
Úvodné sústredenie pre študentov 1. ročníka geografie 

 

V dňoch 7. – 9. septembra 2022 sa pre študentov 1. ročníka geografie na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo úvodné sústredenie, ktoré sa tento rok konalo v Hoteli 

Javorna v obci Drienica pri Sabinove. Študenti geografie sa sústredenia zúčastnili spolu so 

študentami chémie. Počas spoločného úvodného stretnutia prodekan pre vzdelávanie, doc. 

RNDr. Marián Kíreš, PhD., oboznámil študentov so základnými informáciami organizácie 

vysokoškolského štúdia na našej fakulte. Následne svoju činnosť predstavili zástupcovia 

Študentskej rady PF UPJŠ aj s cieľom získať nových členov do svojej organizácie. Po večeri už 

program prebiehal v jednotlivých skupinách podľa odborov. Geografom sme pripravili voľnejší 

program, ktorý bol zameraný na vzájomne zoznámenie sa a získanie základných informácií 

o našich nových študentoch. V rámci druhého dňa sústredenia všetci študenti absolvovali 

výstup na jeden z najvyšších vrcholov pohoria Čergov - Lysú (1068 m. n. m). Tí, ktorí to zvládli 

až na samotný vrchol ďalej pokračovali k blízkej kaplnke, ktorá bola postavená pri veľkom 

pieskovcovom bloku s názvom Oltárkameň. Na tomto mieste si študenti vypočuli základné 

informácie o danom mieste a o pohorí Čergov. V poobedňajších hodinách sme pokračovali 

v cykle informačných prednášok. Dr. Šašak začal besedou o štúdiu, kde sa študenti dozvedeli 

doplňujúce informácie k štúdiu a dostali priestor aj na otázky. Ďalší program bol zameraný na 

predstavenie Ústavu geografie a jeho jednotlivých pracovísk - oddelení. Cieľom bolo 

oboznámiť študentov výučbu akých predmetov zabezpečuje dané oddelenie, akým témam sa 

oddelenie venuje v rámci svojho vedeckého zamerania a akým oblastiam výskumu sa venujú 

jednotlivý zamestnanci. Za Oddelenie fyzickej geografie vystúpil Dr. Šupinský, za Oddelenie 

humánnej a regionálnej geografie Dr. Pregi a Oddelenie geoinformatiky predstavil Dr. Šašak. 

Vo večerných hodinách bol program menej formálny a študenti si mohli otestovať svoje 

vedomosti v kvíze, ktorý pripravil Dr. Pregi. Najúspešnejší študenti boli aj odmenení vecnými 

cenami. Posledný deň sústredenia sme študentom predstavili rôzne aktivity, do ktorých sa 

majú možnosť zapojiť v rámci Ústavu geografie, ale aj v rámci Prírodovedeckej fakulty. 

Program sústredenia sme zakončili predstavením webovej stránky a sociálnych sietí Ústavu 

geografie. 

Našim novým prvákom prajeme úspešný štart do vysokoškolského štúdia a v neposlednom 

rade veľa pekných zážitkov na našej škole. 



 

Beseda o zásadách štúdia na PF UPJŠ s doc. Kírešom. 

 

Úspešní účastníci výstupu na vrch Lysá (1068 m n.m) v pohorí Čergov.  

 

 



 

 

Východne od vrcholu Lysej sa nachádza zaujímavé miesto, ktoré sme nemohli obísť – 

Oltárkameň. Ide o pieskovcový blok so zaujímavou doskovitou vrstevnatosťou, ktorý sa počas 

tektonických procesov dostal nad úroveň okolitého povrchu. Miesto je starobylým 

pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov a v minulosti bolo 

útočiskom prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Od roku 2001 na tomto 

mieste stojí kaplnka. 



 

Predstavenie Oddelenia humánnej a regionálnej geografie pod vedením Dr. Pregiho.  

 

Testovanie geografických vedomostí našich prvákov zábavnou formou. 



 

Sústredenie sme ukončili spoločnou fotografiou všetkých účastníkov. 


