
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

  

TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 
 
 

22. apríla 2013 

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

si pripomína 50. výročie svojho vzniku pestrým programom 

a aktivitami pre absolventov, zamestnancov i študentov 

 

 
      V tomto roku si Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripomína 50 rokov svojho 

vzniku a pri tejto príležitosti pripravuje viaceré spomienkové akcie a podujatia pre svojich 

absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť.  

      Prvým z nich je ScienceFest so zaujímavými aktivitami pre študentov, ktorý sa koná  

25. apríla 2013  v areáloch na Šrobárovej 2, v Parku Angelinum 9 a na Jesennej 5. 

 

Aktivity v areáli Park Angelinum 9 – Jesenná 5: 

8.00 –   8.30      Otvorenie Študentskej vedeckej konferencie (poslucháreň SA1A1) 

8.30 – 13.00      Študentská vedecká konferencia - rokovania v sekciách  

13.00 – 15.00    Programátorská súťaž / súťaž IHRA - Ústav informatiky 

12.00 – 15.00    Student happening - átrium P. Angelinum, študovňa A. Merici  

13.00 – 15.00    Otvorené laboratóriá - prehliadka laboratórií Ústavu fyzikálnych vied,               

      Ústavu geografie, Ústavu informatiky, Ústavu matematických vied 

18.30 hod.          Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení ScienceFest  

                           v aule RB0A5 na Šrobárovej 2 

  

Aktivity v areáli Šrobárova 2: 

15.30 – 17.30   Otvorené laboratóriá - prehliadka laboratórií Ústavu chemických vied  

  a Ústavu biologických a ekologických vied 

15.30 – 17.30   Prírodovedecká čajovňa - Vedecko-populárne prednášky (aula RB0A5): 

 - Prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.: Geneticky modifikované organizmy  

                                                                     – naši priatelia či nepriatelia?  

 - RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.: Pozor, nekonečno!  

 - RNDr. Rudolf Gális, PhD.: Vesmírne vlasatice  

 - Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.: Južná Afrika, raj zvierat (vďaka rezerváciám)  

 - Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.: O bruchomluvcoch na koktailových  

                                                       večierkoch alebo Ľudský mozog a informatika  

 - Doc.  RNDr. Andrej Oriňák, PhD.: Fascinujúci nanosvet  

 - RNDr. Martin Walko, PhD.: Všetci ste chemici 

17.30 – 18.30  Hudobné vystúpenie – Marek Lacko a skupina Fictive Marry (nádvorie areálu)  

18.30 – 19.30  Vyhlásenie výsledkov ŠVK 2013 - (aula RB0A5)  

19.30 – 21.00  Veda na dlani - demonštračné experimenty (areál Šrobárová)  

19.30 – 21.00  Hudobné vystúpenie – skupina T-band (nádvorie areálu)   

 



Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Hovorkyňa: RNDr. Jaroslava Oravcová 

Tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0907 776 442 

e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk                                                                       
 

 
Ďalšie pripravované aktivity: 

 

18. máj 2013: Stretnutie absolventov a zamestnancov  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

v Košiciach. Súčasťou programu prehliadka laboratórií Ústavu fyzikálnych vied, slávnostné 

zhromaždenie spojené s ceremoniálom odovzdania ceny PRAEMIUM ALUMNI, stretnutia a 

odborné semináre na ústavoch spojené so slávnostným ceremoniálom pomenovania 

posluchární na počesť významných osobností pôsobiacich na fakulte (prof. J. Daniel-Szabó – 

poslucháreň P1, prof. M. Praslička – poslucháreň M5, prof. E. Jucovič – poslucháreň P8, 

prof. A. Sopková – poslucháreň M6) a Prírodovedecký večer v Spoločenskom pavilóne na 

Triede SNP 61 v Košiciach. 

 

20. máj 2013: Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Vladimíra Hajka, 

prvého dekana PF UPJŠ (o 11.00 hod.) a slávnostné zasadnutie Vedeckej rady 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach spojené s koncertom v Dome umenia 

v Košiciach (o 14.00 hod.). 

 

Podrobnejšie informácie o podujatiach na:  http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/7755 
  

 

  

      Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v Košiciach založená v roku 1963  

je významnou vedeckou inštitúciou, ktorej postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen 

na Slovensku, ale i v Európe a vo svete umocňujú dosiahnuté výsledky vo všetkých jej 

prírodovedných odboroch, bohatá publikačná aktivita zamestnancov, medzinárodné kontakty 

a spolupráca s praxou. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora 

grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy  

a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zapojením  

sa do európskych vedeckých a vedecko-technických projektov.  

      V oblasti vzdelávania ponúka desať jednoodborových študijných programov (biológia, 

všeobecná ekológia, fyzika, geografia, environmentálna chémia, chémia, informatika, 

aplikovaná informatika, matematika, finančná a ekonomická matematika) a 27 

medziodborových študijných programov, na ktoré nadväzujú študijné programy učiteľstva 

príslušných akademických predmetov (biológia, chémia, fyzika, informatika, matematika a 

geografia a ich kombinácie medzi sebou alebo s predmetmi vyučovanými  na Filozofickej 

fakulte UPJŠ v Košiciach). 

 

 

      POZNÁMKA: Túto tlačovú správu nájdete na:  www.upjs.sk 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

 hovorkyňa 
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