
Zápisnica zo stretnutia Klubu riaditeľov pri PF UPJŠ konanom  

dňa 20.3. 2013 

Zúčastnení za SŠ: RNDr. Pavol Petrovský (Gymnázium svätej Moniky, Prešov), RNDr. 

Ladislav Bertko v.z. (Stredná zdravotnícka škola, Košice), RNDr. Marián Ružička 

(Gymnázium Poštová, Košice), RNDr. B. Vavrinčíková, v.z., (Gymnázium Alejová, Košice),  

RNDr. Dušan Bosák (Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice), zástupca riaditeľa, v.z.   

(Gymnázium P. Horova, Michalovce), Ing. Štefan Krištín, (SPŠE, Košice), RNDr. Miroslav 

Krajňák, PhD. (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov), Mgr. Pavol Chmeliar (Cirkevné 

gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa), RNDr. Iveta Lazorová (Gymnázium Snina), Ing. 

Elena Tibenská (Stredná odborná škola, Ostrovského 1 Košice) 

Ospravedlnení: PhDr. Ľubomír Sobek (Gymnázium Alejová, Košice), RNDr. Ján Rodák 

(Gymnázium GM, Svidník), Mgr. Peter Ivančák (Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves), 

Mgr. Slavomír Harabin (Gymnázium Šrobárova, Košice), Rudolf Gadomský, (Gymnázium P. 

Horova, Michalovce), Mgr. Ivan Baran (Gymnázium M. Kukučína, Revúca) 

Zúčastnení za PF UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, 

CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., RNDr. 

Ľubomír Šnajder, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., 

doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.  

Ospravedlnení: RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 

 

Program:  

1. Odovzdanie osvedčení novým členom. 

2. Návrhy na organizáciu spoločných vzdelávacích aktivít VŠ a SŠ. 

3. Informácie k podujatiam organizovaným pri príležitosti 50. výročia vzniku PF UPJŠ. 

4. Rôzne. 

5. Prehliadka Laboratória NMR spektroskopie na ÚCHV. 

   

K bodu 1 

Dekan odovzdal Osvedčenie o členstve v Klube riaditeľov, vrátane Štatútu, riaditeľovi 

Gymnázia J.A. Raymana v Prešove RNDr. Miroslavovi Krajňákovi, PhD., riaditeľovi 

Gymnázia P. Horova v Michalovciach Rudolfovi  Gadomskému, riaditeľovi SPŠE Košice 

Ing. Štefanovi Krištínovi a riaditeľke SOŠ Ostrovského . Ing. Elene Tibenskej.  

 

 

K bodu 2 

Dekan informoval o ponuke, ktorá vznikla v rámci rokovaní o IT Valley Akadémii, smerom k 

študentom SŠ a to formou videkonferčnou, príp., i prezenčnou, sprostredkovať prednášky 

významných odborníkov a expertov na rôzne vybrané odborné témy. Tieto by sa mohli 

realizovať jedenkrát mesačne v rámci blokov povinne-voliteľných predmetov.  

 V rámci diskusie odzneli prevažne súhlasné vyjadrenia zo strany riaditeľov k 

predmetnej ponuke s tým, že je potrebné dohodnúť pevný počet ponúkaných 

prednášok a termíny a to z dôvodu ich včasného zadefinovania v rámci 



pripravovaného rozvrhu výučby. Väčšina riaditeľov preferuje, aby vyššie uvedené 

prednášky boli realizované v čase 6. a 7.vyučovacej  hodiny.  

 Riaditelia sa zhodli v názore, že prednášky nie je vhodné realizovať v inom ako jazyku 

slovenskom a že bude potrebné prednášku prispôsobiť veku študentov. 

V závere dekan informoval, že bude vypracovaná ponuka odborných prednášok na obdobie 

10 mesiacov, avšak požiadal riaditeľov, aby zaslali návrhy, aké témy preferujú. V prípade, že 

prednášajúci (pozvaný expert) bude v danom čase na pôde fakulty, študenti sa budú môcť 

prednášky zúčastniť aj osobne. Čo sa týka technickej kvality prenosu, podporný EVO tím 

zabezpečí technickú kontrolu na každej zo škôl, ktoré nahlásia záujem o videokonferenčný 

prenos.   

 

 

K bodu 3 

Dekan informoval o hlavných aktivitách, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti osláv 50. výročia 

vzniku fakulty: 

 25.4. 2013  - ScienceFest   

Podujatie určené študentom fakulty a študentom SŠ, v rámci ktorého sa uskutoční 

ŠVK, Prírodovedecká čajovňa (zaujímavé vedecko-populárne prednášky), Veda na 

dlani (vedecké experimenty) a prehliadka zaujímavých laboratórií na jednotlivých 

ústavoch. 

 18.5. 2013 – Stretnutie absolventov  

Slávnostné zhromaždenie absolventov a zamestnancov fakulty, na ktorom bude 

udelená cena Praemium Alumni absolventom, ktorí sú nositeľmi tvorivého 

prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa pričinili o popularizáciu prírodných 

vied medzi mladými ľuďmi. 

Odborné semináre na príslušných ústavoch spojené s ceremoniálom slávnostného 

pomenovania vybraných posluchární na počesť významných osobností, ktoré 

v minulosti pôsobili na fakulte (prof. Jucovič, prof. Praslička, prof. Sopková, prof. 

Daniel-Szabó). 

Spoločenský večer absolventov a zamestnancov fakulty.   

 20. 5. 2013 – Slávnostné zasadnutie VR PF UPJŠ (spojené s koncertom 

a slávnostným rautom) a odhalenie pamätnej tabule akademika Vladimíra Hajka, 

prvého dekana PF UPJŠ. 

 Riaditelia vzali predložené informácie na vedomie s tým, že podrobné informácie 

k vyššie uvedeným aktivitám organizovaným v rámci osláv 50. výročia vzniku fakulty sú 

dostupné na web stránke www.science.upjs.sk.   

 Dekan požiadal riaditeľov o spoluprácu pri propagácii podujatí tak medzi študentmi 

jednotlivých SŠ ako aj absolventmi fakulty, s ktorými sú v kontakte, resp., ktorí pôsobia 

ako učitelia na príslušnej škole.  

 Dekan vyzval riaditeľov k spolupráci informovať učiteľov svojich škôl o možnostiach 

nominácie na cenu Praemium Alumni ako aj samotnom Štatúte ceny. Návrhy na 

nomináciu je potrebné zaslať v termíne do 22.4. 2013. 

 

 

 

 

http://www.science.upjs.sk/


K bodu 4 

Doc. Ganajová informovala o organizačnom zabezpečení tzv. Otvorených laboratórií 

organizovaných v rámci aktivít pre SŠ. Aj v tomto ak. r. sa budú konať v čase maturitného 

týždňa (od 20.5. 2013) s tým, že záujemcovia sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom 

elektronického formulára, dostupného na web stránke fakulty spolu s ďalšími informáciami 

ohľadom dátumu konania a ponúkaných tém. Tie sa budú síce opakovať, avšak pribudnú 

i témy nové, nakoľko záujem o Otvorené laboratóriá bol pomerne veľký a ohlas tak zo strany 

študentov ako aj učiteľov veľmi priaznivý. 

 Riaditelia vzali predložené informácie na vedomie a podporili vyššie uvedenú aktivitu.  

Jedinou pripomienkou z ich strany bolo, aby sa týchto seminárov mohli zúčastňovať skôr 

študenti vyšších ročníkov a nie  iba prváci.  

 

Dekan požiadal riaditeľov o názor, či má fakulta i naďalej pokračovať v organizovaní 

podujatia Alumni space......stretnutia s úspešnými absolventmi, nakoľko účasť študentov SŠ 

na tomto podujatí je čím ďalej tým viac problematická, alebo je to iba otázka zle zvoleného 

popoludňajšieho času konania. 

 Riaditelia v princípe uvedené podujatie odobrili. Väčšina sa prikláňa k názoru, že sa má 

konať v popoludňajších hodinách, aby nenarušovalo výučbu. Na druhej strane uznáva, že 

nevie ovplyvniť záujem a teda ani účasť svojich študentov na tomto podujatí. 

 K bodu 5 

Členovia klubu navštívili Laboratórium NMR a pokračovali v neformálnych diskusiách.

   

 

 

Zapísala: PhDr. Svetlana Libová 

       

  

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

 

 


