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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

            Košice, 04. marec  2014 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má za sebou úspešný rok 

– podarilo sa jej udržať si vysoký ranking i získať významné projekty 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má za sebou ďalší úspešný rok. V roku 2013  

sa jej podarilo zrealizovať viacero významných investícií, bola úspešná v oblasti výskumu a 

má vysoký  ranking v rámci slovenských univerzít i v celosvetovom meradle. Uplynulý rok sa 

tiež niesol v znamení výročí – jej Prírodovedecká fakulta oslávila 50. výročie svojho vzniku, 

Právnická fakulta si pripomenula 40. výročie svojej existencie v rámci UPJŠ a Fakulta 

verejnej správy 15 rokov od svojho založenia. Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

oslávila 40 rokov svojej činnosti a Rakúska knižnica v Košiciach, ktorá je samostatnou 

organizačnou súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach, 20. výročie svojho vzniku. 

 

„Na Slovensku patrí UPJŠ v Košiciach na základe svojej publikačnej aktivity v oblasti 

najprestížnejších publikácií do skupiny štyroch najlepších zo 40 slovenských univerzít, 

ktoré majú najväčší počet tzv. karentovaných publikácií v prepočte na 1000 hodín 

výskumno-vývojovej kapacity. Naši zamestnanci publikujú ročne približne desatinu 

všetkých karentovaných publikácií spomedzi všetkých univerzít a SAV, čo jednoznačne 

poukazuje na výskumný charakter UPJŠ. Veľmi úspešní sme aj v počte realizovaných 

vedeckých projektov - celkovo riešia naši pracovníci takmer 300 projektov ročne,“ hovorí 

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., 

podľa ktorého toto významné postavenie UPJŠ potvrdzujú aj hodnotenia medzinárodnými 

nezávislými rankingovými agentúrami.  

 

V medzinárodných rankingoch publikovaných spoločnosťami ako sú napríklad  Scimago 

Institution alebo Cybermetrics Lab. sa UPJŠ v Košiciach pravidelne hodnotí v skupine 

štyroch najlepších slovenských univerzít a v skupine top desiatich percent svetových 

univerzít (v r. 2013 sa umiestnila na 1695. mieste vo svete). Podľa najnovšieho rankingu 

univerzít University Ranking by Academic Performance (URAP 2013-2014) sa UPJŠ  

v Košiciach na základe výkonov vo vede evidovaných v databáze Web of Science (WoS) 

v roku 2012 umiestnila na 3. mieste na Slovensku (po UK a STU), na 480. mieste  

v Európe a na 1232. mieste na svete spomedzi 2000 hodnotených svetových univerzít 

predstavujúcich približne 10 % svetových vysokoškolských inštitúcií. 

V hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl Akademickej rankingovej a ratingovej 

agentúry (ARRA) z konca novembra 2013, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné 

údaje o kvalite vzdelávania a výskumu na vyše sto fakultách za rok 2012, skončili tri z piatich 

fakúlt UPJŠ na vysokých priečkach. Lekárska, Prírodovedecká a Právnická fakulta UPJŠ 

v Košiciach boli vo svojich skupinách druhé najlepšie na Slovensku. 

 

„O významnom postavení UPJŠ ako vedeckej inštitúcie svedčí aj skutočnosť, že UPJŠ 

začala v Košiciach v roku 2013 budovať univerzitný vedecký park ako špičkové národné a 
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medzinárodné centrum pre aplikovaný biomedicínsky výskum a transfer jeho výsledkov do 

praxe v rámci projektu ‚MediPark, Košice‘ v celkovej hodnote 33 miliónov eur, na ktorom 

bude spolupracovať s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

Neurobiologickým ústavom SAV a TUKE. Ďalej sa UPJŠ v Košiciach ako partner 

Technickej univerzity Košice podieľa na príprave projektu zameraného na vybudovanie 

univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, orientovaného na informačné technológie, 

a v partnerstve so SAV a TUKE sa zapojí do budovania výskumného centra PROMATECH 

v hodnote 22 miliónov eur zameraného na oblasť progresívnych materiálov a technológií, 

zdôrazňuje prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

 

UPJŠ v Košiciach - jedna z najkvalitnejších klasických univerzít na Slovensku 

 

Podľa prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. ponúka UPJŠ v Košiciach štúdium na jednej 

z najkvalitnejších klasických univerzít na Slovensku. Charakteristickou črtou štúdia na UPJŠ  

je, že sa opiera o výsledky vedeckého výskumu, ktorý je najmä v prírodovedných  

a lekárskych, ale aj vybraných  humanitných odboroch, na špičkovej medzinárodnej úrovni. 

 

„Študenti majú počas štúdia možnosť  kontaktu s unikátnou vedeckou infraštruktúrou,  

v rámci ŠVOČ, alebo sa v rámci vypracovania tém svojich záverečných prác zapájajú  

do riešenia výskumných úloh. Výsledky výskumu prezentujú na Študentských vedeckých 

konferenciách, alebo dokonca publikujú v spoluautorstve v renomovaných časopisoch.  

V poslednom období kladieme dôraz na interdisciplinaritu vo vzdelávaní ‚otváraním dverí‘ 

medzi jednotlivými našimi fakultami,“ vysvetľuje rektor, podľa ktorého univerzita podporuje 

talentovaných študentov formou štipendií, oceňuje vynikajúce výsledky počas štúdia  

i reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, kultúry a športu. 

 

„Štúdium na UPJŠ je založené na princípoch bolonského procesu, hlavné vedné odbory 

majú akreditované doktorandské štúdium, ktoré si zachováva vedecký charakter. Snažíme 

sa neustále modernizovať našu vedeckú infraštruktúru, výučbové priestory a informačno-

komunikačné technológie tak, aby sme vytvárali prostredie, aké je požadované  

v Európskom vzdelávacom priestore. Sme tiež otvorení pre štúdium študentov zo zahraničia 

– až 10 percent z celkového počtu študentov UPJŠ  študuje v anglickom jazyku,“ dodáva  

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

 

Hospodárenie UPJŠ v Košiciach a jej významnejšie investície  

 

V roku 2013 UPJŠ v Košiciach hospodárila zodpovedne a vytvorila mierny zisk. Nemala 

žiaden výraznejší finančný problém, až na otázku nedoriešených vlastníckych vzťahov  

v súvislosti s pozemkami pod Botanickou záhradou UPJŠ, ktorú sa už z väčšej časti podarilo 

doriešiť. Najprv bolo vo februári minulého roku odkúpených vďaka dotácii z Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu SR vo výške 615-tisíc eur cca 1,5 hektára pozemkov 

využívaných Botanickou záhradou UPJŠ a následne  v závere roka 2013 vyčlenilo 

Ministerstvo financií SR 3 milióny eur na odkúpenie ďalších približne 5 hektárov dôležitých 

exteriérov botanickej záhrady.  

 

Na stavebné investície a rekonštrukcie bolo použitých v r. 2013 celkovo 2,6 milióna eur 

a investície za ďalších viac než 3 milióny eur sa v súčasnosti realizujú.  
 

Z  najvýznamnejších ukončených investícií možno spomenúť: 

- Rekonštrukciu a prístavbu polyfunkčného objektu budovy Sokrates na Moyzesovej ulici 

9 v hodnote vyše 2 miliónov eur, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania v septembri 

minulého roka. Nové priestory výrazne skvalitnili podmienky práce pedagógov a výučbový 

proces na troch katedrách Filozofickej fakulty, ktoré v minulosti pôsobili v provizórnych 

prenajatých priestoroch. Súčasťou nového moderného objektu sú učebne, posluchárne, 
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katedrové priestory, seminárne miestnosti a psychologické laboratórium a v budove  

je situovaná aj Rakúska knižnica, ktorá je súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ. Stavebnú 

investíciu sa podarilo zrealizovať vďaka poskytnutiu finančných prostriedkov z Operačného 

programu „Výskum a vývoj“ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

- Modernizáciu priestorov Laboratórií nanotechnológií a fyzikálnej charakterizácie 

materiálov a laboratórií veľmi nízkych teplôt Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v rámci projektu 

„EXTREM – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach“ v Parku Angelinum 9 vo výške 232-tisíc eur. 

- Stavebné úpravy laboratórií Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ 

na Triede SNP 1 v rámci projektu „Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové 

doplnky (PROBIOTECH)“ v objeme 134-tisíc eur. 

- Opravu výťahu v II. sekcii budovy Teoretických ústavov Lekárskej fakulty na Triede 

SNP v hodnote 35-tisíc eur a modernizáciu merania a regulácie v strojovniach 

vzduchotechniky posluchární P1 a P2 v hodnote 20-tisíc eur. 

 

Z investícií, ktorých realizácia začala v minulom roku a pokračuje aj v roku 2014, 

možno uviesť:  

- Rekonštrukciu časti historickej budovy UPJŠ v Košiciach pre potreby priestorov 

laboratórií v Parku Angelinum 9 v rámci projektu „Výskumné centrum progresívnych 

materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH)“, kde výška 

investícií za stavebné práce presiahne 2 milióny eur. Celkovo získa UPJŠ v Košiciach v rámci 

tohto projektu 6 miliónov eur a zvyšné finančné prostriedky (vo výške 3,9 miliónov eur) budú 

použité na dovybavenie existujúcej vedeckej infraštruktúry Ústavu fyzikálnych vied 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a ústavov SAV dislokovaných v Parku Angelinum 

a vybudovanie nových laboratórií v rekonštruovaných priestoroch. 

- Stavebné úpravy objektu C v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach  

na Moyzesovej 9 rozdelené do troch etáp v celkovej výške investícií v hodnote takmer  

1,2-milióna eur. 

- Rekonštrukciu elektroinštalácie v objekte posluchárne RBL Prírodovedeckej fakulty 

UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2 v objeme 222-tisíc eur. (V 1. etape realizovanej v roku 

2013 sa investovalo do rekonštrukčných prác celkovo 38-tisíc eur).   

 

 

Rozvoj aj vďaka štrukturálnym fondom a 7. Rámcovému programu 
 

„Viaceré významné investície sa nám darí realizovať vďaka operačným programom  

o štrukturálnych fondov EÚ získaným v dvoch oblastiach a to ‚výskum a vývoj‘  

a ‚vzdelávanie‘,“ zdôrazňuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., ktorého obzvlášť teší schválenie projektu ‚MediPark, 

Košice‘. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu 

v celkovej hodnote 33 miliónov eur podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Dušan Čaplovič v júli 2013 a UPJŠ v Košiciach získa v rámci jeho riešenia finančné 

prostriedky vo výške takmer 20 miliónov eur. 

 

Rektor UPJŠ v Košiciach si tiež mimoriadne cení získanie európskeho projektu Fostering 

Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM) v hodnote 2,7-miliónov eur financovaného 

zo 7. Rámcového programu, ktorého koordinátorom je UPJŠ v Košiciach. „Projekt 

je významný nielen výškou finančného príspevku, ale aj skutočnosťou, že je koordinovaný 

práve v Slovenskej republike. Jedným z jeho hlavných cieľov je vybudovanie excelentného 

pracoviska medzinárodnej úrovne v bunkovom zobrazovaní - Centra interdisciplinárnych 

biovied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a jeho vedecké zameranie je smerované na 

cielenú terapiu nádorových ochorení, význam mitochondrií v chorobách, starnutí a terapii 

a štúdium štruktúrnej dynamiky komplexov biologických makromolekúl,“ dodáva rektor.  
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      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

      V modernej forme bola univerzita v Košiciach založená v roku 1959 ako druhá univerzita  

na Slovensku, ktorá nadviazala na historickú jezuitskú Košickú univerzitu. Jej vznik znamenal 

dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. Univerzita bola 

pomenovaná po vedcovi, básnikovi, jazykovedcovi, etnografovi a archeológovi Pavlovi Jozefovi 

Šafárikovi (1795 - 1861) a v čase svojho vzniku pozostávala z Lekárskej fakulty (ktorá bola pôvodne 

založená v roku 1948 ako fakulta Univerzity Komenského v Košiciach) a Filozofickej fakulty  

v Prešove.  

 

      Postupne vznikali ďalšie fakulty UPJŠ v Košiciach a v Prešove - Prírodovedecká fakulta  

v Košiciach (1963), Pedagogická fakulta v Prešove (1964), Právnická fakulta (1970), Gréckokatolícka 

bohoslovecká fakulta v Prešove ( 1990) a Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove (1990).  

V tomto zložení jestvovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika do konca roku 1996 - dňom 1. januára 

1997 bola UPJŠ rozdelená na dve univerzity - Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach a Prešovskú 

univerzitu v Prešove, do ktorej boli včlenené všetky 4 prešovské fakulty. Následne vznikli v rámci 

UPJŠ ďalšie dve fakulty - Fakulta verejnej správy (1998) a Filozofická fakulta (2007). 

 

     V súčasnosti má UPJŠ so svojimi piatimi fakultami stabilizovanú štruktúru v plne 

fungujúcom klasickom modeli. Ponúka spolu 219 študijných programov vo veľmi dobrej 

skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií. Medzi najobľúbenejšie študijné 

programy patrí Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte, Biológia, Chémia 

a Geografia na Prírodovedeckej fakulte a Psychológia, Masmediálne štúdiá a Britské a americké 

štúdia na Filozofickej fakulte. Novými študijnými programami sú akademickom roku 2013/2014 

Anglický jazyk a Nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni  

na Filozofickej fakulte, Neurológia na III. stupni na Lekárskej fakulte a Progresívne materiály  

v 3. stupni na Prírodovedeckej fakulte. V akademickom roku 2014/2015 by mal byť otvorený po 

úspešnej akreditácii ďalší magisterský študijný program Európska verejná správa na Fakulte 

verejnej správy UPJŠ v Košiciach  v študijnom odbore Verejná politika  a verejná správa. 

 

     Fakulty UPJŠ v Košiciach sa momentálne pripravujú na blížiacu sa komplexnú akreditáciu. 

 

     Celkový počet jej zamestnancov UPJŠ v Košiciach k 31.12.2013 predstavoval 1501 pracovníkov 

(prepočítaný stav 1378,1), z toho 693 vysokoškolských učiteľov - profesorov, docentov, asistentov, 

odborných asistentov a lektorov (prepočítaný sta 620,7), 582 nepedagogických (odborných, 

administratívnych a prevádzkových)  zamestnancov (prepočítaný stav 565,4), 139 zamestnancov 

výskumu a vývoja (prepočítaný stav 108,7) a 87 zamestnancov študentských domovov a jedální 

(prepočítaný stav 83,3). 

 

    

 
 
 

Historická budova UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach 

 

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

 

RNDr. Jaroslava Oravcová, hovorkyňa 
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Nová budova Sokrates na Moyzesovej 9 v Košiciach: 
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