udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami a 

naviguje ich po letových tratiach v príslušných letových hladinách. Výkon práce je spojený s 

vysokými nárokmi na osobnostné vlastnosti, vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a 

sebadisciplínu. Riadiaci musí byť schopný zvládať nečakané udalosti – zmeny počasia, 

neplánované lety, výnimočné stavy a stavy núdze. A ako sa takým riadiacim stať? Nielen 

o tom ale aj o priebehu výcviku, výkone samotného povolania a v neposlednom rade o 

zužitkovaní vedomostí, ktoré mi štúdium na Ústave geografie PF UPJŠ dalo, by som vám rád 

porozprával v rámci nášho stretnutia s Vami.  


