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Ing. Miron Kuzma, PhD.

• ako vedúci CAI zodpovedá za celý rad služieb nevyhnutných pre riadny chod fakulty (správa

klientských staníc, počítačovej siete, serverov a výpočtových klastrov, hardwérových zariadení

a didaktickej techniky;

• prechodom na online výučbu na jar 2020 výraznou mierom napomohol využívaniu

videokonferenčného systému Big Blue Button (bbb.science.upjs.sk), čo silne podporilo online

výučbu;

• výrazne sa angažoval a viedol celý podporný tím pri zabezpečení štátnych záverečných

skúšok, realizovaných online formou;

• pod jeho vedením tím CAI podporil prípravu a realizáciu druhého ročníka Hack Košice –

medzinárodného hackathonu pod hlavičkou UPJŠ a PF UPJŠ;

Centrum aplikovanej informatiky



doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

• výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj ŠP Všeobecná ekológia jedincov a populácií a Biológia na

všetkých troch stupňoch VŠ vzdelávania;

• na Bc. stupni ŠP Biológia a Všeobecná ekológia jedincov a populácií zaviedol profilové predmety

Zoológia II, Zoogeografia, Terénne cvičenie zo zoológie, ktoré bolo medzi študentami veľmi

obľúbené;

• dlhodobo sa angažoval v práci s mládežou, bol dlhoročným organizátorom krajského kola

biologickej olympiády a členom jej komisie;

• významnou mierou propagoval zoológiu a ekológiu organizáciou viacerých ročníkov konferencie

s medzinárodnou účasťou s názvom „Lepidopterologické kolokvium“;

• prispel k budovaniu spolupatričnosti a pozitívneho myslenia zamestnancov a študentov na fakulte

tým, že bol neodmysliteľnou súčasťou Študentskej recesistickej konferencie (ŠTRK-u) v podobe

aktívnych vystúpení s humorným a veľmi inšpiratívnym pohľadom na akademický život fakulty;

Ústav biologických a ekologických vied



RNDr. Rastislav Serbin, PhD.

• dlhodobo sa angažoval a angažuje v práci s mládežou, najmä v organizácii chemickej

olympiády (člen celoštátnej komisie pre chemickú olympiádu; krajský predseda pre chemickú

olympiádu v Košickom kraji; mentor Slovenskej reprezentácie pre medzinárodné chemické

olympiády; hlavný organizátor všetkých krajských kôl chemickej olympiády kategórie A, B, C, D) ;

• výrazne prispel k organizácii celoštátneho kola CHO na PF UPJŠ v Košiciach v r. 2020;

• je aktívnym propagátorom chémie na verejných podujatiach ako Noc výskumníkov, ProEduco,

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, Dni otvorených dverí ako aj propagátorom chémie na PF

UPJŠ v médiách a na výjazdových prezentáciách na SŠ;

• je koordinátorom za ÚCHV celofakultného predmetu Úvod do prírodných vied pre prvákov ;

• aktívne sa podieľal na organizácii Letnej školy chémie pre stredoškolských študentov 2020;

Ústav chemických vied 
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