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Názov vysokej školy: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Začlenenie vysokej školy: 
Univerzitná vysoká škola 

 
Typ vysokej školy: 

Verejná vysoká škola 
 
 
 

Poslanie vysokej školy: 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelá-
vacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Eu-
rópe. V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, práv-
nickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov 
z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov 
pre oblasť verejnej správy, psychológov, sociálnych pracovníkov, politológov, histori-
kov, prekladateľov a tlmočníkov, odborníkov v anglickom jazyku a lingvistike, literárnej 
vede a kultúre anglicky hovoriacich krajín, v rodových štúdiách, odborníkov v odbore 
filozofia, aplikovaná etika, masmediálne štúdia, učiteľov slovenského, anglického, ne-
meckého, latinského jazyka a literatúry, psychológie v kombinácii. Absolventi tejto dru-
hej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. 
 
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na 
základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa 
európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univer-
zita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, 
vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku 
schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a ná-
rodnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom 
výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho 
vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. 
 
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. 
V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, hu-
manizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoloč-
nosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú au-
tonómiu. 
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VEDENIE UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.08.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 14.07.2015 
 
Prorektori: 
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre legislatívu 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 

 
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 
 
Poradca rektora pre oblasť ďalšieho vzdelávania, e-vzdelávania a vývoja AiS2 
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
 
Poradca rektora pre oblasť transferu výsledkov výskumu a know-how do praxe 
RNDr. Peter Stefányi, PhD. 
 
Poradca rektora pre zriadenie Výskumného ústavu UPJŠ a implementáciu projektu   
Medipark 
MVDr. Ján Rosocha, CSc. 
 
Kvestor 
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 
 
 
 
 
 
 

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&instit=350000&cislo=5001201&jazyk=250112&volanie=1&str=0
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AKADEMICKÝ SENÁT UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
Zamestnanecká časť akademickej obce, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Podpredsedovia: 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ  
Zamestnanecká časť akademickej obce, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
MDDr. Juraj Bánovčin  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ 
Študentská časť akademickej obce, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Členovia: 
 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta 
 
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.- Funkčné obdobie od 24.9.2015 - trvá  
 
Prírodovedecká fakulta  
 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.- Funkčné obdobie od 24.9.2015 - trvá  
 
Právnická fakulta 
 
Ing. Karolína Červená, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
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Fakulta verejnej správy 
 

Ing. Radovan Dráb, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – do 16.6.2016 
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.- Funkčné obdobie od 22.9.2016 
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
 
Filozofická fakulta 
 

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
PhDr. Renáta Cenková, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
Rektorát a univerzitné pracoviská  
 

PhDr. Daniela Džuganová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
JUDr. Zuzana Gažová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  
 
Lekárska fakulta  
 

MDDr. Juraj Bánovčin - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
MUDr. Zuzana Viščorová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
 
Prírodovedecká fakulta  
 

RNDr. Miroslava Bálintová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
RNDr. Matej Nikorovič - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
Právnická fakulta  
 

Mgr. Ing. František Lipták - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
Bc. Ján Pavlík - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
JUDr. Lukáč Cisko - Funkčné obdobie od 12.3.2015 do 16.6.2016 
 
Fakulta verejnej správy  
 

Veronika Hovanová – Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
PhDr. Ing. Stanislava Kozelová - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
PhDr. Tomáš Alman - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 16.6.2016 
PhDr. Eliška Župová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 16.6.2016 
 
Filozofická fakulta  
 

Mgr. Lukáš Lukačín - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
Mgr. Mária Petríková - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
Bc. Peter Gacík - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 16.6.2016 
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 16.6.2016 
 
Rektorát a univerzitné pracoviská  
Marek Cimbolák - Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
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VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   materiály 

 
Členovia:   
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.   vnútorné choroby 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  farmakológia 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.   verejné zdravotníctvo 
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.  vnútorné choroby 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.                        biochémia 
 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   materiály 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc.  informatika 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  biológia 
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. fyzika 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  geografia  
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.  matematika 
 
Právnická fakulta: 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.  teória štátu a práva 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   obchodné a hospodárske právo 
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  teória štátu a práva 
 
Fakulta verejnej správy: 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.   manažment 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.  trestné právo 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.   ústavné právo 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.  ekonomika a manažment podniku 
 
Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.   psychológia 
prof. PhDr. Ján Gbúr. CSc.   literárna veda 
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.   história 
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.   filozofia  
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.  neslovanské jazyky a literatúry 
 
Externí členovia: 
 
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.   botanika 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.   teória a konštrukcie  inžinierskych stavieb 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.   infekčné a parazitárne choroby zvierat 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.   materiálový výskum  
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.   fyzikálna metalurgia 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.   neurochirurgia 
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.   sociálna psychológia 
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.  parazitológia 
doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.   história 
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda:  
 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc., zamestnanec (Lekárska fakulta)   
 
Členovia:  
 
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., zamestnanec (Fakulta verejnej správy)  
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., zamestnanec (Právnická fakulta)  
Marián Sedlák, študent (Lekárska fakulta)  
Marián Čurda, študent (Prírodovedecká fakulta)  
Michael Gergely, študent (Právnická fakulta)  
Veronika Garberová, študentka (Filozofická fakulta) 
 
 
SÚČASTI  UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Fakulty: 
 
Lekárska fakulta 
 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan 
Funkčné obdobie: 13.11.2014 – 12.11.2018, menovaný dňa 12.11.2014 
 
Prírodovedecká fakulta: 
 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan 
Funkčné obdobie: 05.06.2015 – 04.06.2019, menovaný dňa 25.05.2015 

 
Právnická fakulta: 
 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 01.03.2015 – 28.02.2019, menovaná dňa 25.02.2015 
 
Fakulta verejnej správy: 
 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 01.04.2015 – 31.03.2019, menovaná dňa 23.03.2015 
 
Filozofická fakulta: 
 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 05.05.2015 – 04.05.2019, menovaná dňa 16.04.2015 
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OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Univerzitné pracoviská 
 
Výskumné a pedagogické pracoviská: 
 

- Ústav telesnej výchovy a športu 
- Botanická záhrada 

 
Informačné pracoviská: 
 

- Univerzitná knižnica 
- Centrum informačných a komunikačných technológií 

 
Účelové zariadenia: 
 

- Študentské domovy a jedálne                                            
- Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce 
- Učebno-výcvikové zariadenie Opátka 
- Folklórny súbor Hornád 
- Chorus Universitatis Šafarikianae – univerzitný spevácky zbor 

 
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) 
 
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov 
 
 
SPRÁVNA RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek  
Advokát, Košice 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2014 – 14. 11. 2020, menovaný 14. 11. 2014 
 
Dipl. Ing. Richard Duda, MBA 
súkromný sektor, Košice 
Funkčné obdobie: 17. 10. 2011 – 17. 10. 2017, menovaný 17. 10. 2011 
 
Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Funkčné obdobie: 20. 12. 2011 – 20. 12. 2017, menovaná 20. 12. 2011 
 
Mgr. Peter Himič, PhD.  
Štátne divadlo Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Ing. Štefan Chudoba, PhD. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 
Funkčné obdobie: 18. 07. 2013 – 18. 07. 2019, menovaný 18. 07. 2013   
Menovaný bol odvolaný ku dňu 30. 06. 2016 na vlastnú žiadosť 
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Ing. Ivan Hruška 
Globallogic Slovakia, s. r. o. Košice 
12. 04. 2016 – 12. 04. 2022, menovaný 12. 04. 2016 
 
Mgr. Jozef Jurkovič 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 
11. 11. 2016 – 11. 11. 2022, menovaný 11. 11. 2016 
 
PaedDr. Mgr. art. Július Klein  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

Ing. Ján Király 
FRUCONA Košice, a. s. 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA  
verejný sektor 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
              
Ing. Martin Pitorák  
U. S. Steel s. r. o., Košice 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Ing. Štefan Šipoš  
Slovenská sporiteľňa, pobočka Košice 
Funkčné obdobie: 24. 04. 2014 – 24. 04. 2020, menovaný 24. 04. 2014 
 
JUDr. Zdenko Trebuľa 
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
            
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 12. 04. 2016 – 12. 04. 2020, menovaný 12. 04. 2016 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
Mgr. Ing. František Lipták  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 16.03.2015 – 16.03.2017, menovaný 16. 03. 2015 
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ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 
 
Členovia: 
 
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2016 sú uvedené 
podujatia uskutočnené pre verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferen-
cie a iné aktivity. Nižšie uvedený prehľad udalostí vzhľadom na svoju početnosť neuvá-
dza všetky aktivity fakúlt a univerzitných pracovísk, ich úplné činnosti sú dostupné 
v správach o činnosti jednotlivých subjektov. 
 

   Lekárska fakulta  
 
Dňa 14. 1. 2016 sa uskutočnilo premenovanie Galenovej ulice v Košiciach na ulicu prof. 
Jána Kňazovického – významného zakladateľa košickej chirurgickej školy a prvého de-
kana lekárskej fakulty v Košiciach. 
 
Pri príležitosti Dňa zubárov zorganizoval Slovenský spolok študentov zubného lekárstva 
v spolupráci s firmou Curaprox dňa 14. 3. 2016 preventívnu akciu na dvoch študent-
ských internátoch v Košiciach.  
 
Dňa 18. 4. prednášali na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach profesori medicíny Tomáš 
Ganz a Peter Ganz z USA, synovia profesora Viliama Ganza, vynálezcu Swan-Gan-
zovho katétra pochádzajúceho zo Slovenska.  
 
Slávnostným a odborným programom I. Klimov deň si 29. 4. 2016 pripomenuli košickí 
anestéziológovia 20. výročie vzniku I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Le-
kárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a 50. výročie vzniku prvého posteľo-
vého anestéziologického oddelenia v bývalom Československu, o vytvorenie ktorého 
sa zasadil vtedajší ústavný anestéziológ vo fakultnej nemocnici MUDr. Rudolf Klima. 
 
V dňoch 12.-13. mája 2016 sa v Košiciach konal Košický kurz extrapyramidových ocho-
rení, na organizovaní ktorého sa podieľala Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach a UNLP Košice. Témou podujatia bol široký praktický úvod do problematiky 
extrapyramidových ochorení, ktoré sa venujú Parkinsonovej chorobe, trasu a iným mi-
movoľným pohybom, pričom išlo o vôbec prvý komplexný kurz tohto typu v SR.  
 
Takmer 60 prednášok odznelo na jubilejnom X. medzinárodnom kongrese plastickej 
chirurgie a XI. Demjénovom dni, ktoré sa konali v dňoch 2.- 4. 6. 2016 v Košiciach. 
Akciu organizovala Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Lekárskej fa-
kulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a Centrum plastickej a estetickej chirurgie v 
spolupráci so Slovenskou spoločnosťou plastickej chirurgie.  
 
Dvadsaťšesť zaujímavých prednášok odznelo na VII. Košickej neonatologickej konfe-
rencii v dňoch 13. - 15. 6. 2016, ktorú zorganizovala Klinika neonatológie Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach a DFN Košice. Podujatie bolo venované horúcim novinkám v 
neonatológii, smerovaniu a výsledkom výskumu vo svete a možnostiam nových diag-
nostických liečebných postupov v neonatológii.  
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Lekárska fakulta uskutočnila 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a 
prebiotikách - „IPC 2016“ v dňoch 21. - 23. 6. 2016 v Budapešti. „International Scientific 
Conference on Probiotics and Prebiotics“ je najväčšie svetové vedecké podujatie veno-
vané výskumu probiotík a prebiotík, ktoré si za svoju existenciu od roku 2000 získalo 
vynikajúce meno.  
 
V dňoch 30.6. - 1. 7. 2016 sa uskutočnili v Aule Lekárskej fakulty promočné akty absol-
ventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Medzi promujúcimi bolo 175 absolventov 
Všeobecného lekárstva, 45 absolventov Zubného lekárstvo 66 absolventov General 
Medicine, 6 absolventov Dental Medicine, 13 absolventov bakalárskeho štúdia Fyziote-
rapie, 10 Ošetrovateľstva a 10 Verejného zdravotníctva. 
 
V dňoch 13. - 14. 9. 2016 sa v priestoroch Ústavu anatómie Lekárskej fakulty konal 
jubilejný desiaty Košický kurz regionálnej anestézie organizovaný I. klinikou anestézio-
lógie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP a Ústavom anatómie Le-
kárskej fakulty. Ústrednou témou intenzívneho dvojdňového odborného podujatia boli 
nervové bloky horných a dolných končatín a umŕtvenie trupu za pomoci tzv. regionálnej 
anestézie, teda bez použitia anestézie celkovej.  
 
I. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice zorganizovala v dňoch 29. 9. - 
1. 11. 2016 v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach XXXIX.  endokrinologické dni s 
medzinárodnou účasťou. 
 
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice 
zorganizovala 7. 11. 2016 konferenciu s názvom  Biomedicínske aspekty regenerácie 
a rekonštrukcie tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti. 
 
Ústav lekárskej informatiky Lekárskej fakulty UPJŠ zorganizoval v dňoch 20. – 23. 11. 
2016 koordinačné stretnutie medzinárodného Erasmus+ projektu ModeHEd. 
 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice zorga-
nizoval 24. 11. 2016 v hoteli Rocca v Košiciach pri príležitosti Antibiotic awareness day 
edukačné sympózium  „ Antiinfekčná liečba, čo nás čaká?“ pre  zamestnancov Lekár-
skej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.  
 
Klinika dermatovenerológie  Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice zorganizovala 24. 
11. 2016 v Kultúrno-spoločenskom centre Južan v Košiciach Krajský seminár dermato-
venerológov.  
 
Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ a Klinika ortopédie a trumatológie pohybového 
ústrojenstva Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP zorganizovali v piatok 28. 10. 2016 
workshop zameraný na topografickú anatómiu a operačné prístupy v oblasti kolena, 
predkolenia, členka a nohy. Ortopédi sa na tomto podujatí oboznamovali s detailnou 
topografickou anatómiou tejto oblasti a v pitevni si na kadáveroch  cvičili operačné prí-
stupy. 
  
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ  
v Košiciach a UNLP Košice zorganizovala 12. 11. 2016 druhý ročník Medzinárodného 
airway workshopu pre anestéziológov a intenzivistov zameraného na výučbu a nácvik 
zvládania sťaženej intubácie. Pod patronátom Európskej spoločnosti pre zabezpečova-
nie dýchacích ciest sa na ňom školilo  68 lekárov z celého Slovenska  
i zahraničia, vrátane viacerých školiacich sa zahraničných lektorov.  
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   Prírodovedecká fakulta 
 
Dňa 8. 2. 2016 sa na pôde fakulty uskutočnil 24. ročník Turnaja mladých fyzikov.  
 
Pri príležitosti 60. výročia založenia Spojeného ústavu jadrových výskumov (Dubna, 
Rusko) sa uskutočnila výstava „Spojený ústav jadrových výskumov“ v dňoch 22. 2. - 13. 
3. 2016, ktorá prostredníctvom informačných  panelov priblížila históriu i súčasnosť 
Spojeného ústavu jadrových výskumov a dokumentovala spoluprácu košických fyzikál-
nych pracovísk s týmto významným vedeckým pracoviskom. 
  
Na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej 
fakulty sa uskutočnil 12. ročník International Particle Physics Masterclasses 2016.  V 
termíne od 11. 2. do 23. 3. 2016 sa projektu zúčastnilo viac ako 200 univerzít a výskum-
ných centier zo 47 štátov Európy, Afriky a Ameriky. 
 
Dňa 9. 3. 2016 sa na pôde Centra Interdisciplinárnych Biovied Prírodovedeckej fakulty 
uskutočnilo slávnostné otvorenie moderných  vedecko-výskumných laboratórií. Labora-
tórne priestory boli zrekonštruované s podporou projektu CELIM. 
 
Slovenské biofyzikálne sympózium sa uskutočnilo v Novom Smokovci v dňoch 6. – 8. 
4. 2016. Organizátormi bolo Centrum interdisciplinárnych biovied, Katedra biofyziky Prí-
rodovedeckej fakulty a Slovenská biofyzikálna spoločnosť. 
 
V máji a februári 2016 sa uskutočnili Prírodovedecké čajovne na témy „Minulosť, prí-
tomnosť a budúcnosť projektov operačného programu EÚ Vzdelávanie“ a „Poloha 
v priestore – pridaná hodnota geografickej informácie“. 
 
V dňoch 2. – 11. 5. 2016 sa na Katedre biofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej 
fakulty uskutočnil 3. ročník Školy biofotoniky pre doktorandských študentov. 

Na pôde UPJŠ a Technickej Univerzity v Košiciach sa v dňoch 13. 6. – 17. 6. 2016 
uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „16th Czech and Slovak Conference 
on Magnetism“, zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti magnetizmu. Jej 
spoluorganizátormi boli Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty a Ústav experi-
mentálnej fyziky SAV  Košiciach. 

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty v spolupráci s Ústavom matematiky 
Fakulty matematiky a prírodných vied TU Ilmenau v Nemecku zorganizoval 25. 
workshop  „Cycles and Colourings“. Tento workshop s medzinárodnou účasťou sa konal v 
dňoch 4. - 9. 9. 2016 v hoteli Atrium v Novom Smokovci a bol zameraný na prezentáciu 
najnovších výsledkov o kružniciach, farbeniach a príbuzných témach v rámci teórie gra-
fov. 

V dňoch 15. – 19. 9. 2016 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnil 16. ročník konferencie 
ITAT, na organizácii ktorej sa podieľal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty v spo-
lupráci Ústavom informatiky Akadémie vied ČR, Matematicko-fyzikálnou fakultou Kar-
lovej Univerzity v Prahe a Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu. ITAT je česko-

https://vkportal.evo.upjs.sk/epog/2016/
http://www.biophysics.sk/sk/uvod
http://www.biophysics.sk/sk/uvod
http://candc.upjs.sk/
http://candc.upjs.sk/


 16 

slovenská vedecká konferencia zameraná predovšetkým na prezentáciu výsledkov 
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. 
Dňa 4. 3. 2016 sa v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty usku-
točnilo otvorenie nového Bádateľského  laboratória. Prítomným hosťom bola predsta-
vená koncepcia laboratória, technologické riešenia a prezentované ukážky vzdeláva-
cích procesoch v novom laboratóriu.  

V dňoch 12. – 16.  9.  2016 sa v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ 
v Danišovciach uskutočnil prvý ročník Letnej školy kyberkriminality, ktorý nadväzuje na 
projekt Letnej školy sieťovania. Podujatie bolo určené pre študentov a zamerané na 
praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej bezpečnosti, počítačovej krimi-
nality a forenznej analýzy. 
 
V dňoch 19. - 21. 4. 2016 sa na Národnej Univerzite Ivana Franka v Ľvove (Ukrajina) 
konala v poradí už 12. medzinárodná vedecká konferencia pre študentov a doktorandov 
s názvom „Youth and Progress of Biology“. Konferencia bola rozdelená na 11 biologic-
kých sekcií a zúčastnili sa na nej študenti a doktorandi z Ukrajiny, Poľska, Bieloruska, 
Ruska a Slovenska. Konferencia bola spojená so súťažou o najlepší príspevok.  
 
Dňa 15. 4. 2016 sa v spolupráci s občianskym združením STROM už po piatykrát us-
kutočnila medzinárodná matematická súťaž Náboj. Súťaž sa simultánne konala v 
ďalších piatich štátoch a to v Českej republike, Maďarsku, Poľsku. rakúskom Linzi a 
nemeckom Passau. 

V rámci regionálneho podujatia Extrapolácie 2016, konaného na podporu rozvoja IT vo 
výskume, vzdelávaní a podnikaní pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku, 
sa dňa 5. 10. 2016 uskutočnila séria prednášok v rámci Klubu učiteľov informatiky na 
tému Informatika – veda a vzdelávanie v 21.storočí.  
 

   Právnická fakulta 
 
Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte dňa 24. 4. 2016. Predstavenie možností 
štúdia, zahraničných študijných pobytov a sociálneho zabezpečenia študentov. Okrem 
informácií o fakulte boli predstavené pracoviská právnych kliník, budúci právnici mali 
možnosť zúčastniť sa aj seminárov a  reálne si tak vyskúšať štúdium na fakulte.  
 
Prednášky zahraničného odborníka od 15. do 23. 3. 2016.  V spolupráci s CILS (Centre 
for international legal Studies so sídlom v Salzburgu) fakulta zorganizovala sériu pred-
nášok so zahraničným odborníkom p. Michaelom Semlerom.  
 
Deň otvorených dverí právnych kliník dňa 30. 3. 2016.  
 
V dňoch 30. – 31. 3. 2016 s konala konferencia s názvom „Akcionárske dohody a ich 
implikácie na riadenie obchodných spoločností“. Miesto konania - Kongresové centrum 
SAV Smolenice, 
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Dňa 7. 4. 2016 sa v priestoroch Právnickej fakulty uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému „Zneužitie a iné 
formy obchádzania práva“.  

Prvý ročník sympózia z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na tému 
Ochrana súkromia zamestnanca. Sympózium, určené pre študentov 2. až 5. ročníka 
Právnickej fakulty, sa uskutočnilo v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišov-
ciach v dňoch 8. - 9. 4. 2016. 

Simulované súdne konanie v priestoroch Právnickej fakulty. VII. ročník simulovaného 
súdneho procesu podľa uhorského feudálneho práva a tripartita sa konalo 13. 4. 2016. 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry PRÁVO, organizovaná v spolupráci s Univerzit-
nou knižnicou dňa 19. 4. 2016 v priestoroch Právnickej fakulty v Košiciach. 

Medzinárodná vedecká konferencia Košické dni súkromného práva. Konferencia sa ko-
nala v dňoch 20. – 22. 4. 2016 v Košiciach. Jednotlivé sekcie zahŕňali témy súkromného 
práva, práva duševného vlastníctva, rodinného práva a civilného procesného práva. 

Dňa 7. 5. 2016 sa v košickej Infinity Aréne uskutočnil XIX. ročník futsalového turnaja, 
ktorý fakulta organizuje na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc.. Zápasy odohrali druž-
stvá zastupujúce advokátov, colníkov, exekútorov, notárov, prokurátorov, sudcov, uči-
teľov a študentov.  

Právnická fakulta v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou zorganizovali interdiscipli-
nárnu Letnú školu kyberkriminality, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. - 16. 9. 2016 v 
Danišovciach. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi aspektami počítačovej 
kriminality. 

Pedagogický deň učiteľov Právnickej fakulty sa uskutočnil dňa 18. 9. 2016. Na podujatí 
boli prezentované aktuálne otázky rozvoja fakulty, vzdelávacieho procesu, vedecko-vý-
skumnej činnosti a zahraničných vzťahov. 
 
Dňa 27. 9. 2016 sa v spolupráci s Ústavným súdom SR konala medzinárodná vedecká 
konferencia „Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštát-
nymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci – V. ústavné dni“. 
 
Dňa 28. 9. 2016 bol zorganizovaný odborný seminár na tému „Nový civilný sporový 
poriadok“. 

V spolupráci s CILS (Centre for international legal Studies so sídlom v Salzburgu) fa-
kulta zorganizovala sériu prednášok so zahraničným odborníkom p. Robertom McKen-
ziem na tému US Legal System (with special regard on Tax Law). Prednášky sa usku-
točnili v dňoch 11. – 20. 10. 2016.   

V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie sa Právnická fakulta zapojila 
v roku 2016 do riešenia projektu podporeného grantovou schémou Ministerstva zahra-
ničných veci a európskych záležitostí pod názvom „Európska únia a jej vplyv na orga-
nizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – perspektívy a odpovede 
na výzvy spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ“. V rámci riešenia 
tohto projektu sa dňa 26. 10. 2016 uskutočnil aktív študentov, na ktorom sa diskutovalo 
na tému „Hľadanie vhodnej miery decentralizácie a dekoncentrácie verejnej správy ako 
prostriedok rozvoja regiónov Slovenska v podmienkach rozvíjajúcej sa Európskej únie“.  
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Vedecká konferencia „Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným 
disciplínam“, uskutočnená v dňoch 23. – 24. 11. 2016 bola priestorom pre výmenu skú-
seností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v ob-
lasti interdisciplinárneho charakteru trestného práva. 
 
Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnila vedecká konferencia „Európska únia a jej vplyv na 
organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – perspektívy a odpo-
vede na výzvy spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ“. 
 
Dňa 5. 12. 2016 sa na pôde Právnickej fakulty uskutočnilo pracovné stretnutie právnikov 
k veciam zaistenia cudzincov, osobitne rodín s deťmi, organizované Ligou za ľudské 
práva s cieľom výmeny skúseností, zhodnotenia súčasnej situácie a formulácie výziev. 
Účastníci stretnutia zhodnotili súčasnú situáciu vo veciach zaistenia, pričom formulovali 
niekoľko výziev, ktorým je potrebné čeliť a prerokovať ich aj v legislatívnom konaní. 
 

  Fakulta verejnej správy  
 
Dňa 17. 2. 2016  sa uskutočnil prvý ročník vedeckej konferencie doktorandov pod ná-
zvom „Teória a prax verejnej správy“, ktorá sa venovala prezentácii a výmene teoretic-
kých vedomostí a informácií z oblasti politiky, práva, ekonómie, manažmentu a socioló-
gie. Konferencie sa zúčastnili aj študenti zo zahraničia. 
 
Dňa 22. 2. 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Účastníci podujatia sa dozvedeli, 
prečo študovať na Fakulte verejnej správy, o ponuke študijných programov, o prijíma-
com konaní, o možnostiach štúdia v zahraničí, študentskom živote a o aktivitách mimo 
školy. 
 
Dňa 24. 2. 2016 sa a na Fakulte verejnej správy realizoval ďalší ročník Valentínskej 
kvapky krvi , tradične v spolupráci s Transfúznou stanicou Nemocnice Košice - Šaca 
a.s. Krv darovali študenti aj zamestnanci fakulty. 
 
Stretnutie akademickej obce Fakulty verejnej správy dňa 25. 4. 2016, na ktorom boli 
prezentované správy o činnosti FVS a akademického senátu FVS. 
 
Dňa 27. 4. 2016 sa uskutočnilo fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti. 
 
Dňa 27. 4. 2016 sa uskutočnil 9. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej odbornej 
činnosti. Dvanásť študentov prezentovalo svoje práce v dvoch sekciách.  
 
Dňa 12. 9. 2016 sa na fakulte konal Pedagogický deň, na ktorom sa zúčastnili všetci 
pedagogickí zamestnanci fakulty. Jeho účelom je  predovšetkým poskytnúť pedagogic-
kým zamestnancom všetky relevantné informácie súvisiace so začiatkom nového aka-
demického roka.  
 
Dňa 28. 9. 2016 sa uskutočnil vedecký seminár „Teória a prax územnej samosprávy“, 
ktorú už niekoľko rokov po sebe organizuje Katedra ekonomiky a riadenia verejnej 
správy. 
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Dňa 6.10. 2016 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Ľudský 
kapitál a spoločnosť“, ktorá bola zameraná na manažment, verejnú správu, ekonómiu 
a psychológiu, ktorú zorganizovala Katedra sociálnych štúdií. Na konferencii bolo pre-
zentovaných 17 prednášok a 14 posterov. S pozvanou prednáškou vystúpil dr hab. 
Adam Sosnowski, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP v Olsztyne. Do 
programu konferencie bola zaradená aj posterová sekcia. Autori publikovali výsledky 
svojej vedeckej a odbornej práce zamerané predovšetkým na odbornú a interkultúrnu 
kompetentnosť, komunikačnú zručnosť a organizačnú spravodlivosť. 
 
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 7. 11. 2016 Katedra ekonomiky a 
riadenia verejnej správy zorganizovala vedecký seminár “Koncepcia, východiská a per-
spektívy rozvoja územnej samosprávy v SR”. 
 
Dňa 8. 11. 2016 zorganizovala Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy v rámci 
Týždňa vedy a techniky workshop „Moderná verejná správa“, v rámci ktorého odzneli 
príspevky o možnostiach zlepšovania verejnej správy prostredníctvom E-governmentu, 
o globalizačných a integračných procesoch v súvislosti s verejnou správou, o kríze de-
mokracie, o účasti občanov na správe vecí verejných, o efektívnosti, spoľahlivosti a 
otvorenosti súčasnej verejnej správy, či význame etického manažmentu vo verejnej 
správe. Podujatie bolo vedené v anglickom jazyku, zúčastnili sa ho tiež zahraniční štu-
denti, ktorí na fakulte absolvujú mobilitu v rámci programu Erasmus+.  
 
Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnil vedecký seminár Správny súdny poriadok (Nová právna 
úprava, očakávania, možné problémy), ktorý zorganizovala Katedra verejnoprávnych 
disciplín v rámci Týždňa vedy a techniky. Na seminári vystúpili členovia katedry i zá-
stupcovia súdnej praxe.  
 
Dňa 15. 11. 2016 sa na Fakulte verejnej správy realizoval ďalší ročník Študentskej 
kvapky krvi v spolupráci Transfúznou stanicou Nemocnice Košice - Šaca a.s. Krv daro-
vali študenti aj zamestnanci fakulty. 
 

  Filozofická fakulta  
 
Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie Filozofickej fakulty na rôzne 
témy (Jozef a jeho bratia dňa 20. 1. 2016, Naprávanie narušenej pamäti dňa 24. 2. 
2016, Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok dňa 23. 3. 2016, Cesty 
nádeje dňa 20. 4. 2016). 
 
Výstava „Jan Patočka – život a dielo“  venovaná jednému z najvýznamnejších českos-
lovenských filozofov 20. storočia v dňoch 1. – 28. 2. 2016. 
 
Verejná diskusia „Strach – utečenci – Slovensko“ s účasťou fotografa, reportéra a pub-
licistu Andreja Bána a psychiatra a aktivistu doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. dňa 10. 2. 
2016. 
 
Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – pod záštitou Generálneho 
riaditeľstva pre preklad Európskej komisie dňa 12. 2. 2016. 
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Verejná prednáška profesora Dominica O'Meara (Universität Freiburg) na tému „Staro-
veké biografie Pytagora a Epikura ako modely filozofického života“ dňa 12. 4. 2016. 
 
„Globsec City Talks 2016“ – verejné debaty v rámci prestížnej medzinárodnej bezpeč-
nostnej konferencie Globsec dňa 14. 4. 2016. 
 
Interaktívna výstava „Kto bude ďalší?“ pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom – 
Katedra histórie premenila na jeden deň Zvonársku ulicu v historickom centre Košíc na 
ulicu z vojnových rokov 1939 až 1945 dňa 5. 5. 2016. 
 
V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracov-
níkov – Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí v dňoch 12. – 13. 5. 2016. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia „Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho per-
spektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe“ v dňoch 12. – 13. 9. 2016. 
 
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy Platón – bývalej gynekológie Krajskej 
detskej nemocnice na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc dňa 19. 9. 2016. 
 
Vedecká konferencia „Stretnutie mladých historikov (VI.) – Migračné procesy v dejinách 
Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?“ (Katedra histórie) dňa 12. 10. 2016. 
 
Filmový festival taiwanských filmov a medzinárodná konferencia na tému „Demokracia 
a Taiwan“ v dňoch 19. – 21. 10. 2016. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia „Text v kontextoch“ v dňoch 25. – 26. 10. 2016. 
 
Prednáška vplyvnej americkej investigatívnej novinárky, nositeľky prestížnej Pulitzero-
vej ceny Deborah Nelson na tému „Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?“ dňa 27. 10. 
2016. 
 
Kariérny deň na Filozofickej fakulte. Unikátna možnosť pre študentov UPJŠ stretnúť 
budúcich zamestnávateľov priamo na akademickej pôde. Prezentovať sa prišli špičkové 
medzinárodné firmy Accenture, Amazon, T-Systems, AT&T, Holcim, Manpower, 
Google a ďalšie dňa 8. 11. 2016. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia historikov a politológov Aktuálne otázky výskumu 
národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí v dňoch 14. – 15. 11. 
2016. 
 
Prednáška bývalého ministra financií a ministerského predsedu spolkovej krajiny Sasko 
prof. Dr. Georga Milbradta na tému „Nemecký model sociálne spravodlivého trhového 
hospodárstva a politika postavená na pravidlách“ dňa 21. 11. 2016. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia „Cena víťazstva o problematike násilného odvleče-
nia občanov Československa a susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944 – 1945“ dňa 
24. 11. 2016. 
 
Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Posilňovanie ľudských práv v oblasti 
zamestnanosti na Slovensku“ dňa 24. 11. 2016. 
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VI. ročník Košických politologických dialógov – vedecká konferencia „Kríza parlamen-
tarizmu? Kam kráčaš demokracia“ v dňoch 24. – 25. 11. 2016. 
 
5. ročník Košických dní sociálnej práce – vedecká konferencia na tému „Význam 
a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci a spoločnosti“ dňa 25. 11. 2016. 
 
Workshop !Praktické aplikácie psychologických metód vo výbere zamestnancov“ (Slo-
venská asociácia študentov a absolventov psychológie) dňa 28. 11. 2016. 
 
Ostatné fakty a činnosti celouniverzitného charakteru  
 

Dňa 14. 1. 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Výskumného centra progresívnych 
materiálov a technológií (PROMATECH). Výskumné centrum vytvára reálnu platformu 
pre rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti aplikova-
ného materiálového výskumu, ktorá môže výraznou mierou prispieť k posilneniu celko-
vej konkurencie schopnosti slovenského priemyslu, prostredníctvom podpory imple-
mentácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov. 
 
Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prorektorka pre zahraničné vzťahy a mo-
bilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prijali dňa 1. 3. 2016 na pôde rektorátu J. E. pána 
Didier Lopinota, francúzskeho veľvyslanca, ktorého sprevádzal predseda Francúzskej 
aliancie v Košiciach pán Roman Gajdoš. Vo vzájomnom rozhovore vyzdvihli doterajšie 
veľmi dobré vzájomné vzťahy a vyjadrili obojstranný záujem na ich posilňovaní, oso-
bitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 
 
Dňa 9. 3. 2016 sa na pôde UPJŠ v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny konala 
Súťaž mladých onkológov. Cieľom súťaže bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov 
v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj 
záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. 
 
Dňa 16. 3. 2016 na pôde rektorátu prijali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a 
prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.  pána Kha-
lida Shabana, vedúceho Oddelenia kultúry Veľvyslanectva Líbye. V rozhovore vyzdvihli 
dobré vzťahy medzi oboma krajinami v oblasti rozvoja vysokoškolského vzdelávania 
a vyjadrili obojstranný záujem na ich ďalšom posilňovaní. Zároveň si vymenili pohľady 
na aktuálnu situáciu v školstve na Slovensku a v Líbyi. 
 
V dňoch  14.04. – 15.04.2016 sa na Ústave telesnej výchovy a športu uskutočnil 3. 
ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“.   
 
„Som tu, som PROMATECH“ – pod týmto názvom sa dňa 19. 4. 2016 uskutočnil Kick 
off meeting Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a 
budúce aplikácie PROMATECH v Košiciach. Jeho vybudovanie bolo hlavným výstupom 
projektu pod názvom Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre 
súčasné a budúce aplikácie – PROMATECH. Súčasťou Kick off meetingu bolo aj pre-
strihnutie pásky a prehliadka nových laboratórií v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Park Angelinum a následne aj v Pavilóne materiálo-
vých vied SAV.  
 
Dňa 26. 4. 2016 sa v priestoroch budovy Sokrates na UPJŠ uskutočnil Deň otvorených 
dverí pre uchádzačov o štúdium z Ukrajiny. Po oficiálnom programe si účastníci DOD 
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mohli prezrieť jednotlivé priestory a laboratória univerzity v areáli Šrobárova a Moyze-
sova. 
 
Dňa 7. 5. 2016 sa v priestoroch Historickej radnice v Košiciach uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie ocenení významným Košičanom. Medzi ocenenými sú aj pracovníci 
a kolektívy UPJŠ v Košiciach. Cenu mesta Košice získali: prof. MUDr. Zoltán Tomori, 
DrSc. za jeho celoživotné zásluhy v oblasti základného výskumu regulácie dýchania a 
zakladateľskú činnosť v oblasti spánkovej medicíny na Slovensku i v zahraničí a kolek-
tív I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a UNLP pri 
príležitosti 50. výročia založenia prvého lôžkového oddelenia v bývalom Českosloven-
sku. Cenu primátora mesta Košice si prevzal kolektív Chirurgickej kliniky Lekárskej fa-
kulty  UPJŠ a Nemocnice Košice-Šaca a.s. pri príležitosti svojho 55. výročia založenia 
za prínos v rozvoji miniinvazívnej chirurgie na Slovensku. Plaketu primátora mesta Ko-
šice získali kolektív Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice za 
dlhodobú vysokokvalitnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rámci východoslo-
venského regiónu a Výskumný tím Filozofickej fakulty UPJŠ pod vedením prof. Ing. 
Júliusa Zimmermanna, CSc. 
 
Dňa 3. 6. 2016 prijal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prorektor pre rozvoj 
vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. členov Folklórneho súboru Hornád. 
Za ich úspešnú a aktívnu činnosť a reprezentovanie na folklórnych podujatiach Akade-
mický Zvolen a Šaffova Ostroha im rektor univerzity odovzdal dekréty o udelení mimo-
riadneho štipendia za vynikajúcu reprezentáciu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach v umeleckej oblasti.  
 
Tradičné podujatie pre zamestnancov UPJŠ „Juniáles“ sa uskutočnilo v areáli Botanic-
kej záhrady dňa 7. 6. 2016. 
 
Dňa 9. 6. 2016 sa uskutočnilo stretnutie Akademickej obce UPJŠ v Košiciach. Rektor 
UPJŠ a predseda Akademického senátu UPJŠ predstavili správu o činnosti Akademic-
kého senátu UPJŠ, ako aj správu o činnosti UPJŠ a správu o hospodárení UPJŠ za rok 
2015. 

Dňa 17. 6. 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Univerzity tretieho veku, počas 
ktorého boli predstavené jej študijné programy Právo, Medicína, Rastliny v životnom 
prostredí, Prírodné vedy, Digitálne technológie v každodennom živote, Psychológia a 
Anglický jazyk. Univerzita tretieho veku je určená pre účastníkov, ktorí dovŕšili vek mi-
nimálne 50 rokov a dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. 
 
V dňoch 14. – 16. 6. 2016 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už tretí ročník Jarnej 
školy doktorandov, ktorej sa zúčastnilo 40 študentov doktorandského štúdia. Jarná 
škola doktorandov pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v 
spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informa-
tike. Zároveň sa posilňuje interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov dokto-
randského štúdia.  
 
Dňa 28. 6. 2016 prijal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. profesora Marka 
Wiliama Meisela, PhD. a odovzdal mu Pamätnú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Košiciach. Významné ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti ukončenia "sabba-
tical year " pobytu na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a za zásluhy 
o rozvoj UPJŠ v Košiciach v oblastiach vedy a vzdelávania.  
 

http://www.upjs.sk/public/media/13561/U3V_poster_big.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/13561/U3V_poster_big.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/13561/U3V_poster_big.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/13561/U3V_poster_big.jpg
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Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 6. 7. 2016 v priestoroch rektorátu 
študentov, ktorým udelil Výročnú cenu rektora za akademický rok 2015/2016, ako aj 
mimoriadne štipendium za akademický rok 2015/2016. Ocenenia boli za prítomnosti 
prof. Ing. Márie Marekovej, CSc., prorektorky pre vysokoškolské vzdelávanie odo-
vzdané študentom za úspešné umiestnenie v ŠVOČ, za účasť na medzinárodnom štu-
dentskom  kongrese, za umiestnenie na Česko-Slovenskej ŠVK, či víťazstvo v celoštát-
nej súťaži Prekladateľská univerziáda. Mimoriadne štipendium bolo udelené za aktivity 
v prospech onkologických študentov, za zbierku pre utečencov a pre organizáciu „Le-
kári bez hraníc“. 
 
V dňoch 11. - 15. 7. 2016 sa uskutočnil 6. ročník projektu detskej univerzity „Univerzita 
bez hraníc“. Zúčastnilo sa ho 52 účastníkov - žiakov 5. a 6. ročníkov základných škôl. 
Zaujímavý program pripravili jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská.   
 
V dňoch 5. – 6. 9. 2016 sa konal XI. ročník seminára doktorandov, venovaný pamiatke 
akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku. Tema-
tické zameranie seminára: Biomedicínske a biologické vedy, veterinárske a farmaceu-
tické vedy. 
 
Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 sa uskutočnilo dňa 19. 9. 2016 
v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ. V rámci slávnostného ceremoniálu boli predstavení noví 
profesori UPJŠ a noví nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, zároveň boli odo-
vzdané dekréty novým doktorom vied a docentom. Súčasťou podujatia bolo odovzdá-
vanie Cien rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracov-
níkov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu (ocenenia si prevzali prof. RNDr. Peter 
Kollár, DrSc. a doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. a odovzdávanie Výročných cien rek-
tora za úspešnú reprezentáciu našej univerzity na Európskych univerzitných hrách v 
chorvátskom Záhrebe (ocenenia si prevzali študentky Lekárskej fakulty a Ústavu teles-
nej výchovy a športu UPJŠ Zuzana Schwartzová, Viktória Pillárová a Marigona Me-
hmeti). Sprievodným podujatím otvorenia nového akademického roka na UPJŠ bolo aj 
slávnostné otvorenie budovy Platón na Moyzesovej ulici v Košiciach.  
 
Dňa 28. 9. 2016 udelila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach čestný titul doctor 
honoris causa JUDr. Pavlovi Rychetskému v odbore Právo, ako významnej a vynikajú-
cej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj demokracie a humanity. 

Dňa 28. 9. 2016 sa pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach uskutočnilo podujatie 
venované oslave Európskeho dňa jazykov, ktorého súčasťou bol aj prezentačný stánok 
UPJŠ. Podujatie bolo určené verejnosti, najmä žiakom základných a stredných škôl 
a jeho hlavnou myšlienkou bola podpora štúdia cudzích jazykov. Naša univerzita pred-
stavila možnosti štúdia jazykov prostredníctvom jednotlivých katedier Filozofickej fa-
kulty.  
 
UPJŠ sa dňa 30. 9. 2016 zapojila do Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov. Na 
podujatí v košickom obchodnom centre Optima sa zúčastnilo viac ako 70 vedeckých 
stánkov a odznelo množstvo prezentácií košických univerzít a výskumných ústavov 
SAV. Za UPJŠ v Košiciach podujatie slávnostne otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. 
RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
 
Dňa 5. 10. 2016 sa uskutočnila celouniverzitná športová akcia Univerzitný deň športu, 
ktorá pozostávala z troch oddelených športových oblastí (skupinové súťaže vo volej-
bale, streetballe, minifutbale a florbale, ďalej súťaž o putovný pohár rektora, rôzne iné 

http://www.upjs.sk/public/media/14370/cena-2016-kollar.pptx
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http://www.upjs.sk/public/media/14370/cena-2016-kortvelyessy.pptx


 24 

disciplíny (beh po schodoch, lukostreľba, streľba zo vzduchovky, atď.) a doplnkové 
športy (bouldering, TRX pásy).   
 
Dňa 7. 10. 2016 pripravila UPJŠ v spolupráci s Odborom školstva Košického samo-
správneho kraja Deň otvorených dverí. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch budovy 
Sokrates v areáli UPJŠ na Moyzesovej 9.  Fakulty a univerzitné  pracoviská pripravili 
pre návštevníkov prezentácie svojich pracovísk a všetkých akreditovaných študijných 
programov. V informačných stánkoch získali študenti odpovede na rozličné otázky 
o štúdiu, ale aj potrebné údaje o prijímacom konaní a termínoch podávania prihlášok.  
 
V dňoch 11. – 13. 10. 2016 sa v Bratislave uskutočnil jubilejný 20. ročník veľtrhu štúdia 
a kariéry AKADÉMIA & VAPAC, ktorý ponúkol ideálnu platformu pre prezentáciu študij-
ných programov, výmenných programov, jazykových kurzov, ďalšieho vzdelávania, po-
radenských služieb, či rôznych ponúk zamestnania. Na podujatí sa aktívne zúčastnil aj 
výstavný stánok UPJŠ s prezentáciou možností štúdia pre uchádzačov o štúdium.  

Dňa 19. 10. 2016 prijal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. na pôde rektorátu 
delegáciu z Veľvyslanectva Francúzska v Bratislave – M. Jean-Pierre Jarjannette, 
radcu Veľvyslanectva pre kultúrnu spoluprácu a riaditeľa Francúzskeho inštitútu na Slo-
vensku, M. François - Xavier Mortreuila, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu 
Veľvyslanectva Francúzska v Bratislave a referentku pre univerzitnú spoluprácu Fran-
cúzskeho inštitútu v Bratislave Mme. Jessica Joyau. V spoločnej diskusii prerokovali 
možnosti vzájomnej spolupráce. Obe strany sa zhodli, že potreba podpory univerzit-
ného vzdelávania je prioritnou úlohou dnešnej spoločnosti.   

Dňa 16. 11. 2016 prijal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. študentov fakúlt 
našej univerzity, aby im zablahoželal k ich aktívnej a úspešnej reprezentácii našej alma 
mater a udelil im za túto činnosť mimoriadne štipendium. Podujatie sa uskutočnilo pri 
príležitosti Dňa študentstva v priestoroch budovy Minerva na Moyzesovej ul. v Koši-
ciach.  Účastníci diskutovali nielen o aktuálnej situácii v rezorte vysokého školstva, ale 
aj o úspechoch a plánoch študentov do najbližšej budúcnosti. 

Dňa 28. 11. 2016 sa v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo stretnutie 
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku so študentmi Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Prezidenta na pôde univerzity privítal rektor prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc. Študentská akademická obec mala možnosť diskutovať s prezidentom o 
téme vysokého školstva a stave spoločnosti.  
 
Dňa 16. 12. 2016 prijal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. profesora Vincenta 
A. Connorsa a odovzdal mu Pamätnú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach. Významné ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti ukončenia jeho "Fullbright 
Scholarship“ pobytu na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a za zásluhy 
o rozvoj UPJŠ v Košiciach v oblastiach vedy a vzdelávania. 
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou súčasnosti je zabezpečiť, aby sa na všetkých súčastiach UPJŠ v Ko-
šiciach opieralo štúdium o kvalitný vedecký výskum, vedený kolektívom odborne eru-
dovaných  učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním 
do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa štu-
denti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prí-
strojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj ino-
vatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi. 
 
Základným predpokladom zvládnutia náročného štúdia na UPJŠ je prijímanie kvalitných 
absolventov SŠ. Propagácia štúdia patrí k prioritným úlohám vedenia univerzity i vedení 
jednotlivých fakúlt. Jej cieľom je nielen prilákať vynikajúcich študentov, ale aj šíriť dobré 
meno UPJŠ vo verejnosti. Organizácia univerzitného Dňa otvorených dverí (DOD) 
v spolupráci s Odborom školstva KSK patrí k tradičným podujatia, v roku 2016 sa konal 
dňa 7. októbra. Formou výstavy o vzdelávaní sa prezentovali nielen jednotlivé fakulty, 
ktoré ponúkajú širokú paletu študijných programov, ale bola prezentovaná aj možnosť 
štúdia v 13 certifikovaných interdisciplinárnych kurzoch, ktoré univerzita ponúka od aka-
demického roka 2014/2015. Nasledovali prehliadky pracovísk fakúlt, rozhovory s uči-
teľmi a študentmi. Tradíciu DOD chceme naďalej zdokonaľovať a prezentovať predo-
všetkým univerzitný rozmer štúdia. Za významný krok napĺňania deklarovaného cieľa 
prijímania kvalitných absolventov SŠ považujeme aj možnosť udeliť „Štipendium pre 
talentovaných študentov“ absolventom stredných škôl (víťazi významných vedomost-
ných olympiád, celoštátnych súťaží a pod). V akademickom roku 2016/2017 boli pri-
znané štipendiá pre 11 absolventov SŠ aj s prednostným pridelením ubytovania v Štu-
dentských domovoch a jedálňach UPJŠ. 
 
Už tradične majú najintenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami Prírodovedecká 
a Filozofická fakulta. Spolupráca je realizovaná viacerými osvedčenými formami: for-
mou demonštračných experimentov, popularizačných prednášok, organizovaním ko-
rešpondenčných seminárov, olympiád, súťaží, vzdelávaním učiteľov, vedením a hodno-
tením prác Stredoškolskej odbornej činnosti, výkonom pedagogických praxí a pod. In-
tenzívnu spoluprácu so slovenskými základnými školami rozvíja Filozofická fakulta v 
oblasti implementácie a skúmania efektívnosti na výskumných dátach založených pro-
gramov prevencie užívania návykových látok. 
 
Popularizácia vedy a prezentácia fakúlt prispievajú k motivácii mladých ľudí študovať 
na UPJŠ. Na UPJŠ sa rieši niekoľko projektov zameraných na popularizáciu vedy. Za-
mestnanci, učitelia aj študenti v spolupráci so SAV sa zapájajú do organizácie súťaží 
pre stredoškolákov a popularizačných aktivít pre verejnosť. Univerzita sa zapojila do 
desiateho ročníka festivalu vedy: „Európska Noc výskumníkov“ “, kde sa predstavili dok-
torandi a učitelia v 16 stánkoch a prispeli tak ku komplexnejšiemu pohľadu na UPJŠ,  
ako na inštitúciu s výbornými predpokladmi pre interdisciplinárny výskum, ktorá sa prá-
vom radí medzi štvoricu najúspešnejších slovenských univerzít. 
 
UPJŠ ponúkala v uplynulom akademickom roku (k 1. 9. 2016) spolu 164 študijných pro-
gramov (z toho 95 bakalárskych, 65 magisterských, 4 doktorské - spojený I. a II. stu-
peň), z ktorých 10 je v anglickom jazyku (okrem cudzí jazyk študujúcich programov). 
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Aktuálny zoznam študijných programov, garancie a časové obmedzenia sú uvedené na 
webovej stránke univerzity i jednotlivých fakúlt.  Detailný pohľad na štruktúru študijných 
programov podľa fakúlt a stupňov je prezentovaný v tabuľke 15 tabuľkovej prílohy tejto 
správy. Konštatujeme, že ponuka študijných programov je štandardná a dlhodobo sta-
bilizovaná na všetkých súčastiach UPJŠ, čo prispieva nielen k skvalitneniu a moderni-
zácii výučbového procesu, ale predovšetkým ku korelácii s požiadavkami praxe a tým 
lepšiemu uplatneniu absolventov univerzity na trhu práce 
 
UPJŠ obhájila svoje popredné postavenie v slovenskom vysokoškolskom vzdelávacom 
priestore, predovšetkým na základe medzinárodne uznávaného výskumu, čo potvrdila 
aj Akreditačná komisia zaradením UPJŠ medzi štvoricu najvýznamnejších vedecko-vý-
skumných univerzít na Slovensku.  
 
 
Štruktúra študentov 
 
Celkový počet študentov zapísaných na študijné programy prvého, druhého, spojeného 
prvého a druhého stupňa a tretieho stupňa v dennej i externej forme na UPJŠ v roku 
2016 (k 31.10.) bol 7 357 študentov, z toho v dennej forme 6 665 a v externej forme 
692.  
 
Detailný prehľad štruktúry študentov z hľadiska fakulty, formy štúdia a štátnej prísluš-
nosti poskytuje tabuľka č.1 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Tabuľka č. 1a v tabuľkovej 
prílohe tejto správy poukazuje na trendy vo vývine počtu a štruktúry študentov za po-
sledných 6 rokov. 
 
 

Počty denných a externých študentov na jednotlivých súčastiach UPJŠ v Košiciach 

 

 
 
 
Celkový počet študentov tak v dennej ako aj externej forme štúdia v I., II. a spojeného 
I. a II. stupňa na univerzite od akademického roku  2011/2012 pravidelne klesal. V aka-
demickom roku 2016/2017 sa tento pozorovaný trend poklesu študentov tak v dennej 
forme štúdia (Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta), ako aj v ex-
ternej forme štúdia zastavil. 
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Celkový počet študentov zapísaných na štúdium I. a spojeného I. a II. stupňa štúdia 

 

 
 

 

Z hľadiska kvality vzdelávania možno považovať za pozitívum relatívne nízky podiel 
študentov v externej forme vzdelávania, ktorý je v posledných dvoch rokoch stabilizo-
vaný a tvorí ~9 %. V akademickom roku 2016/17 je na UPJŠ evidovaných 1 273 zahra-
ničných študentov na študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa 
štúdia. Vzrastajúci podiel zahraničných študentov na UPJŠ je výsledkom predovšetkým 
veľkého záujmu o štúdium všeobecného a zubného lekárstva na Lekárskej fakulte, kde 
v akademickom roku 2016/2017 študuje 1 130 zahraničných študentov - samoplatcov 
pričom 241 študentov sa zapísalo do 1. ročníka (údaje k 31.10.2016). V akademickom 
roku 2016/2017 študovalo na Filozofickej fakulte 13 izraelských študentov psychológiu 
na magisterskom stupni štúdia. V akademickom roku 2016/2017 pribudla skupina 29 
ukrajinských študentov, ktorí študujú na Prírodovedeckej fakulte, Fakulte verejnej 
správy, Filozofickej fakulte a Ústave telesnej výchovy a športu. Celkový podiel zahra-
ničných študentov na UPJŠ v akademickom roku 2016/2017 je 17,3 %. 
 
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

V akademickom roku 2015/2016 sa do mobilít zapojilo spolu 249 študentov UPJŠ. 
Tento počet bol v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom 2014/2015 nižší 
a k poklesu mobilít došlo pritom na všetkých fakultách UPJŠ. Zahraničné mobility štu-
dentov UPJŠ vo forme štúdia a stáže boli realizované najmä prostredníctvom programu 
Erasmus+, Národného štipendijného programu, Fondu NIL, Ceepus programu, Vy-
šehradského fondu a v rámci iných vzdelávacích projektov a programov. Uskutočnené 
mobility mali v akademickom roku 2015/2016 celkové trvanie presahujúce 861 oso-
bomesiacov, čo vzhľadom na fyzický počet vyslaných študentov predstavovalo prie-
mernú dĺžku mobility v rozsahu 3,5 osobomesiaca. V akademickom roku 2015/2016 
bolo na UPJŠ prijatých 100 študentov na štúdium alebo stáž na všetkých fakultách uni-
verzity. Prijatý počet zahraničných študentov bol menší v porovnaní s akademickým ro-
kom 2014/2015, čo bolo spôsobené najmä poklesom podpory mobilít z Národného šti-
pendijného programu. Naopak, vzrástol počet záujemcov FreeMovers financovaných 
z vlastných zdrojov, čo zároveň svedčí o záujme zahraničných študentov o štúdium na 
UPJŠ a o dobrom mene univerzity v zahraničí. 
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Prijímanie na štúdium 
 
UPJŠ sa relatívne dobre vyrovnáva s negatívami dnešnej doby ako sú neprimerane 
vysoký počet subjektov poskytujúcich VŠ vzdelávanie (rôznej kvality), či  znižujúci sa 
demografický vývoj populácie. Ako vyplýva z hodnotiacich správ jednotlivých fakúlt 
o štúdium na UPJŠ je vcelku vyrovnaný a uspokojivý záujem. Spoplatnenie a predĺže-
nie externého štúdia malo za následok pokles záujmu v posledných rokoch. Podrobný 
prehľad údajov o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednotlivých študij-
ných odborov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, posky-
tujú tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy. 
 
V súlade so zákonom o VŠ  je prijímacie konanie v réžii  jednotlivých fakúlt, s výnimkou 
univerzitného študijného programu Šport a rekreácia. Pravidlá pre prijímacie konanie 
boli včas schválené v samosprávnych orgánoch univerzity/fakúlt a zverejnené. Keďže 
mnohé študijné programy vyžadujú špecifické zhodnotenie študijných predpokladov, je 
prirodzená aj ich variabilita.  
 
Na viaceré študijné programy sú prijímaní uchádzači len na základe výsledkov zo stred-
nej školy (Prírodovedecká fakulta, Fakulta verejnej správy a mnohé študijné programy 
na Filozofickej fakulte).  Na Lekárskej fakulte, Právnickej fakulte a vybrané študijné pro-
gramy na Filozofickej fakulte bolo realizované prijímacie konanie na základe výsledkov 
písomnej prijímacej skúšky. Na Prírodovedeckej fakulte je požadovaný od absolventov 
stredných odborných škôl test všeobecných študijných predpokladov Národných porov-
návacích skúšok, organizovaných spoločnosťou SCIO a pre absolventov gymnázií ako 
alternatívna možnosť k ich študijným výsledkom. Štandardizácia znenia rozhodnutí 
o prijatí – neprijatí, podmienečnom prijatí  minimalizuje problémy pri posudzovaní žia-
dostí o preskúmanie týchto rozhodnutí  rektorom. Aj na základe ukončeného odvola-
cieho konania môžeme skonštatovať, že prijímacie konanie  bolo  bezproblémové a va-
riabilita pravidiel je oprávnená. 
 
Pri analýze administratívneho procesu spracovania dát prijímacieho konania sa stáva 
samozrejmosťou podávanie elektronickej prihlášky, čo uľahčuje spracovanie prihlášok 
a zefektívňuje proces prijímacieho konania. Prijímanie na druhý a tretí stupeň sa reali-
zuje takmer výlučne  elektronickou prihláškou, čo významne uľahčuje administratívne 
spracovanie dát prijímacieho konania. Administrácia zápisov nastupujúcich študentov 
je významne uľahčená podporou akademického informačného systému (AiS2) pro-
stredníctvom elektronickej návratky a to aj pre zahraničných študentov. Elektronická 
návratka uľahčuje proces výroby personálnych identifikačných kariet pre nových štu-
dentov. Ďalšou dôležitou skutočnosťou pre administratívne spracovanie dát pre prijíma-
cie konanie i zápis nových študentov  je podpora AiS2 pre párovanie platieb, ktoré sa 
realizujú bankovým prevodom s presne definovaným variabilným symbolom podľa 
usmernenia Ekonomického úseku Rektorátu UPJŠ.  
 
V roku 2016 pre akademický rok 2016/2017 prejavilo  záujem o štúdium na UPJŠ cel-
kove 5 988 na všetkých stupňoch štúdia. Z toho bolo 4 919 uchádzačov o štúdium pr-
vého stupňa, 821 druhého stupňa a 248 tretieho stupňa.  Z tohto počtu bolo na štúdium 
akceptovaných 3 764  uchádzačov a k 30. 9. 2016 bolo zapísaných 2 632 študentov 
(tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy). Napriek nepriaznivému demo-
grafickému vývoju sme v akademickom roku 2016/2017 zaznamenali mierny nárast zá-
ujmu o štúdium na UPJŠ dokumentovaný tak počtom prihlásených a prijatých, ako aj 
zapísaných študentov. Stále evidujeme nižší záujem o štúdium niektorých prírodoved-
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ných odborov (napr. matematika, informatika, fyzika), čo môže byť aj dôsledkom zása-
hov do školských vzdelávacích programov tak na ZŠ, ako aj na SŠ. Na UPJŠ však 
existujú študijné programy v študijných odboroch, o ktoré je tradične veľmi vysoký záu-
jem, kde počet prihlásených niekoľkonásobne prekračuje kapacitné možnosti a naopak 
existujú študijné odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záu-
jemcov než je univerzita pripravená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad 
štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva, ďalej štúdium v oblasti žurnalis-
tiky, humanitných vied, biológie a v medziodborovom štúdiu biológia-chémia.  

 
Trend počtu uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov na štúdium (denné a externé) 

v študijných programov I. a spojeného I. a II. stupňa v posledných troch rokoch 

 

 
 

  

O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2016 situá-
cia v prijímaní na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. 
tabuľka 3b tabuľkovej prílohy tejto správy). Väčšina absolventov 1. stupňa na UPJŠ 
pokračuje v štúdiu aj na druhom stupni na našej univerzite, tak ako to bolo aj v uplynu-
lých rokoch. Napriek tomu došlo celkovo k poklesu počtu študentov na II. stupni štúdia 
tak v dennej ako aj v externej forme. Na štúdium v akademickom roku 2016/2017 sa 
zapísalo na II. stupeň štúdia 639 študentov v oboch formách, kým v akademickom roku 
2015/2016 bolo celkovo zapísaných 740 študentov.   
 
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2015/2016 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium 1 881 absol-
ventov I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa štúdia. Bližší pohľad na štruktúru je 
uvedený v tabuľke 2 tabuľkovej prílohy tejto správy. Na UPJŠ končí s vyznamenaním 
~8,1 % študentov I. stupňa a ~10 % študentov II. a spojeného I. a II. stupňa. Študenti 
Prírodovedeckej, Lekárskej a Filozofickej fakulty dosahujú najvyššie % čo sa týka počtu 
študentov, ktorí ukončia svoje štúdium s vyznamenaním. Tieto údaje slúžia na doplne-
nie obrazu o náročnosti štúdia na jednotlivých stupňoch. Percentuálny podiel študentov, 
ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním prezentuje nasledovný graf. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

záujem prijatí zapísaní

2014/2015 2015/2016 2016/2017



 30 

 
Problematika zamestnanosti absolventov VŠ sa v súčasnosti stáva jednou z prioritne 
diskutovaných tém vo verejnosti. Pozorne sledujeme údaje, ktoré zverejňuje MŠVVaŠ 
SR o uplatnení absolventov UPJŠ.  Z publikovaných údajov je zrejmé, že absolventi LF 
a PF patria k absolventom s najlepším uplatnením v SR. UPJŠ nepodceňuje túto prob-
lematiku a prijala opatrenia pre zlepšenie uplatnenia absolventov v praxi: 
 

1. Výsledky analýzy zamestnanosti MŠVVaŠ univerzita pre objektívnu informova-
nosť verejnosti zverejňuje na svojej webovej stránke v časti štúdium, resp. verej-
nosť a médiá. 

2. Pomôcť zlepšiť uplatnenie absolventov UPJŠ pomáha aj spolupráca s firmami 
a prezentácia tejto spolupráce verejnosti pri vhodných príležitostiach.  

3. Za významné opatrenie považujeme zavedenie interdisciplinárnych certifikova-
ných kurzov (CIK) pre študentov UPJŠ, ktoré môžu prispieť k lepšiemu uplatneniu 
ich absolventov na trhu práce. UPJŠ v Košiciach ponúka  už druhý rok 10 certifi-
kátov UPJŠ a 3 medzinárodne uznávané certifikáty. Ponuka CIK pre študentov 
univerzity bez ohľadu na ich materskú fakultu prispieva k vyprofilovaniu absolven-
tov a k následnému lepšiemu uplatneniu v praxi.  

4. Boli prijaté opatrenia k efektívnejšiemu zisťovaniu spätnej väzby od absolventov 
kreovaním elektronického dotazníka pre absolventov v AIS novo vyvinutou apliká-
ciou. Táto možnosť získania spätnej väzby doplní informácie z Ústavu informácií 
a prognóz školstva (UIPŠ).  

5. Na webovej stránke UPJŠ je v časti Informácie a médiá zverejnený dotazník NKÚ 
k uplatneniu absolventov s možnosťou zapojiť sa do prieskumu našim absolven-
tom. 
 

Výber z úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2016 získali študenti UPJŠ početné úspechy a ocenenia v oblasti vedeckovýs-
kumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. Laureátom 11. ročníka prestížnej súťaže Štu-
dentská osobnosť Slovenska 2015/2016 v odbore právo sa stal JUDr. František Bonk, 
interný doktorand Právnickej fakulty.  
 
Výraznou motiváciou pre najlepších študentov UPJŠ je Výročná cena rektora, udeľo-
vaná nielen za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia (prospech do 1.1.), ale 
aj za publikačné aktivity študentov, reprezentáciu UPJŠ na medzinárodných odborných 
konferenciách, ale aj v športe, či kultúre. Ďalšou možnosťou je aj mimoriadne štipen-
dium, ktoré bolo udelené 47 študentov za reprezentáciu UPJŠ v rôznych oblastiach čin-
nosti. Prehľad počtu ocenených ku dňu 20. 6. 2016 za akademický rok 2015/2016 je 
prezentovaný v nasledujúcej tabuľke. 
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Fakulta 

                  Reprezentácia     Publikačné  
výstupy VCR za 

prospech 
Mimoriadne 
štipendium ŠVOČ/

ŠVK 
Šport/ 

umenie 
Konferencie A B C 

LF 1 2 3 0 0 0 4 7 

PF 3 5 0 2 0 0 11 2 

PrávF 3 0 0 0 3 0 5 3 

FVS 0 0 0 0 0 0 3 2 

FF 1 8 0 0 0 0 5 28 

ÚTVŠ 0 1 0 0 0 0 0 5 

UPJŠ 8 16 3 2 3 0 28 47 

 

Už tradične sa v novembri uskutočnilo stretnutie študentov s rektorom univerzity pri prí-
ležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v priestoroch budovy Minerva, kde rektor 
UPJŠ prof. RNDr. P. Sovák, CSc. spolu s prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie 
prof. Ing. M. Marekovou, CSc. a za prítomnosti dekanov fakúlt odovzdali študentom uni-
verzity dekréty o udelení Výročnej ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby 
štúdia na UPJŠ.  
 
Na ÚTVŠ sa interného kola v SVOČ v akademickom roku 2015/2016 zúčastnilo 6 štu-
dentov v teoretickej sekcii a 8 študentov v sekcii pohybové skladby. Následne sa v teo-
retickej sekcii zúčastnili 3 študenti z ÚTVŠ ŠVOČ v Poľsku (Czestochowa).  
 
V dňoch 15. – 18. 2. 2016 mala UPJŠ zastúpenie na Zimnej univerziáde SR v kolektív-
nych športoch - futsal a florbal a v individuálnych – lyžovanie, karate a bedminton. Fut-
salisti (študenti Právnickej fakulty, Lekárskej fakulty a ÚTVŠ) získali zlaté a florbalisti 
(študenti Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Filozofickej fakulty, Fakulty verejnej 
správy a ÚTVŠ) získali strieborné medaile. Študentky Lekárskej fakulty a ÚTVŠ sa v ka-
rate umiestnili na medailových pozíciách. V bedmintone UPJŠ reprezentovalo 7 študen-
tov v zastúpení z Prírodovedeckej fakulty a Lekárskej fakulty, z toho 3 sa umiestnili na 
medailových pozíciách.  
 
Študenti UPJŠ reprezentovali svoju alma mater na Európskych univerzitných hrách 
v chorvátskom Zágrebe, kde tri študentky (z Lekárskej fakulty a ÚTVŠ) získali v karate 
zlaté medaile. Bez medailovej pozície v športe taekwondo skončil študent ÚTVŠ. 
 
V dňoch 4. - 9. 9. 2016 sa uskutočnila Letná univerziáda SR, kde UPJŠ mala svoje 
zastúpenie v súťažiach kolektívnych športoch - basketbal ženy a futbal muži. V oboch 
športoch naši študenti získali zlaté medaile. Tím basketbalistiek tvorili študentky ÚTVŠ, 
Právnickej fakulty a  Lekárskej fakulty. Svoju alma mater podporila aj 1 absolventka 
odboru Šport a rekreácia. UPJŠ vo futbale reprezentovali absolventi Prírodovedeckej 
fakulty a Lekárskej fakulty, zvyšok tímu tvorili študenti ÚTVŠ.   
 

Skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry učiteľov 
 
Je potešiteľné, že i keď mierne, ale vcelku zreteľne vidieť trend k skvalitňovaniu kvalifi-
kačnej štruktúry učiteľov a to najmä v postupnom znižovaní podielu učiteľov bez ukon-
čeného tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Vynikajúca kvalifikačná štruktúra je 
najmä na Prírodovedeckej fakulte (vysoký podiel profesorov a docentov). Na Fakulte 
verejnej správy, Právnickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte boli úplne eliminovaní uči-
telia bez PhD. Špecifikom Filozofickej fakulty je, že štúdium jazykov si vyžaduje aj lek-
torov bez PhD. Na jedného VŠ učiteľa v priemere pripadá 9 študentov. Kvalifikačná 
štruktúra učiteľov na jednotlivých fakultách je sumarizovaná v nasledujúcom grafe. 



 32 

 

 
 
V porovnaní s minulým akademickým rokom došlo k nárastu počtu VŠ učiteľov na uni-
verzite o 19, pričom k navýšeniu došlo predovšetkým na Lekárskej fakulte (o 24 VŠ 
učiteľov v kategóriách odborný asistent s PhD. a asistent). Celkovo pôsobí na UPJŠ 
731 vysokoškolských učiteľov, pričom viac ako 80 % má ukončený II. stupeň vysoko-
školského vzdelávania a viac ako 40 % z nich úspešne habilitovalo, resp. inaugurovalo. 
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Univerzitným lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania je Centrum celoživotného vzdelá-
vania a podpory projektov (CCVaPP), ktoré bolo zriadené na báze doterajšieho úspeš-
ného pôsobenia Centra celoživotného vzdelávania a Centra podpory projektov Príro-
dovedeckej fakulty UPJŠ a integrácie vybraných aktivít fakúlt. Poslaním CCVaPP je 
predovšetkým napĺňať ciele univerzity pri poskytovaní ďalších foriem celoživotného 
vzdelávania, pri rozvíjaní interdisciplinarity študijných programov na všetkých stupňoch 
vzdelávania i v aktivitách celoživotného vzdelávania, pri inovácii foriem vzdelávania a 
v poskytovaní služieb verejnosti  v oblasti vzdelávania. Je zároveň pracoviskom pre 
poskytovanie komplexnej podpory v oblasti projektových a podnikateľských aktivít uni-
verzity a jej súčastí. V roku 2016 sa vzdelávacích aktivít v rámci ďalšieho vzdelávania 
zúčastnilo 3 724 frekventantov pod vedením 23 lektorov a za pomoci 4 organizačných 
pracovníkov. 
 
CCVaPP v roku 2016 realizovalo celý rad komerčných i nekomerčných aktivít pre ab-
solventov i verejnosť. Univerzita prostredníctvom CCVaPP zabezpečuje kontinuálne 
vzdelávanie a atestácie pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 
317/2009, 390/2011 a vyhláškou č. 445/2009. V rámci tohto vzdelávania ponúka pre 
pedagogických zamestnancov inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, prí-
pravné atestačné vzdelávanie, ako aj atestácie pedagogických zamestnancov. V roku 
2016 absolvoval 1 učiteľ prípravné atestačné vzdelávanie a 5 učiteľov absolvovalo ak-
tualizačné vzdelávanie (vzdelávací program Aktívna matematika) a 11 učiteľov absol-
vovalo prvú alebo druhú atestačnú skúšku. 
 
CCVaPP je zodpovedné aj za prípravu akreditačných spisov v rámci ďalšieho a konti-
nuálneho vzdelávania. V rámci kontinuálneho vzdelávania ponúka 21 vzdelávacích 
programov (aktualizačné a inovačné vzdelávanie) a 2 vzdelávacie programy (aktuali-
začné – prípravné atestačné vzdelávanie). Okrem toho ponúka kurzy na zvýšenie digi-
tálnej gramotnosti, ktoré prispôsobuje konkrétnym požiadavkám. 
 
V rámci komerčných aktivít CCVaPP k najvýznamnejším patrí realizácia školení pre 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť verejných financií. V roku 2016 sa 
zúčastnilo ôsmych rôznych vzdelávacích kurzov spolu 1 924 zamestnancov verejnej 
správy. Vzdelávacie aktivity pozostávali z týchto typov vzdelávacích kurzov: 
 

- Základný kurz pre klientov Štátnej pokladnice – 51, 
- Konzultačný kurz pre klientov Štátnej pokladnice – 30, 
- Počítačové zručnosti pre prácu v IS ŠP – 17, 
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP – 144, 
- Práca s CKS (IS JÚŠ) – 321, 
- Metodika systému riadenia verejných financií – 67, 
- Metodika systému riadenia verejných financií – modul DCOM – 1 188, 
- Metodika systému riadenia verejných financií – modul IOM – 106. 

 
Školenia prebiehali pod záštitou školiacich stredísk, slovenských univerzít – EU v Bra-
tislave, UMB v Banskej Bystrici, ŽU v Žiline, TnUAD v Trenčíne, PU v Prešove a UPJŠ 
v Košiciach a časť školení sa uskutočnila aj v mestách Nitra a Svidník. 
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Aj v roku 2016 bola možnosť získať medzinárodný certifikát ECDL, no keďže v roku 
2015 skončil projekt RIFIV, v rámci ktorého mali študenti možnosť získať certifikát bez-
platne, záujem klesol a certifikát za úspešné absolvovanie niektorých modulov získali 
4 študenti. 
 
CCVaPP pokračovalo v realizácii vzdelávacích aktivít v rámci IT Valley Akadémie - pro-
jekt SAP AKADÉMIA. Vzdelávanie študentov sa realizovalo v  spolupráci s firmami v 
rámci 11 predmetov (LS 2015/2016 - 7 predmetov, 149 študentov, ZS 2016/2017 - 4 
predmetov, 108 študentov...). Lektorsky vzdelávanie v SAP AKADÉMII okrem dvoch 
interných zamestnancov CCVaPP zabezpečovali 4 lektori z IT firiem. 
 
V júli 2016 CCVaPP v spolupráci s Občianskym združením Prírodovedec a Košice IT 
Valley prostredníctvom IT Valley Akadémie znova zorganizovalo Denný IT tábor so za-
meraním na programovanie. IT tábor mal 2 turnusy a absolvovalo ho 43 žiakov. 
 
V máji 2016 bola otvorená Univerzita tretieho veku na UPJŠ, ktorá vznikla vystúpením 
zo združenia košických univerzít, ktoré dovtedy túto aktivitu realizovali spoločne. V sep-
tembri 2016 bol otvorený prvý ročník s 83 frekventantmi a tri študijné programy otvorili 
druhý ročník – Medicína (20 frekventantov), Právo (8 frekventantov) a Rastliny v život-
nom prostredí (39 frekventantov). Okrem týchto študijných programov sa pripravuje 
ďalších 5 študijných programov a to Anglický jazyk, Digitálne technológie v každoden-
nom živote, Politológia, Prírodné vedy Psychológia. Obsahovo sú do Univerzity tretieho 
veku zapojené Filozofická fakulta, Lekárska fakulta, Právnická fakulta, Prírodovedecká 
fakulta, Botanická záhrada a Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov 
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UPJŠ patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa pos-
lanie univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v Dl-
hodobom zámere UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021, ktorý bol prerokovaný na 
zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ 11. 3. 2016 a schválený Správnou radou UPJŠ dňa 13. 
5. 2016.   
 
Závery Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2016 až 2021 sú rozpracované v dlhodobých 
zámeroch jednotlivých fakúlt. Dlhodobý zámer UPJŠ, ako aj dlhodobé zámery fakúlt sú 
prerokované príslušnými vedeckými radami a schvaľované akademickými senátmi.  
 
Základnou formou organizácie výskumu na UPJŠ a jej súčastiach sú výskumné tímy, 
organizované výraznými vedeckými osobnosťami; tieto vedecké osobnosti sú nositeľmi 
výskumnej problematiky. Výskumné tímy najmä v prípade interdisciplinárneho výskumu 
sú často tvorené riešiteľmi z rôznych ústavov, fakúlt, a vedecká spolupráca prekračuje  
aj rámec univerzity, keď na riešení sa podieľajú aj riešitelia z iných domácich ako aj 
zahraničných univerzít alebo vedeckých ustanovizní, prípadne aj z podnikateľského 
prostredia. Prioritou pri kreovaní výskumných tímov je predovšetkým potreba komplex-
ného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. Okrem vedeckej čin-
nosti sa na Filozofickej fakulte realizuje aj umelecká činnosť. 
 
V rámci pilotného projektu s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vyso-
kých škôl na Slovensku“ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy 
vysokých škôl na Slovensku dva vedecké tímy na Prírodovedeckej fakulte a jeden na 
Lekárskej fakulte. Informácia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. V roku 2016 sa ďalších 
5 tímov (z Lekárskej, Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty) uchádzalo o tejto status. 
 

Názov 

špičkového tímu 

Skratka 

špičkového 

tímu 

Zloženie 

špičkového tímu 
Fakulta 

Kvantový magnetizmus  

a nanofyzika 
QMAGNA 

Alexander Feher 

Martin Orendáč 

Alžbeta Orendáčová 

Erik Čižmár 

Vladimír Komanický 

Tomáš Samuely 

Robert Tarasenko 

Prírodovedecká 

fakulta 

Tím výskumu bioaktívnych látok 

pre biomedicínske aplikácie 
BioAktiv 

Peter Fedoročko 

Eva Čellárová 

Jaromír Mikeš 

Eva Vranová 

Prírodovedecká 

fakulta 

Excelentný tím pre výskum ate-

rosklerózy 
EXTASY 

Ružena Tkáčová 

Ivan Tkáč 

Ján Šalagovič 

Pavol Joppa 

Martin Javorský 

Lekárska fakulta 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zá-
kona č. 233/2008 Z. z. vydalo dňa 27. novembra 2015 pre Univerzitu Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s platnosťou 
šesť rokov od jeho vydania. 
 
Na základe žiadostí pre akreditáciu práv pre habilitačné konania a konania pre vyme-
núvanie profesorov získala UPJŠ právo v 34 študijných odboroch, ktoré sú uvedené 
v tabuľke č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy. V dvoch študijných odboroch bola plat-
nosť priznaného práva odňatá (Pediatria a Zubné lekárstvo). 
 
Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2016 sa na UPJŠ riešilo 178 projektov podporených z domácich grantových 
schém, z toho 141 bolo výskumných projektov a 37 ostatné projekty v nasledovnej 
štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 
 

 97 projektov VEGA, z toho 35 so začiatkom riešenia v roku 2016; 

 22 projektov KEGA, z toho 11 so začiatkom riešenia v roku 2016; 

 42 projektov APVV, z toho 23 so začiatkom riešenia v roku 2016;  

 13 iných projektov, z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2016  
(11 nevýskumných, 2 výskumné). 

 
Ostatné projekty: 
 

 4 projekty APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 3 so začiatkom riešenia 
v roku 2016. 

 
Zoznam projektov podporených z domácich grantových schém je uvedený v tabuľkách 
č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 

Na riešení jedného projektu financovaného z domácich zdrojov sa podieľalo priemerne 
4,9 tvorivých zamestnancov (fyzický počet), resp. jeden tvorivý zamestnanec sa podie-
ľal priemerne na riešení 0,2 projektu financovaného z domácich zdrojov. Vzhľadom 
k tomu, že výskumné tímy majú obvykle väčší počet riešiteľov ako priemerný počet 3,4 
veľa riešiteľov sa podieľalo na riešení viac ako jedného projektu financovaného z do-
mácich zdrojov.  
 
Študenti bakalárskeho stupňa štúdia obvykle nie sú zapojení do riešenia projektov. Vy-
braní študenti magisterského stupňa štúdia sú už zapájaní do riešenia projektov pro-
stredníctvom svojich záverečných prác, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, 
nakoľko domáce grantové schémy nepovoľujú formálne uvádzať študentov magister-
ského stupňa štúdia ako riešiteľov. Na druhej strane doktorandi sú spravidla priamo 
spoluriešiteľmi projektov a podmienkou povolenia obhajoby dizertačnej práce je, aby 
výsledky výskumu doktoranda boli aspoň čiastočne publikované formou pôvodných ve-
deckých prác. 
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Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 
 
V roku 2016 sa na UPJŠ riešilo 20 projektov podporených zo zahraničných grantových 
schém: 
 

 2 projekty H2020 obidva so začiatkom riešenia v roku 2016; 

 7 projektov bolo financovaných Európskou komisiou, z toho 1 so začiatkom rie-
šenia v roku 2016; 

 ďalších 11 výskumných projektov, z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2016. 
 
Zoznam projektov podporených zo zahraničných grantových schém je uvedený v tabuľ-
kách č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy. Na riešenie zahraničných výskumných 
projektov a ostatných zahraničných projektov v roku 2016 získali zamestnanci UPJŠ 
súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej výške 1 438 610 €, z toho na riešenie 
zahraničných výskumných projektov 1 431 959 €. Priemerná suma získaných finanč-
ných prostriedkov zo zahraničných výskumných i nevýskumných projektov na 1 tvori-
vého zamestnanca UPJŠ predstavuje viac ako 1 996 €. 
 
V roku 2016 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo za-
hraničných zdrojov zapojených 84,6 % tvorivých zamestnancov (prepočítaný počet). 
 

Keďže na UPJŠ, ako klasickej univerzite, sa vykonáva predovšetkým základný výskum, 
hlavnými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti 
od skúmanej oblasti výskumu publikačné výstupy najmä vo forme monografií, príspev-
kov do monografií, resp. vedeckých prác zverejnených v  časopisoch evidovaných v da-
tabázach WoS, SCOPUS a novšie aj ERIH. V nadväznosti na nové hodnotiace kritériá 
vypracované Akreditačnou komisiou sa dôležitým aspektom stala snaha, aby výsledky 
výskumu boli zverejnené vo vedeckých časopisoch s evidovaným impakt faktorom (IF) 
a IF časopisu mal hodnotu vyššiu ako je hodnota určená Akreditačnou komisiou pre 
zaradenie práce do kategórie A. Uvedený aspekt nadobudol na význame aj v súvislosti 
s novými minimálnymi požiadavkami na akreditáciu práv na habilitačné konania a ko-
nania na vymenúvanie profesorov. 
 
UPJŠ v roku 2017 zverejnila na svojej webovej stránke zoznamy najvýznamnejších ve-
deckých prác zamestnancov publikovaných v roku 2016 podľa fakúlt a oblastí výskumu, 
ako aj publikované práce zamestnancov UPJŠ z obdobia rokov 2009 – 2016, ktoré zís-
kali najvyšší počet citácií a ohlasov po jednotlivých fakultách a oblastiach výskumu.  
 
Vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov sa výrazne zlepšilo vybavenie vedeckých 
pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infraštruktúry, ktoré by malo byť významným impul-
zom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na UPJŠ. Zoznam týchto projektov 
a ďalšie informácie o nich uvádza táto správa v časti X. „Rozvoj“. 
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Projekty získané súťaživou formou 
 
Na riešenie výskumných projektov a ostatných projektov v roku 2016 získali zamest-
nanci UPJŠ súťaživou formou celkový objem finančných prostriedkov z domácich zdro-
jov v celkovej výške 2 770 678 €, z toho 761 153 € za projekty VEGA, 134 037 € za 
projekty KEGA, 1 167 225 € za projekty APVV a 708 263 € za iné domáce projekty.  
 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich projektov na jedného 
tvorivého zamestnanca činí 3 175 € a z toho priemerná suma na výskumné projekty na 
jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činila 2 214 €.  
 
 

 
 

UPJŠ je klasická univerzita, preto jej výskumná činnosť má predovšetkým charakter 
základného výskumu a výskum sa realizuje takmer výlučne s podporou domácich a za-
hraničných grantových schém. Napriek uvedenému boli riešené aj ďalšie výskumné 
úlohy (financované z iných zdrojov, resp. nefinancované), resp. realizovala sa vedecká 
spolupráca s nasledovnými inštitúciami:  
 
Výskumná úloha: „Climate change: long-term impact on alpine and arctic ecosystems“   
- dohoda o spolupráci medzi UPJŠ a Univerzitou v Uppsale č. 235/2016 
- pridelené finančné prostriedky na rok 2016: 8 000.- Eur 
- obdobie riešenia: 01/2016–12/2017 
- vedúci projektu: prof. Juha Alatalo, Univerzita v Uppsale, Švédsko 
- zodpovedný riešiteľ za UPJŠ: RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 
 
Spolupráca s MČ Západ Terasa v Košiciach na riešení socioekonomickej situácie oby-
vateľov mestskej časti. 
Spolupráca s firmou PHOTOMAP Košice v problematike geodézie, kartografie a diaľ-
kového prieskumu Zeme (DPZ). 
Spolupráca s firmou Geodeticca Košice v problematike geodézie, kartografie a diaľko-
vého prieskumu Zeme (DPZ). 
Spolupráca so Správou Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš pri realizácii hydrologic-
kých meraní v jaskyniach. – akcia v rámci Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody. 
Spolupráca s MČ Vyšné Opátske v Košiciach pri budovaní náučného chodníka. 
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Prírodovedecká fakulta v spolupráci s TEHO s.r.o. (Tepelné hospodárstvo Košice) rea-
lizoval syntézu kvalitatívne nových typov inhibítorov proti zanášaniu a korózii tepelných 
a chladiacich zariadení.  
- zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.. 
- výstupom z uvedenej aktivity budú dva patenty, ktoré sú nateraz v príprave. 
Vojteková V. Nová metodika pre stanovenie fosforu a síry v environmentálnych a biolo-
gických matriciach s využitím ORC-ICP-MS – v spolupráci s UGT-SAV v Košiciach. 
Imrich J.: Chemko Strážske, a.s. 
Prírodovedecká fakulta realizovala NMR analýzu fenolformaldehydových živíc fy 
Chemko formou objednávky v cene 660 €.  
-zodpovedný riešiteľ: doc. Ján Imrich, CSc.  
Imrich J.: Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, reg. pracovisko Prešov, Rei-
mannova 1. 
Prírodovedecká fakulta realizovala analýzu humínových kyselín formou objednávky v 
cene 720 €.  
-zodpovedný riešiteľ: doc. Ján Imrich, CSc. 
 
Ďalej sa realizovali významné školiace aktivity, do ktorých boli zapojení najmä zamest-
nanci Prírodovedeckej fakulty (Ústav biologických a ekologických vied, Ústav fyzikál-
nych vied a Ústav chemických vied).  
 

Spoločensky významné sú pokračujúce vzdelávacie aktivity Filozofickej fakulty súvi-
siace s prevenciou drogových závislostí, ako sú výcvikové sústredenia a workshopy, 
ktoré sa realizujú aj v spolupráci s neziskovou organizáciou FILIA, n. o. v Košiciach.  
 

Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi  
 
UPJŠ v roku 2016 pokračovala v aktivitách, ktorých cieľom pokúsiť sa o aplikáciu vý-
sledkov výskumu. Zároveň pokračovala v budovaní, resp. sa podieľala na budovaní 
troch výskumných a vývojových pracovísk,  a to MEDIPARK (hlavný partner UPJŠ, part-
neri: UVLF v Košiciach, NBÚ SAV, TU KE), PROMATECH (hlavný partner SAV, UPJŠ 
ako partner) a TECHNICOM (hlavný partner TUKE, UPJŠ ako partner). V roku 2016 
pokračovala činnosť Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpT) 
pri rektoráte UPJŠ, ktorej úlohou koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii du-
ševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ. 
 
V roku 2016 pokračovala činnosť dcérskej spoločnosti SAFTRA, s. r. o. so 100 % ma-
jetkovou účasťou UPJŠ. Podrobnejšie informácie o činnosti spoločnosti SAFTRA, s. r. 
o. sú uvedené v časti X. „Rozvoj“. 
 
Vnútorná grantová schéma  
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy doktorandov, ako aj mladých výskumných a peda-
gogických zamestnancov od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový sys-
tém (VVGS) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Od roku 2016 
sú vypisované výzvy v troch programoch, ktoré sú otvorené pre všetkých členov aka-
demickej obce UPJŠ a to: program „Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysoko-
školských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej 
forme doktorandského štúdia“ (ďalej len VUaVP35), program „Projekty cielene oriento-
vaného výskumu“ určené pre všetkých tvorivých zamestnancov a program „Inštitucio-
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nálna podpora projektov H2020“ určený pre všetkých tvorivých zamestnancov. Vzhľa-
dom k tomu, že vedenie UPJŠ považuje VVGS za dôležitú súčasť prípravy doktorandov 
na vedeckú prácu, bol VUaVP35 pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 
inovovaný s absolútnym dôrazom na interdisciplinárne projekty prepájajúce minimálne 
dve oblasti výskumu a kreovanie väčších riešiteľských kolektívov. V roku 2016 sa riešilo 
45 projektov VVGS z 8. a 9. výzvy, na ktoré boli  v roku 2016 alokované finančné pro-
striedky vo výške 45 000 €.  
 
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských 
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2016 vyhlásená výzva na 
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsade-
ných osem miest postdoktorandov, z toho jeden pracuje na Lekárskej fakulte, traja pra-
cujú na Prírodovedeckej fakulte, traja na Právnickej a jeden na Filozofickej fakulte. 
 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2016 na UPJŠ pôsobilo celkove 871 tvorivých zamestnancov, ktorých kvalifi-
kačnú štruktúru uvádza nižšie uvedená tabuľka. Z toho bolo 738 vysokoškolských uči-
teľov a 123 výskumných pracovníkov. Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ 
bolo 34 nositeľov vedeckej hodnosti doktor vied - „DrSc“. Väčšina zamestnancov bez 
PhD. pôsobí na Prírodovedeckej fakulte v oblasti aplikovaného výskumu, na Lekárskej 
fakulte sú to lekári na klinických pracoviskách a na Filozofickej fakulte jazykoví lektori. 
 

Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2016 (údaje k 31. 12. 2016) 
 

 Profesori Docenti PhD. VŠ bez PhD. 

Lekárska fakulta 42 62 205 103 

Prírodovedecká fakulta 32 53 122 15 

Právnická fakulta 8 15 34 5 

Fakulta verejnej správy 2 8 20 0 

Filozofická fakulta 13 30 71 16 

Univerzitné pracoviská (spolu) 1 4 7 3 

UPJŠ (spolu) 98 172 459 142 
 

 
 
Publikačná činnosť 
 
V roku 2016 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2 460 (z toho 343 CC) publikačných 
výstupov. Tento počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 31. 3. 2017 a je po-
rovnateľný s počtom publikovaných výstupov v roku 2013 (2 606 publikačných výstu-
pov), v roku 2014 (1 320 publikačných výstupov) a v roku 2015 (2 402 publikačných 
výstupov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2016 je uvedená v tabuľke 
13 tabuľkovej prílohy tejto správy. Každý tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom 
období 2,8 prác, resp. 0,4 prác v karentovanom časopise. 
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O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vyka-
zovacom období 2016 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 343 prác v karen-
tovaných časopisoch, čo predstavuje takmer 14,1 % všetkých prác v karentovaných 
časopisoch publikovaných vysokými školami v Slovenskej republike (2 594) a evidova-
ných v systéme CREPČ. Je vhodné poznamenať, že podiel UPJŠ na celkovom počte 
študentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.  
 

 
 

Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne 
akceptovateľný výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte, Lekár-
skej fakulte a Filozofickej fakulte, pričom aj ostatné fakulty sú v tejto oblasti aktívne – 
svedčí o tom aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na UPJŠ v roku 2016, 
publikovanie v karentovaných časopisoch, publikovanie v renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge University Press, Sprin-
ger ai). 
 
Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publiko-
vaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom období priemerne 6,7 
ohlasov na svoje práce.  
 

 
 

Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2016 (údaje k 31. 3. 2017) 
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Vysvetlivky: 

* pri zaraďovaní ohlasu do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto vydania doku-
mentu 

** stĺpec UPJŠ nie je súčtom fakúlt a UP v tabuľke. Sú to údaje z databázy EPČ s vy-
lúčením duplicít. 
 

LF – Lekárska fakulta                              
PF –  Prírodovedecká fakulta                   
PrávF –  Právnická fakulta                            

FVS – Fakulta verejnej správy 
FF – Filozofická fakulta 
UP – Univerzitné pracoviská 

 
Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 
 
UPJŠ pravidelne publikuje tlačové správy zamerané na popularizáciu výsledkov výskumu 
zamestnancov UPJŠ a informovanie širokej verejnosti o špičkovom materiálovom vybavení 
univerzity prostredníctvom oficiálnej webovej stránky univerzity www.upjs.sk v časti Aktuality. 
Rovnako aj v roku 2016 boli prostredníctvom univerzitnej webovej stránky popularizované 
rôzne podujatia, semináre, prednášky, ako aj výstavy organizované na univerzite. S cieľom 
popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
2016“ podieľala na organizácii rôznych podujatí: 

- konferencia „Biomedicínske aspekty regenerácie a rekonštrukcie tkaniva v oromaxilofaciál-
nej  oblasti“ 

- spomienkový seminár  “Život a dielo profesora Vojtaníka” 
- prednáška „Gravitačné vlny“ 
- prednáška „Novinky v astronómii“ 
- prednáška „Venuša, sestra  Zeme?“ 
- konferencia „Kartografická konferencia 2016“ 

 
Kód Názov kategórie* LF PF PrávF FVS FF UP Spolu** 

1 

Citácie v zahraničných publikáciách 
registrované v citačných indexoch 
Web of Science a databáze 
SCOPUS 

2052 2734 8 17 138 3 4725 

2 
Citácie v domácich publikáciách re-
gistrované v citačných indexoch Web 
of Science a databáze SCOPUS 

10 6 0 1 4 0 20 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

137 82 140 31 76 1 448 

4 
Citácie v domácich publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch 

73 45 288 64 162 5 629 

5 
Recenzie v zahraničných  
publikáciách 

1    12  13 

6 
Recenzie v domácich  

publikáciách 
  3 1 12  15 

7 
Umelecké kritiky v zahraničných  
publikáciách 

       

8 
Umelecké kritiky v domácich  
publikáciách 

       

 
Spolu 2272 2867 438 114 404 9 5850 

http://www.upjs.sk/
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- konferencia „Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P.J. 
Šafárik University Košice“ 

- prezentácia „Tabuľkové dáta a informácie schované v nich“ 
- seminár „Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára KOKOS“ 
- konferencia „Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi 

súdmi a inými orgánmi verejnej moci – V. Ústavné dni“ 
- sympózium „Právo-obchod-ekonomika VI.“  
- prednáška „Proč já jen na tu školu lez, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to 

perpetuum mobile“  
- prednáška a exkurzia na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici „Medziná-

rodnoprávne aspekty prihlasovania predmetov priemyselných práv v zahraničí a význam 
Úradu Priemyselného vlastníctva SR pri ochrane duševného vlastníctva“ 

- konferencia „Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam“ 
- konferencia „Európska Únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v SR – 

perspektívy a odpovede  na výzvy spojené s predsedníctvom  SR v rade EÚ“ 
- workshop „Správny súdny poriadok - nová právna úprava, očakávania, možné problémy" 
- vedecká konferencia „Ľudský kapitál a spoločnosť“ 
- workshop „Moderná verejná správa“ 
- vedecký seminár „Východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR“ 
- seminár „Financovanie výskumných pobytov v zahraničí“ 
- seminár „Citačná poradňa – poradíme ako správne citovať“ 
- seminár „Krok za krokom alebo čo znamená evidovať výstupy publikačnej činnosti a ohlasy 

na ne“ 
 
UPJŠ sa v roku 2016 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Festival vedy – Európ-
ska noc výskumníkov 2016“ – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočne-
nej 30. 9. 2016 v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach. Zástupcovia fakúlt UPJŠ 
úspešne predstavili vedu ako zábavnú a dobrodružnú prostredníctvom viacerých aktivít: 

 vedecké stánky: Občan a spoločnosť, Z družice na Košice , Vitajte v BUNKOPOLISE, Ako 
žijú podvodníci?, Ako vidíme molekuly, S ďalekohľadom na cestách, Ľudské telo pod mik-
roskopom, Právo a technológie - dva odlišné svety?, Tajomstvá mikrosveta rastlín, Príbeh 
poľudštenia, Matematika v experimentoch, Odísť či neodísť?, Zaujímavý svet experimen-
tálnej fyziky, Z čoho sa skladá svet? Od atómov ku kvarkom, Experimentuj, objavuj a poz-
návaj, Vedecká cukráreň: Gravitačné vlny. 

 

V roku 2016 sa na UPJŠ konali dve verejné zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ. Na zasadnutí 
Klubu profesorov, ktoré sa konalo 10.3.2016 bolo témou „Definovanie priorít vysokého školstva 
v programovom vyhlásení vlády SR“ a „Aktuálne otázky rozvoja UPJŠ v Košiciach“ a na za-
sadnutí, ktoré sa konalo 19. 9. 2016 bolo témou diskusného fóra profesorov „Ako zlepšiť ús-
pešnosť UPJŠ v HORIZONT 2020“,  „Stav vedy v Slovenskej republike“ a „Národný program 
výchovy a vzdelávania“.  

 
Rektor UPJŠ každoročne oceňuje zamestnancov univerzity za významný prínos v oblasti vedy 
a výskumu formou Ceny rektora UPJŠ s cieľom udržania a zvýšenia kvality vedeckého vý-
skumu a samostatnej tvorivej činnosti zamestnancov. V roku 2016 bola táto cena udelená prof. 
RNDr. Petrovi Kollárovi, DrSc. za významný vedecký prínos v oblasti výskumu magnetizač-
ných procesov magneticky mäkkých kompozitných materiálov a doc. PaedDr. Lívii Körtvély-
essy, PhD. za mimoriadne vedecké výsledky vo výskume v oblasti anglickej jazykovedy, ktoré 
boli publikované v monografii pod názvom Evaluative Morphology from a Cross-Linguistic Per-
spective v Cambridge: Cambridge scholars Publishing v roku 2015. 
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Na UPJŠ sa v roku 2016 ukončili habilitačné konania 19 docentov; ich zoznam vrátane 
študijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy. 
 
Na UPJŠ sa v roku 2016 ukončili inauguračné konania 2 uchádzačov. Ich zoznam je 
uvedený v tabuľke č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa 
skončením inauguračného konania rozumie predloženie návrhu ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu SR).  
 
V roku 2016 boli prezidentom SR vymenovaní za profesora nasledovní zamestnanci 
UPJŠ: 

- prof. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc., 4.1.17. analytická chémia 
- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., 3.1.6. politológia 
- prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika 

 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2016 bol 44,5 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 47,5 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej 
prílohy tejto správy). 
 
UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých 
a ďalších kritérií uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inaugurač-
ného spisu uchádzača rektorom UPJŠ ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie 
a oponentov (Rozhodnutie rektora č. 24/2011 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ 
a jej súčastiach zo dňa 13. 12. 2011, ktoré nadväzuje na staršie Rozhodnutie rektora č. 
24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 5. 11. 2008 
v znení jeho Dodatku č. 1). Pre účely habilitačných konaní bolo vypracované Metodické 
usmernenie k obsahu habilitačného spisu s účinnosťou od 31. 5. 2011 v znení jeho Do-
datku č. 1 a od 25. 11. 2013 nadobudlo účinnosť inovované Metodické usmernenie k ob-
sahu habilitačného spisu. 
 
Dňa 28. 3. 2014 nadobudlo platnosť a 1. 7. 2014 účinnosť Rozhodnutie rektora č. 7/2014, 
ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
UPJŠ, keď Vedecká rada UPJŠ schválila úpravu pôvodného dokumentu zo dňa 18. 4. 
2013. 
 
Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 84 ods. 5 a § 83 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov mala UPJŠ k 31. 12. 2016 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie profesorov v 34 študijných odboroch. Príslušné študijné odbory 
sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
 
 

  

http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf


 45 

V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2011 až 2017 sa pokračovalo v oblasti 
organizácie a riadenia v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a 
ďalších súvisiacich činností na univerzite. Za účelom zabezpečenia stability univerzity sa 
pozornosť sústredila na vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspeš-
nosti univerzity v ďalšej komplexnej akreditácii.  

 
Základným predpokladom bolo vytvorenie podmienok pre personálny rozvoj všetkých za-
mestnancov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Bolo 
potrebné dodržiavať vnútorný mzdový predpis takým spôsobom, aby sa ohodnotenie kva-
lity práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu.  

 
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých pracovísk 
bolo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry 
a vytváranie podmienok pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov. Cieľom na-
ďalej ostáva morálne a finančne motivovať tvorivých pracovníkov univerzity  k zlepšeným 
výkonom na princípe transparentnosti a zaslúženej spravodlivosti. 

 

 
Štruktúra zamestnancov 

 
Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2016 

 
 

 
Vy-
svet-
livky: 

 
OA odborní zamestnanci                
A  asistenti                                    
L lektori                                        
LF           Lekárska fakulta 
PF          Prírodovedecká fakulta                                        
PrávF     Právnická fakulta 
FVS        Fakulta verejnej správy 
FF           Filozofická fakulta 
RaUP      Rektorát a univerzitné pracoviská 
ŠJ  Študentské jedálne                   
ŠD  Študentské domovy 

 
 
 
 

Prof. Doc. OA A, L Spolu

dotácie 

MŠ SR

hlavnej 

činnosti  

nedotač

nej

podnika

teľskej 

činnosti

LF 49,9 34,3 156,3 38,9 279,4 170,8 52,7 502,9 378,6 124,3

PF  32,3 50,4 61,3 3,8 147,8 114,0 62,0 323,8 312,8 7,2 3,8

PrávF 7,0 15,4 28,9 4,2 55,5 27,3 6,0 88,8 77,5 11,3

FVS 2,0 8,0 19,9 0,0 29,9 17,7 0,0 47,6 47,6

FF 13,9 25,0 75,5 14,7 129,1 31,3 1,0 161,4 153,0 8,4

RaUP 0,3 2,0 7,6 3,7 13,6 210,2 223,8 200,5 7,7 15,6

ŠD 59,4 59,4 47,9 6,4 5,1

ŠJ 38,9 38,9 19,5 19,4

Celkom 105,4 135,1 349,5 65,3 655,3 669,6 121,7 1446,6 1217,9 184,8 43,9

z toho platení z Pedagogickí zamestnanci
Ostatní 

zamestn

anci 

(odb., 

admin., 

prev.)

Zamestn

anci 

vedy a 

výskum

u

Spolu
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Kvalifikačný rast 
 

Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov  
podľa fakúlt a pracovísk za roky 2015 a 2016 

 

 
 

UPJŠ v roku 2016 zamestnávala 1446,6 zamestnancov v ročnom prepočítanom počte. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v roku 2016 nárast oproti roku 
2015 spolu o 7,2 zamestnancov. V kategórii „vysokoškolskí učitelia“ bol zaznamenaný ná-
rast o 8,5 zamestnancov, v kategórii „výskumní zamestnanci“ došlo k poklesu o 6,7 zamest-
nancov. V kategórii „ostatní zamestnanci“ došlo k nárastu o 5,4 zamestnancov a to najmä 
z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry rektorátu a zriadenia nových univerzitných praco-
vísk – Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ a Univerzitného pora-
denského centra. 
 
Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov bol zaznamenaný na Lekárskej fakulte, 
a to o 6,7 učiteľov. K zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov  o 2 došlo na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ a k zníženiu o 2 na Filozofickej fakulte. Celkový znížený počet zamestnancov 
v kategórii výskumných pracovníkov ovplyvnilo zníženie počtu  zamestnancov v tejto kate-
górii na Prírodovedeckej fakulte v prepočítanom ročnom počte o 8,1. 
 
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2016 predstavoval 1570 osôb.  

 
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016 

 

Vek Počet zamestnancov v % 

 do 30 rokov 127 8,09 

 do 40 rokov 418 26,63 

do 50 rokov 391 24,9 

do 60 rokov 399 25,41 

do 65 rokov 129 8,22 

nad 65 rokov 106 6,75 

 
Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koeficien-
tom kvalifikačnej štruktúry, ktorý v roku 2016 nezaznamenal stúpajúcu tendenciu.  

 
Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. v rokoch 2016 a 2015 

 

  2016 2015 

  Počet v % Počet v % 

Počet profesorov a doc. s DrSc. 95,17 6,51 96,43 6,69 

Počet docentov bez vedeckej hodnosti 
DrSc. 165,13 11,3 160,07 11,11 

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  
CSc., PhD.  309,07 21,15 316,85 21,98 

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 93,22 6,38 80,35 5,57 

Spolu 662,59 45,34 653,7 45,35 

2016 2015

nárast + 

zníženie - 2016 2015

nárast + 

zníženie - 2016 2015

nárast + 

zníženie - 2016 2015

nárast + 

zníženie -

LF 279,4 272,7 6,7 52,7 52,6 0,1 170,8 168,9 1,9 502,9 494,2 8,7

PF 147,7 145,7 2,0 62,0 70,1 -8,1 114,0 132,2 -18,2 323,7 348,0 -24,3

PrávF 55,5 54,9 0,6 6,0 4,6 1,4 27,3 27,7 -0,4 88,8 87,2 1,6

FVS 29,9 29,2 0,7 0,1 -0,1 17,7 17,5 0,2 47,6 46,8 0,8

FF 129,1 131,1 -2,0 1,0 1,0 0,0 31,3 32,9 -1,6 161,4 165,0 -3,6

RaUP 13,6 13,1 0,5 308,6 285,1 23,5 322,2 298,2 24,0

Celkom 655,2 646,7 8,5 121,7 128,4 -6,7 669,7 664,3 5,4 1446,6 1439,4 7,2

Pracovisko Vysokoškolskí učitelia Zamestnanci VVZ Ostatní zamestnanci      Spolu
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Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a pre-
vádzkových zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali 
možnosť zúčastňovať sa odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj 
obnoviť si odbornú spôsobilosť na tie činnosti, ktoré bolo možné vykonávať len preukáza-
ním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  zamestnancov zabezpečila univerzita a jej 
súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy v oblasti digitálnej gramotnosti, kurzy anglického 
jazyka pre zamestnancov, ktorí využívajú tento jazyk pri výkone svojej práce.  Univerzita 
vytvorila pre svojich zamestnancov pracovné prostredie so zabezpečením výpočtovej tech-
niky a dostupnosti k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej úrovni 
vykonávať činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 

Zapojenie zamestnancov do mobilít 
 

Trend zvyšujúceho sa záujmu zamestnancov o rôzne typy zahraničných mobilít pokračoval 
aj v akademickom roku 2015/2016, kedy sa do mobilít zapojilo celkovo 176 zamestnancov 
UPJŠ. V porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 to predstavovalo výrazný nárast a vo 
fyzickom prepočte došlo k nárastu o 80 zamestnancov. Zahraničné mobility zamestnancov 
UPJŠ boli financované najmä prostredníctvom Erasmus+ programu, Národného štipendij-
ného programu, Nórskych fondov, Ceepus programu, Vyšegradskeho fondu a v rámci 
ďalších projektov a programov za účelom vzdelávacích, výskumných, prednáškových poby-
tov. Celkovo za všetky realizované mobility vyslaných zamestnancov UPJŠ v akademickom 
roku 2015/2016 dosahovala dĺžka mobilít úroveň 1392 osobodní. V prepočte na jedného fy-
zického zamestnanca sa jednalo o mobility, ktoré boli dlhé v priemere 8 dní. V akademickom 
roku 2014/2015 bol celkový počet fyzických osôb zúčastnených na mobilitách podstatne 
menší, a zároveň priemerná dĺžka týchto mobilít na jedného fyzického zamestnanca dosaho-
vala 14 osobodní. V priemere sa tak v akademickom roku 2015/2016 zúčastnilo mobilít viac 
zamestnancov UPJŠ ako v predchádzajúcom akademickom roku, pričom ich priemerná dĺžka 
trvania bola kratšia.  
 
Opačný vývoj v rámci mobilít nastal v prípade prijatých zamestnancov na UPJŠ zo zahrani-
čia, keď v akademickom roku 2015/2016 UPJŠ prijala na jednotlivých fakultách a pracovis-
kách 50 zahraničných učiteľov a výskumných pracovníkov, čo v porovnaní s akademickým 
rokom 2014/2015 znamenalo síce pokles v počte prijatých osôb, ale  v sledovanom akade-
mickom roku výrazne vzrástol počet dní, ktoré zahraniční experti na UPJŠ realizovali, v prie-
mere viac ako 1 mesiac.   
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Podpora študentov na UPJŠ sa realizovala predovšetkým v troch oblastiach: sociálnej podpore 
študentov, podpore štúdia a podpore spolkových a mimoštudijných aktivít. 
 
Sociálne štipendiá 
 
Jadro sociálnej podpory študentov tvorili tri zložky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín s níz-
kymi príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie MŠVVaŠ SR boli 
v roku 2015 vyplatené v celkovej čiastke 1 267 125 €. Prehľad o výške čerpania podľa jednotlivých 
fakúlt univerzity ponúka nasledujúca tabuľka. 
 

Prehľad čerpania sociálnych štipendií podľa jednotlivých fakúlt 
 

Fakulty 
Zostatok z roku 

2014 
Dotácia na 
rok 2015 

Čerpanie v roku 
2015 

Zostatok k 31.12.2015 

LF 53 876,94 295 900,00 300 755,00 49 021,94 

PF 49 853,84 250 700,00 269 160,00 31 393,84 

PrávF 18 758,06 101 500,00 90 975,00 29 283,06 

FVS 42 208,83 217 800,00 227 560,00 32 448,83 

FF 60 953,72 331 600,00 353 490,00 39 063,72 

ÚTVŠ 6 160,42 28 030,00 25 185,00 9 005,42 

Spolu (€)  231 811,81 1 225 530,00 1 267 125,00 190 216,81 

 
 
 

Prospechové štipendiá 
 

Podpora študentov mala aj v akademickom roku 2015/2016  rôzne podoby, okrem iného aj formou 
finančnej motivácie – motivačné štipendium, ktoré bolo realizované vyplácaním odborového šti-
pendia, prospechového štipendia pre desať percent študentov s najlepším prospechom dosiahnu-
tým za uplynulý akademický rok, formou výročných cien rektora a mimoriadnych štipendií.  
 
Prospechové štipendium bolo v akademickom roku 2015/2016 vyplatené v celkovej výške 
212 100,00 € pre denných študentov. V roku 2015 bolo MŠVVaŠ poskytnuté odborové štipendium 
vo výške 103 380,00 €. Toto štipendium získali študenti študujúci vo vybraných študijných odbo-
roch na Prírodovedeckej fakulte.         
 
Ocenenia rektora boli udeľované formou Výročných cien rektora absolventom štúdia prvého alebo 
druhého stupňa za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, študentom, ktorí dosiahli mi-
moriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu a formou mimoriadnych štipendií štu-
dentom, ktorí úspešne reprezentovali univerzitu v rôznych oblastiach napr. športu či kultúry. Spolu 
boli vyplatené prostriedky v celkovej výške 23 480,00 €.  
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Zlepšovanie materiálnych podmienok štúdia 
 

Riešenie vedeckých i vzdelávacích projektov v rámci výziev na čerpanie prostriedkov zo štruk-
turálnych fondov EÚ významne prispieva k zlepšeniu kvality priestorov najmä na Filozofickej 
fakulte, Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte. Podmienky štúdia na UPJŠ sú porovna-
teľné s podmienkami na štúdium vo vyspelých vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.  

 
Na Lekárskej fakulte sa podarilo zriadiť a vybaviť audiovizuálnou technikou novú poslucháreň 
pre 40 študentov. Ďalej boli zrekonštruované 2 seminárne miestnosti s audiovizuálnou techni-
kou na Neurologickej klinike a prebehla kompletná rekonštrukcia 2 miestností pre realizáciu 
výučby praktických cvičení vrátane vybavenia laboratórnymi stolmi a audiovizuálnou technikou 
na Ústave histológie a embryológie. Do rekonštrukcie tak výučbových priestorov, ako aj ná-
kupu výučbových materiálov (napr. zubolekárskeho materiálu, chemikálií, učebníc) Lekárska 
fakulta investovala takmer 0,5 mil Eur. 

 
Na Prírodovedeckej fakulte boli revitalizované priestory fakulty v areáli budov Jesenná 5 a Park 
Angelinum 9 v rámci projektov TECHNICOM a PROMATECH, ďalej sa začala výmena pro-
jekčnej techniky v posluchárňach fakulty. Zároveň boli revitalizované priestory pred posluchár-
ňami M1-M3 na Moyzesovej 11. V marci 2016 bolo na Prírodovedeckej fakulte otvorené nové 
Bádateľské laboratórium.  

 
K najvýznamnejším počinom na Filozofickej fakulte patrilo ukončenie a slávnostné otvorenie 
zrekonštruovanej budovy Platón, ktoré sa uskutočnilo 19. 9. 2016. K budovám Gutenberg Aris-
toteles, Sokrates a Minerva, situovaným v univerzitnom areáli na Moyzesovej 9 v Košiciach, 
tak pribudol Platón, pomenovaný po jednom z najvýznamnejších gréckych filozofov. V nových 
priestoroch sú umiestnené posluchárne pre študentov (spolu pre 540 študentov), seminárne 
učebne, špecializované učebne (napr. PC, jazykové laboratórium), zasadacie miestnosti, či 
kabinety pre 45 zamestnancov.   

 
Na Fakulte verejnej správy okrem bežne využívanej techniky (dataprojektory, interaktívne ta-
bule, počítače) začali byť vo výučbe využívané hlasovacie zariadenia a vizualizéry. Štatistický 
program SPSS, ktorý bol zakúpený v roku 2016 pre vedecko-výskumné účely, je využívaný aj 
v pedagogickej oblasti (napr. spracovanie údajov pre záverečné práce). 

 
Poradenské a kariérové služby  
 
Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC) poskytuje poradenské služby pre všetkých 
študentov vrátane podpory študentov so špecifickými potrebami v nasledujúcich oblastiach: 

a) právne poradenstvo, 
b) psychologické poradenstvo, 
c) sociálne poradenstvo, 
d) kariérové služby. 

 
Hlavným zámerom kariérových služieb je ponúknuť študentom UPJŠ komplexné služby v 
oblasti kariéry. Pracovný trh je v súčasnosti nestály a nároky na zamestnancov sa menia. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika preto realizuje prostredníctvom Univerzitného poraden-
ského centra (UNIPOC) niekoľko aktivít s cieľom systematicky pracovať na uplatnení svojich 
študentov a absolventov na pracovnom trhu. Tieto služby sú určené študentom, ktorí počas 
štúdia aj pred jeho koncom uvažujú o ďalšej kariére, hľadajú zaujímavé pracovné ponuky a 
pripravujú sa na pracovné pohovory. 
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Pre študentov so špecifickými potrebami sú k dispozícii podporné služby: 
- koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
- technická podpora (špeciálne prístroje a pomôcky – elektronická čítacia lupa s hlasovým 

výstupom, skenovacie pero, počítačová zostava s dotykovým monitorom, nainštalovaným 
programom NVDA (aplikácia pre hlasové čítanie textu z obrazovky pre nevidiacich študen-
tov), ergonomickou myšou, klávesnicou upravenou pre slabozrakých študentov)  

- IT poradenstvo (asistencia a podpora pri využívaní IT zdrojov; poradenstvo pre nastavenie 
AiS pre slabozrakých študentov; nastavenia PC pre slabozrakých študentov) 

- knižničné a výpožičné služby (bezplatná registrácia, dlhšia výpožičná doba - 6 mesiacov - 
s možnosťou jednorazového predĺženia, kopírovacie a skenovacie služby, študenti majú 
možnosť tlače na každom pracovisku knižnice,  e-študovňa: fond najžiadanejšej literatúry v 
elektronickej podobe,  zabezpečenie titulov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej 
knižnice z ktorejkoľvek inej slovenskej aj zahraničnej knižnice prostredníctvom medzikniž-
ničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby; bezplatné po-
skytovanie referenčných a rešeršných služieb, informačné vzdelávanie) 

- Erasmus + (študent UPJŠ so špeciálnymi potrebami má možnosť uchádzať sa o grant, ktorý 
slúži na pokrytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi potrebami počas realizácie mobility 
v zahraničí) 

 
    Ubytovacie služby   

 
K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a jedál-
ňami UPJŠ (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2016 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1 760 uby-
tovacích miest vo vlastných zariadeniach. Ďalších 500 miest (Kosmalt) má univerzita v pre-
najatých ubytovacích zariadeniach externých zmluvných partnerov (Palmer Capital), kde je 
ubytovaných aj 55 študentov, ktorí prišli na univerzitu v rámci výmenného programu Erasmus. 
Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne a transparentne upravuje Do-
mový a ubytovací poriadok UPJŠ. V súlade s ním bola celá ubytovacia kapacita rozdelená 
študentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej fakulte študujú. Celý 
proces monitoruje a schvaľuje Ubytovacia komisia. Komisia nastavila mechanizmy aj pre uby-
tovanie študentov prichádzajúcich na UPJŠ z iných VŠ na magisterské štúdium, ako aj uby-
tovanie študentov po prerušení štúdia. Rozdiel medzi ponukou a záujmom je na rozdiel od 
viacerých slovenských univerzít pomerne mierny. Ubytovanie bolo pridelené všetkým žiada-
teľom s ťažkým zdravotným postihnutím a takisto  všetkým žiadateľom – študentom tretieho 
stupňa štúdia s trvalým bydliskom nad 40 km.   

 
Knižničné služby  
 
Univerzitná knižnica UPJŠ (UK) ako univerzitné pracovisko  sa  podieľa na informačnom za-
bezpečení výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vy-
tvára podmienky pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnetné prostredie pre 
používateľov. Poskytuje absenčné výpožičné služby, prezenčné výpožičné služby, konzul-
tačné a referenčné služby v študovniach, rešeršné služby a informačné služby z vlastných 
databáz a externých informačných zdrojov, medziknižničnú výpožičnú službu a medziná-
rodnú  medziknižničnú výpožičnú službu, evidenciu  publikačnej a umeleckej činnosti zamest-
nancov UPJŠ, reprografické a skenovacie služby z knižničného fondu UK. V roku 2016 evi-
dovala takmer 8000 používateľov, z ktorých najväčší podiel tvorili študenti univerzity všetkých 
troch stupňov štúdia.   
 
UK sa realizáciou knižnično-informačných a kultúrnych foriem podieľala na výchovno-vzde-
lávacom procese používateľov. Ich cieľom je výšiť informačnú gramotnosť  používateľov, 
ktorá má viesť k samostatnej orientácii vo vyhľadávaní relevantných informácií z prístupných 
odborných interných i externých informačných zdrojov a následne k schopnosti ich hodnote-
nia a správneho použitia. Osvedčenou formou vzdelávania pre používateľov ako aj samot-
ných pracovníkov knižnice boli webové semináre. V rámci informovanosti a  
udržiavania kontaktov s používateľmi UK sa aktívne využíva sociálna sieť Facebook. 
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Informačné služby 
 
V zmysle koncepcie rozvoja IKT na UPJŠ, sa v roku 2016 realizovalo automatické smerovanie 
sieťových služieb cez technológiu VSS. Centrum informačných a komunikačných technológií 
(CIaKT) sa podieľal na implementácii projektu Medipark, ktorý je dočasne umiestnený v serverovni 
CIaKT. V súvislosti s týmto bolo potrebné realizovať aj navýšenie kapacity elektrickej prípojky do 
serverovne a takisto navýšenie chladiaceho výkonu. CIaKT je dlhodobo jedným z najväčších uzlov 
siete SANET priamo na chrbtici siete SANET II, pričom  prepája uzly siete na TU Košice, TU Zvo-
len, Trebišov, Michalovce, Humenné  a Vranov nad Topľou. Takto pripojené školy majú k dispozícii 
široký okruh služieb – protokolov (IPV4, IPV6, IP multicast, IP-TV, IP telefóniu a pod. Takto sa 
doteraz zrealizovalo pripojenie 79 subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii. 
Bola prepracovaná nová verzia e-shopu na webovej stránke univerzity.  

 
Štandardne sa využívali údaje z elektronických návratiek záujemcov o štúdium  z AIS – akademic-
kého informačného systému do SQL AIO (automatická identifikácia osôb). Zároveň sa rozšíril po-
čet elektronických tlačív pre prijatých študentov. Úsek informačných systémov ako certifikačná au-
torita RA DISIG v roku 2016 rozšírila svoje služby kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných 
služieb o vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a na základe zoznamu 
oprávnení NBS aj mandátnych certifikátov (osobitný typ kvalifikovaného certifikátu pre elektronický 
podpis vydávaný v zmysle §8 Zákona o DS). Implementovalo sa zároveň prepojenie AIS a SOFIA 
pre vzájomné zasielanie dát o realizovaných úhradách súvisiacich so štúdiom, ku ktorému úsek 
poskytoval podporu. Takisto sa finalizovala nová verzia webového sídla www.upjs.sk, v novom, 
modernom dizajne. Bola pripravená nová jazyková mutácia v ukrajinskom jazyku a zrealizované 
testovacie prostredie pre univerzitných webadministrátorov. Vybraní pracovníci úseku boli zaško-
lení na správu informačných systémov IPR a SPVV Mediparku. Takisto boli súčasťou tímu, ktorý 
realizoval nasadenie systému RDSS – register dokumentov a spisová služba, v rámci čoho bolo 
realizované spojenie s ÚPVS – ústredným portálom verejnej služby. Takisto bola poskytovaná 
štandardná podpora pre informačné systémy, vypracovávali sa štatistiky pre interné účely, ako aj 
pre účely externých auditov a podkladov pre ministerstvo školstva. 

  
CIaKT spravoval výpočtovú techniku rektorátu, pracovísk a spoločných (univerzitných) prezentač-
ných miestností vo vybraných lokalitách rektorátu. Do správy CIaKT pribudol  ďalší objekt, budova 
Minerva, kde boli inštalované Wifi vysielače, projektor, premietacie plátno a ozvučenie. V roku 2016 
boli vo vybraných prezentačných miestnostiach nainštalované rôzne videokonferenčné zariadenia, 
od najmenšieho v pracovni rektora, po najväčšie pre viac ako 100 účastníkov v aule M5. Riešila sa 
podpora nasadenia elektronických schránok na UPVS na rektoráte. Riešil sa upgrade Štátnej po-
kladne a jej následné vnorenie do našej sieti. Takisto skončil hromadný upgrade pracovných staníc 
rektorátu, celkovo bolo vymenených  80 PC. 
 
Voľnočasové a iné aktivity 

 
FS Hornád zrealizoval v priebehu roka 2016 niekoľko vystúpení, čím úspešne reprezentoval UPJŠ 
v Košiciach na rôznych podujatiach doma i v zahraničí (Deň otvorených dverí na UPJŠ, Akade-
mická Nitra, Dni Zemplínčanov, autorský profilový program s názvom OKA MIH, folklórny festival 
Východná, atď.).  

 
Zmiešaný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae (CHUŠ) sa zameriaval na vystúpenia 
univerzitného charakteru (napr. Vianočný koncert, slávnostné otvorenie akademického roka, Re-
prezentačný bál UPJŠ, vystúpenie na Dňoch otvorených dverí Ústavného súdu, slávnostné podu-
jatie pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Rychetskému, atď.). 

 
Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ v Danišovciach poskytovalo zamestnancom, študentom, ako 
aj širokej verejnosti možnosti individuálnych pobytov, usporiadania seminárov, konferencií, 
workshopov, kurzov a telovýchovných aktivít, či rekreáciu so zabezpečením celodennej stravy. 
Kapacita ubytovania 62 osôb bola priebežne maximálne využívaná.  
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Telovýchovná jednota UPJŠ uspokojovala predovšetkým záujmy a  záľuby študentov univerzity, 
ale aj stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta Košice. V súlade s cieľmi a potrebami 
rozvoja telesnej kultúry spolupracovala aj s ostatnými telovýchovnými a spoločenskými organi-
záciami.  TJ Slávia UPJŠ patrí do Slovenského združenia telesnej kultúry, je členom Asociácie 
telovýchovných jednôt Slovenska a Slovenskej asociácie univerzitného športu.   
 
V roku 2016 pokračovali vo svojej činnosti študentské spolky a organizácie rozličnej orientácie 
a zamerania (Koordinačná odborová rada odborového zväzu pri UPJŠ, Európske združenie štu-
dentov práva, Spolok medikov mesta Košíc, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, 
Študentský parlament Fakulty verejnej správy UPJŠ, SoFFia – občianske združenie študentov 
Filozofickej fakulty UPJŠ, Ecce Historia - Spolok študentov histórie UPJŠ v Košiciach, Občian-
ske združenie PRÍRODOVEDEC, Slovenská botanická spoločnosť, Slovenská fyzikálna spoloč-
nosť, Slovenská biofyzikálna spoločnosť, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská mate-
matická spoločnosť, Slovenská chemická spoločnosť, Slovenská histochemická spoločnosť.  
 
Vydávali sa študentské časopisy Univerzál (na Filozofickej fakulte), PRÍMES (na Prírodovedeckej 
fakulte), realizovalo sa študentské internátne vysielanie ŠtuRko, spolupráca Študentskej interná-
tnej rady so Študentskými domovmi na aktívnom podieľaní sa pri zostavovaní poradovníkov žia-
dateľov o ubytovanie i na chode života v Študentských domovoch UPJŠ.  
 
Botanická záhrada 

 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach (BZ) zabezpečovala činnosť v roku 2016 podľa Plánu hlav-
ných úloh BZ na rok 2016. Hlavné úlohy v oblasti edukácie, vedy, výskumu, kultúry, osvety a 
bežnej prevádzky sa priebežne plnili. Boli vydané ďalšie čísla vedeckého časopisu THAISZIA, 
Journal of botany, ktorý je evidovaný v databáze SCOPUS. Pre návštevníkov boli zorganizované 
rôzne tematické výstavy a podujatia (Deň otvorených dverí, Deň detí, letný festival tvorivosti a re-
laxu Hľadáme  múzy, Botanikiáda, výstavy včelárstvo, jesenné plody, motýle, bonsaj, kaktusy 
a sukulenty, atď.). 
 
V roku 2016 bola v BZ zabezpečená rekonštrukcia ústredného kúrenia. Nové rozvody tepla a vy-
kurovacích telies prispeli k estetizácii prostredia v jednotlivých skleníkoch, čo sa odrazilo na kvalit-
nejšej službe pre návštevníkov. V rámci rekonštrukcie kúrenia nešlo len o samotnú výmenu vyku-
rovacích telies, ale súčasťou bola aj automatizácia a ovládanie teplôt v jednotlivých skleníkoch. 
Práce v skleníkoch začali v júli 2016 a trvali 3 mesiace. Preinvestované bolo 127 200,00 Eur. 
 

Ústav telesnej výchovy a športu 
 

Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) ponúkal študentom univerzity výber z viacerých pohybo-
vých aktivít (aerobik, body form, bouldering, basketbal, bedminton, florbal, frisbee,  joga, pilates, 
plávanie, posilňovanie, run for fit, sálový futbal, SM systém, step aerobik, stolný tenis, streetball, 
šach, tenis, volejbal).  Okrem pravidelných pohybových aktivít kolektív ÚTVŠ ponúkal mimo se-
mestra možnosť zúčastniť sa zimných a letných telovýchovných aktivít. Boli uskutočnené viaceré 
aktivity: kurz prežitia, univerzitný deň športu, turnaj vo futsale, fitness day, seminár Psychomoto-
rické hrátky, atď. Pre športové vyžitie študentov UPJŠ boli k dispozícii telocvične, posilňovňa, tré-
ningová lezecká stena a tenisové kurty.  
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V roku 2016 vzniklo na UPJŠ Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) 
na báze doterajšieho úspešného pôsobenia Centra celoživotného vzdelávania a Centra podpory 
projektov Prírodovedeckej fakulty a integrácie vybraných aktivít fakúlt UPJŠ. Pracovisko realizuje 
komplexnú organizačnú, logistickú a metodickú podporu pri realizácii vzdelávacích projektov, ve-
decko-výskumných projektov, ochrane a transfere duševného vlastníctva. 
 
Oblasť vysokoškolského vzdelávania 
 
V programovom období 2007 - 2013 v rámci  Operačného programu Vzdelávanie  (OP Vzd) sa 
UPJŠ stala úspešnou inštitúciou s vysokým počtom získaných projektov zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Implementovalo sa 10 vysokokvalitných vzdelávacích projektov, z toho 9  v prioritnej osi 1 
„Reforma vzdelávania a odbornej prípravy“ (opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako mo-
tory rozvoja vedomostnej spoločnosti) a 1 projekt v prioritnej osi 2 „Ďalšie vzdelávanie ako nástroj 
rozvoja ľudských zdrojov“ (opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve). Všetky 
realizované rozvojové projekty OP Vzd po ukončení realizácie aktivít plynule prešli do obdobia 5-
ročnej udržateľnosti, pričom v roku 2016 sa v období udržateľnosti nachádzali všetky vzdelávacie 
projekty. Počas tohto obdobia je potrebné predkladať doklady preukazujúce poistenie majetku za-
kúpeného z projektov. V roku 2016 neboli riadiacim orgánom vypísané relevantné výzvy a preto 
neboli vyhodnotené žiadne projekty z Operačného programu vzdelávanie, na UPJŠ neboli nové 
vzdelávacie projekty financované.    

Aktuálny stav projektov Operačného programu Vzdelávanie v roku 2016 

 
Zameranie 
projektu 

 
Prijímateľ 
/ Partner 

 
Kód 

 
Skratka 

 
Participujúce 
 pracoviská 

Následná  
monitorova-
cia správa  
č. 5 ku dňu 

Vzdelávanie prijímateľ 26110230013 Doktorand PF, FF 30.4.2019 

26110230035 MIV PF 31.3.2019 

26110230038 MoVeS FVS 31.10.2020 

26110230056 EXPERT FF, PF 30.6.2019 

26110230075 IRES PF, FF, PraF, LF 30.4.2021 

26110230084 KVARK PF, FF 28.2.2021 

26110230088 SOFOS PF, FF 31.3.2021 

26110230101 RIFIV PF, FF, PraF, LF, 
FVS 

31.3.2021 

26110230102 DiSaC FF 31.10.2020 

26120230032 REZIDENT LF 30.4.2021 

OP  
Vzdelávanie 

         
10 projektov 

V programovom období 2014 – 2020 bola v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“ koncom 
roku 2016 vyhlásená výzva na celoživotné vzdelávanie v rámci schémy štátnej pomoci, pričom 
UPJŠ začala s prípravou projektu na podanie. Súčasne bola vypísaná výzva na národný projekt IT 
Akadémia,  UPJŠ začala s prípravou projektu ako partner. 

Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 
 
Projekty v rámci Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období  2007 – 
2013 vo fáze udržateľnosti  

V programovom období 2007 - 2013 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV) bolo 
na UPJŠ realizovaných 34 výskumno-vývojových projektov s veľkým rozsahom a obsahom aktivít. 
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Všetky realizované rozvojové projekty OP VaV po ukončení realizácie aktivít plynule prešli do ob-
dobia 5-ročnej udržateľnosti, pričom v roku 2016 sa v období udržateľnosti nachádzali všetky ve-
decko-výskumné projekty. Počas tohto obdobia naďalej pokračovala práca garantov, riešiteľov od-
borných aktivít jednotlivých projektov a monitorovacích manažérov tak, aby boli splnené dopadové 
merateľné ukazovatele, ktoré sa spracovávajú v každoročných následných monitorovacích sprá-
vach. Počas tohto obdobia je potrebné predkladať i doklady preukazujúce poistenie majetku zakú-
peného z projektov. Kópie týchto dokladov pre každý projekt zabezpečovalo univerzitné pracovisko 
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov. Výskumná agentúra ako poskytovateľ 
NFP pomoci je povinná na konci následného monitorovacieho obdobia vykonať fyzickú kontrolu, 
po ktorej úspešnom uskutočnení a schválení NMS č. 5 bude oficiálne ukončenie monitorovania 
projektu. 

Aktuálny stav projektov Operačného programu Výskum a vývoj v roku 2016 
 

 
Zameranie 
projektu 

 
Prijímateľ 
/ Partner 

 
Kód 

 
Akronym 

 
Participujúce 
pracoviská 

Následná 
monitorovacia 

správa č. 5  
ku dňu 

infraštruktúrny 
projekt  

prijímateľ  26250120003 Moder. IKT UPJŠ - UK, Sok-
rates 

31.7.2016 

26250120028 OPEN DOOR UPJŠ - Aristote-
les 

31.5.2017 

26250120040 Inov. a rozš. 
IKT 

UPJŠ - Minerva 31.10.2021 

26250120065 PLATÓN UPJŠ - Platón 31.3.2021 

univerzitný  
vedecký park  

prijímateľ 26220220185 MEDIPARK LF, NbÚ SAV, 
UVLF, TUKE 

30.4.2021 

partner 26220220182 TECHNICOM PF, TUKE 30.4.2021 

aplikácia  
výskumu do 
praxe 

prijímateľ 26220220104 ProBio LF, CVZV Nitra 30.11.2020 

26220220107 NanoBioSens PF 30.6.2019 

partner 26220220032 POKIMP LF, ÚMV SAV 30.9.2017 

26220220105 MikroMatel PF, ÚMV SAV 30.9.2020 

26220220143 BIODIAG LF, SEMBID 31.3.2021 

26220220157 Tfaktor PF, IMUNA 
PHARM 

30.4.2021 

26220220158 CeZIS PF, VSL Software 30.9.2020 

26220220162 VERZDRAV LF, MEDIREX 31.3.2021 

26220220163 MOLMED LF, SEMBID 31.8.2020 

26240120040 IFNG PF, SHIMADZU 
SLOVAKIA 

30.4.2021 

centrum  
excelentnosti 

prijímateľ 26220120005 EXTREM PF, ÚEF SAV 31.5.2017 

26220120007 CaKS PF, UMB, UNIZA 28.2.2018 

26220120024 SEPO LF, PF 31.5.2017 

26220120025 CEVA I. LF 31.5.2017 

26220120039 SEPO II. LF, PF 31.1.2020 

26220120040 CEVA II. LF, PF 30.6.2019 

26220120047 EXTREM II. PF, ÚEF SAV 31.7.2019 

26220120058 CEMIO LF 30.11.2021 

26220120066 CEBT LF 30.4.2021 

26220120067 CEEPM LF 30.11.2021 

partner 26220120009 CKV PF, AstrÚ SAV 30.6.2018 

26220120019 NanoCexMat PF, ÚMV SAV 30.11.2016 

26220120029 CKV II PF, AstrÚ SAV 30.11.2020 

26220120035 NanoCexMat 
II. 

PF, ÚMV SAV 31.10.2018 

26220120063 NEUREG LF 30.9.2021 

kompetenčné 
centrum 

partner  26220220152 Probiotech LF, ÚFHZ SAV 31.3.2021 

26220220153 DIAGONKO LF, UK 30.4.2021 

OP Výskum a 
vývoj 

        34 projektov 
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V roku 2016 prijala univerzita záverečné platby formou nenávratného finančného príspevku v ob-
jeme 2 442 490,80 EUR, ktorý sa skladal z 85% príspevku z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a z 10% alebo 15% príspevku zo štátneho rozpočtu. Prijatím bežných a kapitálových dotácií 
zo štátneho rozpočtu sa ukončili a finančne zúčtovali posledné žiadosti o platbu vystavené v pro-
jektoch s ukončením aktivít v decembri 2015. 
 

Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekty OP VaV v roku 2016 

 
Projekt Bežná dotácia Kapitálová dotácia Celkom 

Sofos 57,47  57,47 

Rezident 148 627,27  148 627,27 

CEEPM 15 982,46  15 982,46 

CEMIO 34 672,36  34 672,36 

CEBT 5 456,08  5 456,08 

BIODIAG 12 531,46 3 420,00 15 951,46 

DIAGONKO 15 028,64  15 028,64 

Probiotech 91 323,92  91 323,92 

VERZDRAV 17 452,17  17 452,17 

IFNG 5 820,71 437 517,44 443 338,15 

Medipark 248 937,59 651 405,35 900 342,94 

Inov. a rozš. IKT (5.1/3) 20 624,24 228 218,68 248 842,92 

PLATÓN (5.1/4)  323 456,18 323 456,18 

Promatech   31 500,00 31 500,00 

Technicom 68 086,60 63 047,98 131 134,58 

Tfaktor 19 324,20 
 

19 324,20 

Celkový súčet 703 925,17 1 738 565,63 2 442 490,80 

 

Podané projekty z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom ob-
dobí 2014 – 2020  

UPJŠ sa v programovom období 2014 – 2020 snaží uspieť s projektmi predloženými prioritne 
v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) a Operačného programu Ľudské 
zdroje (OP ĽZ), prostredníctvom ktorých sa implementuje pomoc z Európskych štrukturálnych a 
investičných fondov.  

Sprostredkovateľským orgánom pre OP VaI je Výskumná agentúra, ktorá vykonáva činnosti v roz-
sahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako riadiacim orgánom. Sprostredkovateľským orgánom pre 
OP ĽZ je MŠVVaŠ SR, ktorá vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiacim orgánom.  Výskumná agentúra a MŠVVaŠ SR vyhlasujú 
výzvy, prijímajú žiadosti o poskytnutie NFP, hodnotia projekty, finančne riadia a monitorujú dopy-
tovo-orientované a národné projekty. 

V roku 2016 boli vyhlásené viaceré výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 
OP VaI, pričom UPJŠ reflektovala na tri z nich. UPJŠ chce nadviazať na úspechy predchádzajú-
ceho programového obdobia, snaží sa zúročiť nadobudnuté vedomosti, infraštruktúru ako i spolu-
prácu s partnermi tým, že v roku 2016 participovala na príprave vedecko-výskumných projektov.  

V postavení partnera projektu predložila na Výskumnú agentúru 8 projektov na priemyselné vý-
skumno-vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3 SK v  sume celkových oprávnených vý-
davkov za UPJŠ 9 554 205,28 EUR, 4 projekty na dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblas-
tiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR v sume 
celkových oprávnených výdavkov za UPJŠ 28 385 965,00 EUR a 2 projekty na II. fázu univerzit-
ných vedeckých parkov ako pokračovanie a dofinancovanie odborných aktivít projektov UVP Me-
dipark a UVP Technicom realizovaných v programovom období 2007-13 prostredníctvom OP VaV 
v celkovej sume za UPJŠ 7 132 401,30 EUR. 
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Priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3 SK a dostupných vedec-
kých a výskumných kapacít SR sú v procese hodnotenia žiadosti o NFP, ktorému predchádzalo 
administratívne hodnotenie, na základe ktorého bolo spracovaných niekoľko administratívnych vý-
ziev, pričom projekty boli dopĺňané o informácie a vyžiadané doklady. 
 

Prehľad o projektoch EŠIF EÚ programového obdobia 2014-20 (údaje za UPJŠ) 

 

OP Veda a 
inovácie 

Podané projekty Žiadateľ Zodpovedné 
osoby za UPJŠ 

Rozpočet za 
UPJŠ 

PVVC  
 

hodnotiaci 
proces žia-

dosti o 
NFP 

1. Priemyselné výskumno –  
vývojové centrum pre výskum 
materiálov na magnetokalo-
rické chladenie a ohrev 

Cryosoft, 
spol. s r.o. 
(PF) 

ÚFV PF 
prof. Orendáč 

prof. Feher 
doc. Zeleňáková 

2 800 000,00 

2. MultiplexDX Inštitút 

Advanced 
Diagnostic 
Focus, 
s.r.o.  
(PF, LF) 

ÚF LF 
prof. Mojžiš 
ÚBEV PF 

prof. Čellárová 
prof. Fedoročko 

1 537 125,45    

3. Návrh a vývoj adaptívneho 
prostredia virtuálnej reality  
s integrovaným senzorickým 
systémom pre medicínske a 
priemyselné aplikácie 

VSL  
Software, 
a.s. (PF) 

ÚI PF 
doc. Semanišin 

Dr. Antoni 
399 372,75 

4. Mikrodrôty na Identifikáciu a 
DIagnostiku biologických a 
technických Systémov (MIDIS) 

RVmag-
netics, 
a.s. (PF) 

ÚI PF 
doc. Semanišin 

Dr. Pisarčík 
1 096 855,07 

5. Centrum pre výskum Big Data 
v oblasti telekomunikácií 

I.S.D.D. 
plus, s.r.o. 
(R, PF) 

CIaKT 
Ing. Jantošovič 

CAI PF 
Dr. Bruoth 

1 566 341,94    

6. Funkčne gradované  
biomateriály na regeneráciu 
chrupkového tkaniva 

Nemoc-
nica Ko-
šice-Šaca 
a.s. 1. 
súkromná 
nemoc-
nica 

ÚF LF 
prof. Mojžiš 

350 000,00    

7. Bioaktívne látky pre podporu 
zdravia a prevenciu chronic-
kých chorôb - Zdravá výživa 
pre zdravé životné funkcie II 

TEKMAR 
SLOVEN-
SKO, 
s.r.o. 

ÚEM LF 
Dr. Bomba 

754 510,07    

Žiadaný rozpočet spolu za 7 PVVC projektov, kde UPJŠ participuje ako partner: 9 554 205,28 

DSV  
 

hodnotiaci 
proces žia-

dosti o 
NFP 

1. Otvorená vedecká komunita 
pre moderný interdisciplinárny 
výskum v medicíne 
(OPENMED) 

UPJŠ  
(LF, PF) 

ZTB LF 
Dr. Rosocha 

KICM LF 
prof. Jarčuška 

CIB PF 
prof. Miškovský 

doc. Jancura 
ÚCHV PF 

prof. Gonda 
ÚBEV PF 

prof. Fedoročko 
doc. Daxnerová 

doc. Pristaš 
ÚFV PF 

doc. Uličný 

23 080 952,76 € 
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2. Výskum a vývoj informačnej a 
komunikačnej infraštruktúry na 
podporu konceptov Priemysel 
4.0 (Industry 4.0) 

TUKE 
(PF) 

ÚI PF 
doc. Semanišin 

Dr. Kopčo 
ÚMV PF 

doc. Žežula 
ÚG PF 

prof. Hofierka 

2 024 994,71 

3. Progresívne materiály pre  
aplikácie v energetike a  
extrémnych podmienkach  
(EXTREMAT) 

SAV  
Bratislava 
(PF) 

ÚFV PF 
prof. Kollár 
prof. Sovák 
prof. Feher 

doc. Zeleňaková 
prof. Varga 
ÚCHV PF 

doc. Zeleňak 

959 116,71 

4. Smart hnojivá - výskum a vývoj 
novej generácie environmen-
tálne šetrných hnojív s postup-
ným uvoľňovaním živín 
(SMARTFERT) 

VUCHT 
a.s.  
(PF) 

ÚCHV PF 
prof. Oriňák 

2 320 900,82 

Žiadaný rozpočet spolu za 4 projekty, kde participuje UPJŠ 28 385 965,00 

UVP  
- fázovanie  

 
hodnotiaci 

proces  
žiadosti o 

NFP 

1. Medipark II 
UPJŠ  
(LF) 

LF 
prof. Jarčuška 

6 761 001,19 

2. Technicom II 
TUKE 
(PF) 

ÚI PF 
doc. Semanišin 

371 400,11 

Žiadaný rozpočet spolu za 2 projekty, kde participuje UPJŠ 7 132 401,30 

 
Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá 

 
Kľúčovým rozvojovým zámerom UPJŠ bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-výskumných centier 
a univerzitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“ – „Košice Science City“.  
Prioritami UPJŠ bolo pokračovať v implementácii projektov so zámerom: 
 

a) vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku integráciou infraštruktúry 
a ľudského potenciálu pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu Lekárskej 
a Prírodovedeckej fakulty v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne, s dopa-
dom na aplikovaný výskum, spoluprácu s klinickými pracoviskami Lekárskej fakulty a s 
dopadom na rozvoj spin-off organizácií – projekt UVP MediPark, Košice, 
 

b) partnerstvo pri budovaní centra pre výskum progresívnych materiálov s dôrazom na do-
kompletizovanie existujúcej infraštruktúry, s cieľom realizovať špičkový základný výskum 
a poskytovať služby pre priemyselných partnerov – projekt VC PROMATECH, 

 
c) účasť na vedeckom parku v partnerstve s TUKE, zameranom na informačno-komuni-

kačné technológie – projekt UVP TECHNICOM.  
 

Univerzitný vedecký park MediPark 
 
Strategickým cieľom projektu je vybudovanie UVP MediPark, Košice ako špičkového národného a 
medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti 
medicíny. Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: UPJŠ (Lekárska 
fakulta a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Neurobiologický 
ústav SAV a Technická univerzita v Košiciach.  
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Implementácia projektu smerujúca k vybudovaniu UVP MediPark, Košice je realizovaná v troch 
základných skupinách aktivít:  
 
1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MediPark, Košice ako sofistikovaného technologického 
celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci budovania fyzickej infra-
štruktúry UVP MediPark, Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v Univerzitnej vete-
rinárskej nemocnici (UVLF).  
2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spo-
ločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva v piatich kľúčových 
(CORE) výskumných programoch:  

 Farmakogenetika a individualizácia liečby  

 Metabolizmus – ateroskleróza - starnutie  

 Neurovedy  

 Regeneračná a reprodukčná medicína  

 Zoonózy a významné infekčné choroby  
3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MediPark, Košice zamerané na  
     a) podporu aplikovaného výskumu v kľúčových (CORE) vedeckých zameraniach,  
     b) zabezpečenie intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného  výskumu,  
     c) transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov.  
 
UPJŠ plánuje v rámci projektu, na základe spolupráce s centrami partnerských inštitúcií – UCITT 
(TUKE) a CEKOODUV (SAV) zameranými na komercializáciu poznatkov a ochranu duševného 
vlastníctva vybudovať komplexné inštitucionálne zázemie pre transfer výsledkov výskumu a vývoja 
do praxe.  

 
Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP MediPark, Košice s transferom 
do klinickej praxe sú rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb ako aj v oblasti 
reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; 
využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inova-
tívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení 
a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb .  

 
V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP 
MediPark, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a za-
bezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného 
vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov 
a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fyzickej infraštruktúry v rovine za-
bezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných činností a technologických celkov.  
 
Vykonávali sa stavebné práce a dodávky súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou priestorov Medi-
Parku, konkrétne budovy UPJŠ, Trieda SNP, kde prebiehala rekonštrukcia a úpravy prevádzko-
vých súborov budovy. Rekonštrukcia budovy bola postupná v rámci časového harmonogramu re-
alizácie aktivít projektu. Finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy  v I. fáze projektu MediPark  
sa vyčerpali  v objeme 8 222 472,43 € celkovo oprávnených výdavkov. Počas realizácie aktivít 
projektu MediPark I. fáza sa uskutočnila dodávka IKT zariadení vo výške 2 448 087,63 € a dodávka 
prístrojov a zariadení vo výške 2 779 763,48 € z celkovo oprávnených výdavkov. 
Projekt MediPark z objektívnych dôvodov nebolo možné ukončiť v rámci programovacieho obdo-
bia 2007 - 2013 z Operačného programu výskum a vývoj. MŠVVaŠ SR  pristúpilo k fázovaniu pro-
jektu.  

V roku 2016 sa ukončila I. fáza projektu UVP MediPark zaslaním a úspešným zúčtovaním záve-
rečných žiadostí o platbu. Začiatkom roka bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie NFP, ktorá bola určená len pre konkrétne fázované projekty. UPJŠ podala projekt UVP Me-
dipark II, avšak v septembri 2016 bola táto výzva zrušená. S upravenými podmienkami bola výzva 
na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP opätovne vyhlásená v októbri 2016 a univerzita sa 
znovu uchádzala o UVP Medipark II. Do konca roka 2016 nebol proces schvaľovania žiadosti o 
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NFP fázovaných projektov ukončený, ale je možné očakávať rýchlejšie posudzovanie a hodnotenie 
s predpokladom zazmluvnenia v IQ/2017. 

UPJŠ v rámci druhej fázy projektu UVP Medipark II na základe platných zmlúv s dodávateľmi, ktoré 
sa uzavreli počas realizácie projektu MediPark uhradila z vlastných zdrojov faktúry vo výške 2 791 
395,81 €. Výdavky, ktoré sú zahrnuté vo faktúrach budú uplatnené v II. fáze projektu Medipark II 
podaním žiadostí o platbu. Podiel fakturovaných výdavkov na aktivitách projektu MediPark bol: 
stavba 1 423 196,94 €, prístroje a zariadenia 452 607,73 €, IKT 915 591,14 €. Do aktivít projektu 
boli zapojené vedecko-výskumné skupiny z Lekárskej fakulty UPJŠ, UVLF a NbÚ SAV. 
 

Fakturované výdavky projektu UVP MediPark v roku 2016 podľa aktivít 

 

Aktivita 
Fakturované výdavky 

 (v €) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)  

1.1 Zavedenie zásad kvalitného vedeckého  
manažmentu MediPark s využitím skúseností 
zo zahraničia 

79 567,94 

1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer 
technológií, zníženie bariér medzi vedou a 
spoločnosťou 

384 829,92 

2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infra-
štruktúry MediPark ako sofistikovaného celku 

2 326 997,95 

                  CELKOM                                                               2 791 395,81  

   
 

UVP TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií  
 
Univerzitný vedecký park TECHNICOM bude plniť nasledovné funkcie: 
 zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-

up,  resp.  „Spin-off“  firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a 
vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov 
SAV, 

 podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú spolu-
prácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločen-
skej a hospodárskej praxe, 

 vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí 
a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni, 

 v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany dušev-
ného  vlastníctva  –  UCITT  na  TUKE  stať  sa  miestom  prvého  kontaktu  pre  firmy, 
ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk uni-
verzít, 

 poskytovať poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonávať expertíznu činnosť. 
 
Projekt za UPJŠ realizuje na 100% Prírodovedecká fakulta, pričom partnermi v projekte sú Tech-
nická univerzita v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove. Prvá fáza projektu bola realizovaná 
od júna 2013 do decembra 2015. Celkové oprávnené výdavky pre UPJŠ ako partnera projektu 
tvorili sumu 4,48 mil. €. Z hľadiska infraštruktúry je hlavným prínosom projektu získanie unikátnych 
zariadení.  

V roku 2016 sa ukončila I. fáza projektu TECHNICOM zaslaním a úspešným zúčtovaním závereč-
ných žiadostí o platbu. Začiatkom roka 2016 univerzita podala projekt UVP Technicom II,  v sep-
tembri 2016 však bola táto výzva riadiacim orgánom zrušená. Po úprave podmienok na predkla-
danie žiadosti o poskytnutie NFP bola výzva opakovane vyhlásená v októbri 2016 a univerzita po-
dala projekt UVP Technicom II.   Do konca roka 2016 nebol proces schvaľovania žiadosti o NFP 
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fázovaných projektov ukončený, ale je možné očakávať rýchlejšie posudzovanie a hodnotenie 
s predpokladom zazmluvnenia v IQ/2017. 

V rámci druhej fázy projektu UVP Technicom II sa rátalo s dokončením stavebných činností z vlast-
ných zdrojov fakulty a spustením prevádzky univerzitného vedeckého parku. Stavba UVP TECH-
NICOM na Jesennej 5 bola úspešne kolaudovaná a v septembri 2016 sa začali naplno vyžívať 
nové priestory, ako i celková infraštruktúra projektu. Podmienky výzvy, prostredníctvom ktorej bol 
predložený UVP Technicom II, pripúšťali realizáciu odborných aktivít už počas roka 2016, a preto 
vedecko-výskumná činnosť plynule pokračovala ďalej. Do aktivít projektu sa zapojili vedecko-vý-
skumné skupiny v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií z Prírodovedeckej 
fakulty prostredníctvom práce v rámci „pilotných projektov“.  

V rámci pilotných projektov boli dosiahnuté primerané výsledky. V každom z pilotných projektov sa 
pokračovalo i v prehlbovaní spolupráce s ďalšími subjektmi, s ktorými má fakulta uzatvorené 
zmluvy, čo vytvorilo  predpoklad na naplnenie poslania vedeckého parku a zabezpečenie udrža-
teľnosti vybraných aktivít. Finančné krytie výdavkov UVP Technicom II. bolo v roku 2016 buď 
z vlastných zdrojov fakulty alebo zo štátnej dotácie, z čoho vyplynuli pohľadávky v sume 
137 681,94 EUR. Po zazmluvnení projektu sa predpokladá refundácia 95% výdavkov na mzdy, 
odvody a nákup nábytku. Spolufinancovanie v roku 2016 bolo v sume 7 246,41 EUR. 
 
Výskumné centrum PROMATECH  
 
Strategický cieľ projektu: 

- vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre 
súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH). 

 
Špecifické ciele a aktivity projektu: 

- podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a vedecko-technickej infraštruktúry. Vybu-
dovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií. 

- spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja. 
Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií. 

- zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe. 
Vytvorenie platformy pre technologický transfer. 

 
V projekte bol hlavným partnerom SAV Bratislava a zámerom bolo  vybudovať výskumné centrum 
progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Do projektu boli zapojené 
vedecko-výskumné skupiny z Prírodovedeckej fakulty. Partnermi projektu boli Ústav materiálového 
výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Ústav geotechniky SAV 
v Košiciach, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom, UPJŠ a Technická 
univerzita v Košiciach. V rámci odbornej stránky projektu sa uskutočňovali výskumné činnosti v 
oblasti vývoja a štúdia materiálov pre IKT technológie a kryotechnológie, nových magnetických 
materiálov na báze kompozitov a mikrodrôtov. 

 
Oblasť inovácií a transferu technológií a know-how do praxe  

 
V roku 2013 bola prijatá Smernica o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach, ktorá 
upravuje postupy v týchto oblastiach:  

1) autorské diela zamestnancov 
2) zamestnanecký vynález a zamestnanecký úžitkový vzor 
3) zlepšovacie návrhy a ochrana duševného vlastníctva ako obchodné tajomstvo  
4) práva k predmetom duševného vlastníctva a ich výkon UPJŠ 
5) odmeňovanie zamestnancov – pôvodcov predmetov priemyselných práv.  

 
Následne vznikol na Rektoráte UPJŠ Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe 
(ÚpT). Motiváciou pre jeho zriadenie bola skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií 
patria medzi základné faktory podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti. Ambí-
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ciou ÚpT je významne prispieť k rozvoju univerzity, a to podporou komercializácie časti akademic-
kého výskumu, napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sek-
torom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytovaním know-
how v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom tohto úseku je koordinácia aktivít 
vedúcich ku komercionalizácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ. ÚpT 
tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednot-
livých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami SAFTRA s. r. o., 
komerčným subjektom plne vlastneným UPJŠ. 
 
Činnosť ÚpT sa v roku 2016 zameriavala na konzultačnú a poradenskú činnosť. Záujemcom 
z UPJŠ poskytoval prípravu dokumentov potrebných na ochranu duševného vlastníctva (napr. do-
hody o mlčanlivosti, súhlasy na publikovanie informácií o riešení vrátane konzultácie o rozsahu 
publikovania). Zo strany ÚpT je poskytovaná podpora zástupcom za UPJŠ v orgánoch NCTT SR 
pri hlasovaní a kreovaní orgánov (napr. Patentového fondu). V rámci konkrétnej podpory komer-
cializácie technológie Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spô-
sob ich využitia ÚpT spolupracovalo s CVTI pri príprave videa s pôvodcami, poskytlo pôvodcom 
konzultácie pri propagačných článkoch o patentovanom riešení, realizovalo stretnutia s potenciál-
nymi záujemcami o technológiu z komerčnej sféry, propagovalo riešenie na medzinárodnej konfe-
rencii NITT SK 2016.   
 
ÚpT tiež koordinuje komunikáciu so zahraničnými partnermi pri zabezpečovaní ochrany dušev-
ného vlastníctva v zahraničí vrátane praktickej realizácie úhrad za ochranu a prípravy s tým spo-
jených dokumentov. Osobitná činnosť ÚpT je spojená s koordináciou podpory dcérskej spoločnosti 
SAFTRA, s.r.o. a spoločností ňou založených. ÚpT zabezpečuje činnosť spoločností po stránke 
právnej aj organizačno-technickej. Súčasný trend smerujúci k podpore ochrany duševného vlast-
níctva na vysokých školách a s tým spojeného transferu technológií, čo je aj prioritou Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (WIPO) si táto oblasť v budúcnosti vyžiada zvýšenú pozornosť.  
 

Aktivity v oblasti inovácií a transferu technológií a know-how do praxe v roku 2016 

 
Názov aktivity Pôvodca Status Poznámka 

Mikrodrôty (Embedded senzor for the  
continuous measurement of mechanical 
resistance in structures made from ce-
mentitious material ... ) 

doc. Varga udelený patent v  
Španielsku – platenie 
udržiavacích poplatkov 
(každoročne) 
r. 2016 - ochrana 
PCT/ES2015/070410 
vstup do národnej fázy 
- EPO  a Dominikánska 
republika 

UPJŠ 10% 

Kmene mikroorganizmov Lactobacillus 
Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich 
využitia 
 

MVDr. 
Strojný 
MVDr. 
Bomba 

r. 2015 podaná paten-
tová prihláška PP 54-
2015  
r. 2016  v konaní  
(prihláška zverejnená)  
r. 2016 podaná  
prihláška 
PCT/IB2016/054600, 
- komercializácia DV   

r. 2015  
udelená 
Cena v kate-
górii Inovácia 
s najväčším 
potenciálom 
pre uplatne-
nie v praxi 
(CVTI SR) 

Nanohybridný materiál s modulovateľnou 
hydrofóbnosťou povrchu a spôsob jeho 
výroby 

prof. 
Oriňák, 
Mgr. 
Macko, 
doc. Oriňá-
ková  

v r. 2015 podaná  
národná patentová  
prihláška  
č. PP 102-2015 –  
r. 2016 v konaní  

UPJŠ 70% 
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Kontrastovacia zmes so zvýšenou afinitou 
a selektivitou na diagnostiku a chirurgickú 
liečbu novotvarov tráviaceho traktu a jej 
použitie  

doc. Uličný 
PharmDr. 
Jakabčin 

r. 2016 podaná   
slovenská patentová  
prihláška 
PP 500064-2016 
  

UPJŠ 97%  
(r. 2016  
ponuka 1% 
podielu na 
riešení 
RNDr.  
Púčaťovej; 
UPJŠ nemá 
záujem) 

Kontrastovacia zmes so zvýšenou afinitou 
a selektivitou na diagnostiku a chirurgickú 
liečbu novotvarov tráviaceho trakt 

doc. Uličný 
PharmDr. 
Jakabčin 

r. 2016 podaná  
slovenská prihláška 
úžitkového vzoru  
č. 50107-2016 

UPJŠ  
má 97%  
(r. 2016  
ponuka 1% 
podielu na 
riešení 
RNDr.  
Púčaťovej; 
UPJŠ nemá 
záujem) 

Cielená modulácia črevnej mikroflóry jej 
modifikáciou využitím simulátora trávia-
ceho traktu človeka a jej spätným 
transferom pacientovi v terapii a prevencii 
chorôb 

MVDr. 
Strojný 
MVDr. 
Bomba 

oznámenie o vytvorení 
riešenia, r. 2016  
vykonaná evaluácia na 
komerčný potenciál 

UPJŠ si 
uplatnila 
právo na  
riešenie; 
odporúčanie 
patentovú 
prihlášku  
zatiaľ  
nepodávať, 
ďalej vyvíjať 
technológiu 

Radiofrekvenční operační nástroj jaterní 
ablace (RONJA) 

doc.  
Majerník 

r. 2015 podpísaná 
Zmluva o spoluvlas-
tnictví technického ře-
šení so subjektom Vy-
soká škola báňská –  
Technická Univerzita 
Ostrava 
-  podaná patentová 
prihláška v ČR - 
RONJA 
- plánované podanie 
patentovej prihlášky 
RONJA 2 v USA 

UPJŠ 20% 

Zmluva o združení Národné centrum  
transferu technológií SR (s CVTI SR) 

 r. 2015 podpísaná 
zmluva 
r. 2016 aktívna podpora 
ÚpT poskytovaná  
zástupcom za UPJŠ pri 
hlasovaní a kreovaní 
Patentového fondu 

 

SAFTRA, s.r.o.  spoločnosť funguje 
realizácia VZ 

zápis 2013 

SAFTRA photonics, s.r.o  spoločnosť funguje 
realizácia VZ 

zápis 2014 

SAFTRA IMAGINE, s.r.o.  r. 2016 založenie 
spoločnosti  
realizácia VZ 
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Medzinárodná Konferencia NITT SK 2016  - aktívna účasť  
zástupcu UPJŠ - MVDr. 
Strojný a ÚpT JUDr. 
Bačárová  
- predstavenie súčin-
nosti ÚpT a pôvodcov 
pri vytvorení a prihlá-
sení riešenia Lactoba-
cillus plantarum   
-účasť v posterovej 
sekcii 
– prezentácia ÚpT 
a technológie Lactoba-
cillus plantarum 

 

 
 

Projekty programu Horizon 2020 

Horizon 2020 je program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií. Je hlavným nástro-
jom pre realizáciu prioritnej iniciatívy únie – Inovácia. Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje 
financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti 
súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európ-
skeho inovačného a technologického inštitútu. UPJŠ si je vedomá svojej zodpovednosti za reali-
záciu projektov v programe Horizon 2020, preto v roku 2016 zriadila pri CCVaPP kanceláriu pre 
podporu aktivít súvisiacich s projektom Horizon 2020. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o výzvach 
programu Horizon 2020, komplexná pomoc pri príprave a realizácii projektov. S tým súvisí aj zvý-
šený počet žiadostí o projekty programu Horizon 2020, ktoré UPJŠ podala v roku 2016. Celkom 
bolo podaných 12 žiadostí o projekty, ktoré sú v rôznom štádiu posudzovania.  

Podané projekty Horizon 2020 v roku 2016 

 

Akronym Názov 
Identifikátor 

výzvy 

Tr-
va-
nie 

Pro-
gram 

Téma 
Typ 

sché-
my 

Fáza 

Fáza 
hod-
note-
nia 

Po-
čet 

part-
ne-
rov 

LE 
pozí-
cia 

Fa-
kulta 

 

CAPPYC 
plus 

“CAPPYC 
+”, Can-
nabis 
Abuse 
Preven-
tion Pro-
gram for 
Young 
Consu-
mers. Col-
laborative 
preven-
tion tools 
with Euro-
pean di-
mension. 

JUST-2016-
AG-DRUG 23 JUST 

JUST-2016-
AG-DRUG 

JUST
-AG 

Hod-
note-
nie 

Fi-
nálne 
prelo-
ženie 
(vý-
zva 
uzav-
retá) 8 

Prí-
jem-
ca FF 

LabBook-21 

LabBook-
21 Sup-
porting 21 
st century 
skills in 
the 
science 
classroom 
and bey-
ond 

H2020-ICT-
2016-1 24 

H 
2020 ICT-22-2016 RIA 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 9 

Prí-
jem-
ca PF 
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SAMSIT 

Centre of 
Excel-
lence in 
Smart Ad-
vanced 
Materials 
and Sen-
sors for 
the Inter-
net of 
Things 

H2020-
WIDESPREA
D-04-2017-
Tea-
mingPhase1 12 

H202
0 

WIDESPREA
D-04-2017 CSA 

Hod-
note-
nie 

Fi-
nálne 
prelo-
ženie 
(výz-
va 
uza-
vretá) 5 

Prí-
jem-
ca PF 

PRO-YOU-
ALL 

Promotion 
of pRob-
lem sOl-
ving in 
YOUth to 
prevent 
heavy AL-
cohoL 
consum-
ption  

H2020-SC1-
2017-Two-
Stage-RTD 36 

H202
0 

SC1-PM-07-
2017 RIA 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 5 

Prí-
jem-
ca FF 

NOVEMBER 

Novel 3D 
effective 
modified 
nanocom-
posite 
electrodes 
for high 
perfor-
mance 
post 
lithium ion 
batteries 

ERC-2017-
STG 60 

H202
0 

ERC-2017-
STG 

ERC-
STG 

Pred-
lo-
žené 

Fi-
nálne 
prelo-
ženie 
(výz-
zva 
uza-
vretá) 2 

Ko-
ordi-
nátor PF 

ORGANIC 
MAPs 

A Com-
prehen-
sive Bree-
ding As-
sessment 
of Medici-
nal and 
Aromatic 
Plants 
(MAPs) 
Adapted 
to Organic 
Cultiva-
tion 

H2020-SFS-
2016-2 40 

H202
0 

SFS-07-
2016-2017 RIA 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 25 

Prí-
jem-
ca PF 

ENGAGED 

Environ-
mental-
Genetic 
in-
teractions 
with age 
and gen-
der in the 
pathoge-
nesis of 
adult on-
set focal 
dystonia 
in Europe 

H2020-SC1-
2016-RTD 60 

H202
0 

SC1-PM-04-
2016 RIA 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 20 

Prí-
jem-
ca LF 

UrbanHist 

History of 
European 
Urbanism 
in the 
20th Cen-
tury 

H2020-
MSCA-ITN-
2016 48 

H202
0 

MSCA-ITN-
2016 

MSC
A-
ITN-
EJD 

Ma-
naž-
ment 
grant
u 

Pod-
pí-
sané 4 

Prí-
jemc
a 

FF a 
PF 
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SMILE4YOU
TH 

Sustaina-
ble Mental 
well-beI-
ing Inter-
ventions 
for youth 
during 
their Life-
course 
and its life 
Events 

H2020-SC1-
2017-Two-
Stage-RTD 60 

H202
0 

SC1-PM-07-
2017 RIA 

Hod-
note-
nie 

Sub-
Fi-
nálne 
pred-
lože-
nie 
(etapa 
1 uza-
vretá) 10 

Prí-
jem-
ca LF 

iMIND 

iMIND: 
Develo-
ping and 
evaluating 
novel 
youth-led 
interven-
tions to 
promote 
mental 
wellbeing  

H2020-SC1-
2017-Two-
Stage-RTD 36 

H202
0 

SC1-PM-07-
2017 RIA 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 12 

Prí-
jem-
ca LF 

WF-TYP 

Typology 
of word-
formation 
systems: 
the case 
of Stan-
dard 
Average 
European 

ERC-2016-
ADG 36 

H202
0 

ERC-2016-
ADG 

ERC-
ADG 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 1 

Ko-
ordi-
nátor FF  

COSMOS 

Commu-
nity based 
Open 
Schooling 
Models 

H2020-
SwafS-2016-
1 36 

H202
0 

SwafS-15-
2016 CSA 

Hod-
note-
nie 

Infor-
mo-
vaný 
(Vylú-
čený) 16 

Prí-
jem-
ca PF 

 
V roku 2016 bolo schválené financovanie 2 výskumných projektov v  rámci programu Horizon 
2020. Prvým schváleným projektom je  medzinárodný výskumný projekt ALT. Koordinátorom pro-
jektu je UPJŠ. Zodpovedným riešiteľom projektu je doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. z Prírodovedec-
kej fakulty.  

Základné informácie o projekte: 

Názov projektu: 
Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex 
environments 

Akronym: ALT 

ID projektu: 691229 

Oblasť výskumu: 
Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Ex-
change (RISE) 

Výzva: H2020-MSCA-RISE-2015 

Doba riešenia projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018 (36 mesiacov)  

Objem poskytnutých financií 
na celú dobu riešenia projektu: 

270 000,00 EUR 

Doteraz prijaté finančné pro-
striedky UPJŠ 

162 000,00   EUR 

Čerpanie UPJŠ v roku 2016 77 489,90   Eur 

Presun prijatých prostriedkov 
na partnera v roku 2016 

45 000,00 EUR 
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Ďalším schváleným projektom je medzinárodný výskumný projekt UrbanHist. UPJŠ je jedným zo 
štyroch partnerov. Riaditeľom slovenskej časti projektu je doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. z Filo-
zofickej fakulty. Do projektu sa zapojí aj pracovník Prírodovedeckej fakulty.  

Základné informácie o projekte: 

Názov projektu: History of European Urbanism in the 20th Century 

Akronym: UrbanHist 

ID projektu: 721933 

Zdroj financovania: 
Horizon 2020, Excellent Science, Marie Skłodowska-Curie  
Actions,   Innovative Training Networks (ITN), European Joint  
Doctorates (EJD) 

Výzva: H2020-MSCA-ITN-2016 

Riaditeľ slovenskej časti pro-
jektu: 

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ 

Doba riešenia projektu: 01.10.2016 - 30.09.2020 (48 mesiacov) 

Objem poskytnutých financií 
na celú dobu riešenia projektu: 

3 703 651,- EUR (konzorcium), z toho 924 315, 84 EUR pre UPJŠ 

Doteraz prijaté finnančné pro-
striedky UPJŠ 

647 021,09  EUR 

Čerpanie UPJŠ v roku 2016 1 068,78 EUR 

 
Investičné zámery 
 
V roku 2016 pokračovali práce na stavbe „Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko -vzdelávací objekt 
v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice“ v rámci projektu: Rekonštrukcia budovy Filozo-
fickej fakulty UPJŠ v Košiciach – PLATÓN. Celkový investičný náklad zrealizovaných prác v tomto 
roku bol cca 358 tis. €. Rekonštrukcia bola financovaná zo zdrojov NFP, kapitálovej dotácie 
MŠVVaŠ a vlastných zdrojov univerzity. Práce v tomto roku boli ukončené a priestory dané k uží-
vaniu. 
 
V roku 2016 pokračovali práce na „Zateplení budovy objektu Teoretických ústavov LF UPJŠ v Ko-
šiciach, Tr. SNP 1“ v rámci projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, 
Košice) na fasáde I. sekcie. Práce pokračovali zateplením severnej strany II. sekcie TU a  sever-
nej strany III. sekcie, ktoré neboli predmetom projektu MediPark. V tomto roku boli ukončené 
a preinvestovaný náklad bol cca 785 tis. € zo zdrojov NFP a vlastných zdrojov univerzity. 
 
V roku 2015 začali práce na stavbe „Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univerzitný 
vedecký park“ v objekte Teoretických ústavov UPJŠ LF v Košiciach, Tr. SNP 1, Košice v rámci 
projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice).  V roku 2016 boli 
práce pozastavené z dôvodu vybavenia dodatočného stavebného povolenia a neodsúhlasenia 
doplňujúcich prác z NFP, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie stavby. V tomto roku bolo na uve-
denej stavbe neboli preinvestované žiadne finančné prostriedky. V uvedenom roku pokračovali 
práce na stavbe „Nadstavba, zateplenie a modernizácia objektu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, Jesenná č. 5, Košice“ v rámci projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre 
inovačné aplikácie s podporou znalostných. V tomto roku bolo na uvedenej stavbe preinvestova-
ných cca 563 tis. € zo zdrojov NFP a vlastných zdrojov univerzity. Práce v tomto roku boli ukon-
čené a priestory dané k užívaniu. 
 
V roku 2016 boli ukončené práce na stavbe „Stavebné úpravy strechy v objekte Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ, ul. Park Angelinum 9, Košice“. Rozsah prác pozostával z výmeny krytiny, sanácie 
drevenej konštrukcie výmenou alebo doplnením nových drevených prvkov, zosilnenie a spevne-
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nie krovu, inštalácie hydroizolačnej vrstvy pod krytinu, kompletnej výmeny klampiarskych kon-
štrukcií a výmeny bleskozvodnej sústavy. V tomto roku bolo na uvedenej stavbe preinvestova-
ných cca 287 tis. € z kapitálovej dotácie MŠVVaŠ a vlastných zdrojov. 
 
Rekonštrukcie a opravy budov 
 
Rekonštrukcie budov 
 
Rekonštrukcie budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli financované z fi-
nančných prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR a vlastných zdrojov došlo k zhodnoteniu ma-
jetku. Jedná sa najmä o investičné akcie:  

 rekonštrukcia izby v ŠDaJ Medická 6, ktorá bude slúžiť imobilným, 

 zasklenie terasy pre rozšírenie priestorov jedálne v objekte Sokrates, 

 realizácia spevnených plôch pri objekte TU LF, Tr. SNP č. 1 pre umiestnenie diesel agregátov 
pre Medipark, 

 rekonštrukcia laboratórií v suteréne Prírodovedeckej fakulty, Jesenná 5, 

 realizácia aktívneho bleskozvodu na objekte RBL pavilóne,  

 hydroizolačné a sanačné práce na objekte Fakulty verejnej správy,  

 vymurovanie kruhovej studne v átriu objektu rektorátu,  

 realizácia vonkajšieho areálového osvetlenia Moyzesova 9, 

 stavebné úpravy v priestoroch po odstránení VZT jednotiek v objekte RBL pavilóne), 

 prístrešok k budove Teoretických ústavov Lekárskej fakulty na Tr. SNP 1. 
 
Opravy budov 
 
Opravy budov a priestorov v kategórií bežných výdavkov, ktoré boli financované z finančných 
prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR a vlastných zdrojov. Jedná sa najmä o:  

 výmena okien na objekte Právnickej fakulty, Kováčska 26, 

 stavebné úpravy v priestoroch Univerzitnej knižnice Gutenberg, Moyzesova 9, 

 výmena okien na objekte RBL Prírodovedeckej fakulty, Šrobárova 2, 

 stavebné úpravy v laboratóriách objektu RBL Prírodovedeckej fakulty, Šrobárova 2, 

 stavebné úpravy v laboratóriách objektu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty, 
Moyzesova 11, 

 oprava bleskozvodu na objekte Právnickej fakulty, Kováčska 30, 

 hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia pre skleníky v Botanickej záhrade, 

 stavebné úpravy na Ústave histológie Lekárskej fakulty, Šrobárova 2, 

 opravu a údržbu  priestorov   pracoviska právnych kliník Právnickej fakulty, Kováčska 26, 

 opravu potrubí v RBL pavilóne na Šrobárovej 2 a Moyzesovej 11, 

 hygienická maľba interiérových priestorov v ubytovacom zariadení ŠD Popradská 66, ŠD Me-
dická 6 B-blok a ostatné priestory B-bloku, 

 výmenu vykurovacích telies vo veľkých skleníkoch v Botanickej záhrade, 

 výmena hlavných ležatých rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody v objekte ŠD Medická 6 

 opravu palubovky v telocvični T2 

 úpravu vstupu do bývalého CO krytu v areáli UPJŠ Filozofickej fakulty, Moyzesova 9, 

 asfaltovanie cesty v areáli UPJŠ Filozofickej fakulty, Moyzesova 9, 

 výmen ležatých rozvodov v objekte III. sekcie, 2.posch. Teoretických ústavov Lekárskej fa-
kulty, Tr. SNP č. 1, Košice  

 zriadenie dočasnej staveniskovej prípojky elektrickej energie pre telocvičňu T2 a objekt Ús-
tavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty, Moyzesova 11, 

 podchytenie krovovej konštrukcie dvoch vežičiek na budove rektorátu, 

 hydroizolačné a sanačné práce v objekte Právnickej fakulty, Kováčska 26 a 30. 
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Medzinárodná angažovanosť a silná internacionalizačná stratégia je jednou z priorít UPJŠ už dl-
hodobo. Zapojenie UPJŠ do medzinárodných aktivít sa v roku 2016 odzrkadlilo vo všetkých oblas-
tiach, v ktorých univerzita plní svoje úlohy v spoločnosti. Medzinárodne relevantné postavenie jed-
notlivých fakúlt UPJŠ a ich zamestnancov sa potvrdilo vo vzdelávacej, vedecko-výskumnej, ale aj 
v spoločenskej oblasti. Významným signálom a hodnotením medzinárodných aktivít UPJŠ je kaž-
doročné sledovanie hodnotení viacerých medzinárodných rankingov a ratingov, najmä U-Multi-
rank, RankPro a URAP, ktoré svojou rôznorodosťou kritérií a ukazovateľov podávajú univerzite 
vhodný obraz o jej napredovaní.  
 
Významnou kategóriou medzinárodných aktivít univerzity sú každoročne zahraničné mobility za-
mestnancov a študentov, ktoré v roku 2016 UPJŠ intenzívne propagovala a podporovala. V sledo-
vanom období boli využívané všetky formy mobilít – štúdium stáže, výučba aj školenia. Pozitívny 
prístup k mobilitám a aj nárast ich významu sa prejavil na zvyšujúcom sa počte mobilít zamestnan-
cov. Celkovo sa v akademickom roku 2015/2016 zúčastnilo medzinárodnej mobility 176 zamest-
nancov UPJŠ, čo oproti minulému akademickému roku predstavovalo nárast o 80 zamestnancov 
a 249 študentov UPJŠ zo všetkých jej fakúlt a pracovísk. Za účelom realizácie zahraničných mobilít 
využívali zamestnanci a študenti UPJŠ nielen Erasmus+ program, ale aj napr. Národný štipendijný 
program, Fond NIL, Ceepus program, Vyšehradský fond a iné vzdelávacie projekty. 
 
Medzinárodné aktivity UPJŠ, jej jednotlivých fakúlt a pracovísk sa každoročne orientujú a sú obsa-
hovo napĺňané aj prostredníctvom organizačných a individuálnych členstiev v rôznych medziná-
rodných organizácia, radách a iných združeniach, medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce, 
medzinárodných vzdelávacích projektov, výučby v cudzom jazyku, organizovania medzinárodných 
podujatí, podpory účasti študentov na medzinárodných súťažiach a podujatiach, realizácie zahra-
ničných pracovných ciest, prijímania zahraničných odborníkov a ich zapájania do výučbového pro-
cesu a vedecko-výskumných aktivít na UPJŠ.  
 
Členstvá UPJŠ, jej pracovísk a zamestnancov boli v roku 2016 doplnené o celkovo 23 nových 
členstiev v medzinárodných organizáciách. Viac ako 20 zmlúv bolo v roku 2016 uzatvorených 
alebo predĺžených jednotlivými pracoviskami UPJŠ v rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej 
spolupráce. Zamestnanci UPJŠ sa aktívne podieľali na riešení 14 medzinárodných vzdelávacích 
projektov v rámci Erasmus+ programu, Vyšehradského fondu a Ceepus programu. Jednotlivé fa-
kulty ponúkali spolu 216 predmetov v cudzom jazyku pre incoming študentov najmä v rámci 
Erasmus+ programu.  
 
S cieľom internacionalizácie výučby realizovala UPJŠ celkovo deväť spoločných a dvojitých študij-
ných programov. Počet zahraničných študentov samoplatcov sa v roku 2016 zvýšil na celkovo 
1128 s dominantným zastúpením prevažne európskych štátov ako krajín pôvodu týchto študentov. 
Študenti UPJŠ sa aktívne zúčastňovali medzinárodných súťaží a konferencií, čím v medzinárod-
nom prostredí hodnotne reprezentovali fakulty a univerzitu. Jednotlivé fakulty a pracoviská UPJŠ 
zorganizovali v priebehu sledovaného roka 46 podujatí s medzinárodnou účasťou, experti z 
UPJŠ realizovali takmer 50 pozvaných prednášok na podujatiach v zahraničí a absolvovali viac 
ako 800 zahraničných pracovných ciest. 
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Kvalita finančného riadenia 
 
Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej zmluvy, 
dotácie získané cez grantový systém MŠVVaŠ a nedotačné príjmy. Celkové príjmy univerzity 
za rok 2016 boli vo výške 57 292 921,43 Eur. Štruktúra týchto príjmov bola v roku 2016 nasle-
dovná:  

 Bežná dotácia z MŠVVaŠ:   58,49 % 

 Iné dotácie zo Štátneho rozpočtu: 6,9 % 

 Štrukturálne fondy Európskej únie: 4,26 %  

 Zahraničné projekty:   3,71 %  

 Dary a granty:    0,27 %  

 Podnikateľská činnosť:   2,81 %  

 Kapitálová dotácia:    0,87 %  

 Ostatné príjmy:    22,67 %  
 
Na získavaní dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zložky. 
Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskum-
nej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov boli aj v roku 2016 dotácie zo štátneho rozpočtu 
poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
Jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verej-
nými prostriedkami je hospodársky výsledok. V roku 2016 univerzita dosiahla zisk vo  
výške  1 118 333,81 Eur. Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo 
výške 57 292 921,43  Eur a celkovými nákladmi vo výške 56 174 587,62  Eur. Tieto hodnoty 
zahŕňajú hlavnú a podnikateľskú činnosť. Univerzita používa na finančné riadenie štandardné 
metódy ako  finančné plánovanie, finančné a nákladové analýzy a kontroly. V pravidelných 
mesačných a štvrťročných  výkazoch analyzuje vývoj jednotlivých ukazovateľov. Následným 
vyhodnotením prijíma rozhodnutia vedúce k cieleným úsporám prevádzkových nákladov. 
      
Kvalita vzdelávania 
 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na UPJŠ je v súlade s novelou zákona o VŠ 
a opiera sa o odporúčania, ktoré boli schválené komuniké ministrov, signatárov boloňského pro-
cesu z 19.09.2003 v Berlíne a ktoré vypracovala European Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA) vo forme Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Euro-
pean Higher Education Area (ESG). Základné princípy tohto vnútorného predpisu sa opierajú 
o štandardy vyžadované v európskom vzdelávacom priestore pri internom a externom hodnotení 
kvality vzdelávania. Ide najmä o tieto princípy: 

a) UPJŠ nesie primárnu zodpovednosť za kvalitu vzdelávania a jej hodnotenie, 
b) UPJŠ garantuje záujem jej akademickej obce o dodržiavanie štandardov a postupov pre za-

chovanie požadovanej kvality, 
c) kvalita študijných programov je rozvíjaná pre študentov naprieč európskym vzdelávacím 

priestorom (European Higher Education Area - EHEA), 
d) UPJŠ prispôsobuje svoju organizačnú štruktúru pre efektívne zabezpečenie študijných pro-

gramov, 
e) UPJŠ považuje za dôležitú stránku udržiavania kvality vo vzdelávaní transparentnosť a ex-

ternú expertízu, 
f) procesy pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú prijímané so zreteľom na zodpovednosť 

UPJŠ za efektívne využívanie verejných i súkromných finančných zdrojov, 
g) procesy pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú plne kompatibilné s procesmi riadenia uni-

verzity, 
h) UPJŠ podporuje zverejnenie jej hodnotenia v domácom vzdelávacom priestore i EHEA. 
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Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický infor-
mačný systém - AiS2, ktorý sa stal štandardným nástrojom administrácie vysokoškolského vzde-
lávania na UPJŠ. Tak ako každoročne, aj v uplynulom akademickom roku pokračoval vývoj AiS2 
a rozširovanie možností jeho využívania tak pre učiteľov ako aj študentov. 

V zmysle zákona o vysokých školách  majú študenti UPJŠ možnosť  vyjadriť svoj názor na vzde-
lávanie a jeho kvalitu, ako aj formulovať  vlastné návrhy a pripomienky.  Proces získavania spätnej 
väzby organizujú jednotlivé fakulty. Univerzita pre získanie spätnej väzby podporuje realizáciu na-
sledujúcich ankiet: 

a) Predmetová anketa v AiS2, ktorej cieľom je umožniť študentovi vyjadriť spokojnosť s výučbou 
konkrétneho predmetu na konci semestra, alebo podľa usmernenia fakulty. 

b) Prieskum medzi absolventmi v Alumni Space v AiS2, ktorého cieľom je získavať informácie 
o uplatnení absolventov v praxi, ich spokojnosťou počas štúdia na UPJŠ a ich návrhy na zvý-
šenie kvality vzdelávania. 

c) Čierna skrinka, ktorá umožňuje študentom v anonymnej alebo zverejnenej forme podávať 
kritické podnety dekanovi fakulty. 

d) Ostatné ankety v AIS2, realizované vo forme diskusných fór v AiS2. Študenti v nich reagujú 
na úroveň služieb, ktoré im ponúka univerzita: ubytovanie, stravovanie, kultúrne vyžitie, ka-
riérne poradenstvo. 

e) Prieskumy mimo AiS2, ktoré organizujú fakulty vzhľadom na ich špecifika v organizačnej 
štruktúre (napr. existencia katedier, kliník, ústavov), či organizácii štúdia (napr. príprava uči-
teľov, lekárske odbory). 

 

Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodobom zámere 
UPJŠ, pričom k naplneniu tohto cieľa sú na to vytvorené vhodné podmienky. Tradícia fakultných 
kôl Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na Prírodovedeckej fakulte a Študentskej vedeckej a 
odbornej činnosti (ŠVOČ) na Lekárskej fakulte je veľmi bohatá. Filozofická fakulta F organizuje 
Vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov na úrovni katedier.  
 
ŠVOČ na Lekárskej fakulte má dlhoročnú tradíciu. Fakultná prehliadka súťažných prác prebiehala 
v uplynulom akademickom roku v dvoch sekciách: klinickej a teoretickej. Je potrebné konštatovať, 
že na rozdiel od Prírodovedeckej fakulty, kde je počet súťažiacich dlhodobo vyvážený, na Lekár-
skej fakulte trend poklesu prihlásených prác pretrvával aj v posledných dvoch hodnotených obdo-
biach (v akademickom roku 2014/2015 – 23 a v akademickom roku 2015/2016 – 11 súťažných 
prác). Študenti Lekárskej fakulty v spolupráci so Spolkom medikov Mesta Košice a v spolupráci so 
svojou fakultou zorganizovali v dňoch 22. – 24. júna 2016 už 8. medzinárodný kongres študentov 
medicíny v Košiciach (ISMCK, Košice 2016), ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 študentov medi-
cíny z rôznych krajín sveta. Podujatie je jedinečné svojho druhu na Slovensku. 
 
V akademickom roku 2015/2016 bol zavedený štatút Študentských pomocných vedeckých síl 
(ŠPVS), v rámci ktorých sa mohli študenti zapojiť do práce výskumných tímov. Na Prírodovedeckej 
fakulte to úspešne využili a ŠPVS spolu so ŠVK slúžia už tradične k formovaniu profilu ich absol-
ventov. Pozície ŠPVS boli financované použitím financií Centrálneho fondu dekana Prírodovedec-
kej fakulty. ŠVK na Prírodovedeckej fakulte sa uskutočňuje ako najdôležitejšie podujatie Prírodo-
vedeckých dní. Fakultná prehliadka má stabilný počet účastníkov, ktorí svoje práce predniesli v 21 
sekciách. Prehliadku doplnila otvorená súťaž v programovaní a finále súťaže IHRA. Po dôkladnom 
vypočutí všetkých príspevkov v súlade so štatútom ŠVK odborné poroty navrhli najlepšie z pred-
nesených prác na ocenenie a postup do národných či medzinárodných kôl ŠVK.  
 

Na Právnickej fakulte študenti sú konfrontovaní nielen s klasickými formami výučby, ale stále väčší 
priestor sa otvára aj pre inovatívne formy vzdelávania (napr. právne kliniky) a pre účasť študentov 
na rôznych študentských súťažiach, sympóziách (v roku 2016 sa konal už 9. ročník Sympózia 
z medzinárodného práva na tému: „Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva 
s osobitným zreteľom na chartu práv európskej únie“; 3. ročník Sympózia z obchodného práva na 
tému: Obchodné záväzky – všeobecná časť; 1. ročník Sympózia z pracovného práva na tému: 
„Ochrana súkromia zamestnanca“), či simulovaných sporoch (simulovaný spor podľa uhorského 
feudálneho práva a Tripartita). Všetky tieto aktivity smerujú k zvyšovaniu odbornej vybavenosti 

http://www.upjs.sk/public/media/2718/letak%20sympozium.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/2718/letak%20sympozium.jpg
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študentov už počas ich štúdia na fakulte. V tejto súvislosti možno poukázať aj na úspechy študen-
tov Právnickej fakulty, ktorí v uplynulom akademickom roku obsadili 2. miesto v celoštátnej súťaži 
Simulovaný trestný proces. 
 

Na Fakulte verejnej správy sa v akademickom roku 2015/2016 fakultného kola ŠVOČ zúčastnili 12 
študenti (v akademickom roku 2014/2015 – 4 študenti) v dvoch sekciách Ekonomika a financova-
nie organizácií verejnej správy, Verejná politika a verejná správa.  
 
Počet študentov, ktorí sa zapájajú do ŠVOČ na Filozofickej fakulte sa v posledných rokoch stabili-
zoval (v akademickom roku 2014/2015 – 24 študentov a v akademickom roku 2015/2016 – 25 štu-
dentov). 
 
Študenti UPJŠ reprezentovali univerzitu na Európskych univerzitných hrách 2016 (zlatá medaila 
v kumite team ženy, 7. miesto v taekwonde) a na Univerzitných majstrovstvách Európy (november 
2015) obsadil študent ÚTVŠ 3. miesto v taekwonde.  
 
Veľkou devízou UPJŠ je administrácia štúdia prostredníctvom vlastného akademického informač-
ného systému – AiS2, ktorý univerzita sama vyvíja nielen pre svoje potreby, ale aj pre ďalších 18 
verejných a súkromných vysokých škôl. To umožňuje univerzite flexibilne reagovať tak na požia-
davky akademickej obce, ako aj prípadné zmeny v legislatíve.  
 
Získavanie informácií  o úrovni vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti (najmä 
v režime priebežného hodnotenia) patrí k prioritným trendom na UPJŠ. V akademickom informač-
nom systéme (AiS2) je vyvinutá elektronická podpora pre učiteľa, ktorá mu umožňuje nielen zadá-
vať úlohy pre priebežné štúdium, ale aj vyhodnocovať splnenie zadaní a zverejňovať výsledky prie-
bežného hodnotenia práce študentov. Na UPJŠ je mnoho predmetov, ktorých klasifikácia je ukon-
čená na základe výsledkov priebežného hodnotenia štúdia. Hodnotenie študijných výsledkov štu-
dentov sa na všetkých súčastiach UPJŠ uskutočňovalo v súlade s legislatívnymi normami a Štu-
dijným poriadkom UPJŠ. Prehľad o proporciách študentov klasifikovaných v jednotlivých predme-
toch známkami A až FX poskytuje nasledujúci graf. Hodnotenia boli rozdelené podľa stupňa štúdia 
(1 – I. stupeň štúdia a 2 – II. stupeň štúdia a na LF aj I. a II. spojený stupeň štúdia), aby lepšie 
demonštrovali rozdiely medzi bakalárskym a magisterským stupňom štúdia. Tieto rozdiely sa naj-
viac prejavujú pri okrajových hodnoteniach A a Fx, čo súvisí s vyššou motiváciou študentov ma-
gisterského štúdia.  
 

Profil hodnotení udelených na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 
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V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa situácia výrazne nemení. Vďaka rôznemu pomeru pred-
metov charakteru teoretickej výučby, laboratórnych cvičení, seminárov a pod. na fakultách sú pro-
porcie hodnotení jednotlivými klasifikačnými stupňami na fakultách odlišné. Dominantné hodnote-
nie „A“ na Lekárskej fakulte je výsledkom výberu študentov na štúdium, keďže záujem značne 
prevyšuje možnosti prijatia. Dominantné hodnotenie „A“ na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej 
fakulte je pravdepodobne ovplyvnené výsledkami hodnotenia na magisterskom stupni, keďže po-
čet študentov, ktorí nezvládnu štúdium 1. stupňa je na týchto fakultách vyšší.  
 
Obraz o študijných výsledkoch a náročnosti štúdia dopĺňajú aj údaje o počtoch študentov, ktorí 
ukončili štúdium s vyznamenaním, ktorí mali z rôznych dôvodov v danom období prerušené štú-
dium, o študentoch, ktorí prekročili štandardnú dobu štúdia a napokon o študentoch, ktorí boli zo 
štúdia vylúčení pre neprospech (alebo sami zanechali štúdium). Podobne ako v uplynulých rokoch, 
tak aj v tomto hodnotenom období (akademický rok 2015/2016), sú najnižšie počty študentov, kto-
rým bolo prerušené štúdium na Lekárskej fakulte a Filozofickej fakulte a vyššie na Ústave telesnej 
výchovy, Fakulte verejnej správy, Prírodovedeckej fakulte a Právnickej fakulte. Najvyšší počet štu-
dentov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním je na Lekárskej fakulte a Prírodovedeckej fakulte, 
pričom väčší počet vyznamenaných je na všetkých fakultách (okrem Lekárskej fakulty) v magister-
skom stupni štúdia. 
 

Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu), ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním 
 

 
 

 
Naďalej pretrváva skutočnosť, že v magisterskom stupni štúdia je prerušení podstatne menej a 
najväčší podiel na nadštandardnej dĺžke štúdia majú na všetkých fakultách univerzity (okrem LF) 
bakalárske študijné programy. Je to spôsobené tým, že tak prerušenie štúdia ako aj nadštandardná 
dĺžka štúdia súvisia najmä s adaptačnými ťažkosťami, nízkou motiváciou prekonať adaptačné ťaž-
kosti či nedostatkami v stredoškolskej príprave. Celkove na UPJŠ v akademickom roku 2015/2016 
prerušilo štúdium ~3,2 % študentov, pričom najviac na Filozofickej fakulte a Právnickej fakulte. 
Najviac študentov študujúcich v nadštandardnej dĺžke štúdia je na Ústave telesnej výchovy 
a športu, Právnickej fakulte a Filozofickej fakulte v bakalárskom stupni štúdia, pričom na univerzite 
študovalo v nadštandardnej dĺžke štúdia  ~4,3 % v I. stupni štúdia a ~1,4 % študentov v II. a I. a II. 
spojenom stupni štúdia. 
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Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu) študujúcich v nadštandardnej dĺžke štúdia 

 

 
 
Na UPJŠ  bol v akademickom roku 2015/2016 ~11,8 % úbytok študentov pre neprospech, pričom 
vysoký podiel na tomto stave majú študenti Ústavu telesnej výchovy a športu, kde po prvom roku 
štúdia pre neprospech končí viac ako 37 % študentov. Na Fakulte verejnej správy a Filozofickej 
fakulte je to viac ako 15 %, čo potvrdzuje skutočnosť, že na štúdium je potrebné vyberať kvalitných 
absolventov stredných škôl s jasnou motiváciou pre študovaný odbor. 

 
Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu), ktorí boli vylúčení 

 

 
 

Ukazuje sa, že aj keď voľná kapacita niektorých katedier či ústavov láka ponúkať i druhé kolá pri-
jímacieho konania, tento krok je diskutabilný. Skúsenosti Prírodovedeckej fakulty z posledných ro-
kov ukazujú, že ak aj na málo atraktívnych programoch bol uskutočnený výber (napriek voľnej 
kapacite) počet úspešných študentov sa stabilizoval. Udržanie vedeckého charakteru doktoran-
dského štúdia patrí k prioritám Dlhodobého zámeru UPJŠ. K splneniu tohto  cieľa napomáha aj 
nový Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ. Hlavnými prínosmi tohto vnútorného pred-
pisu sú striktné pravidlá pre minimálne kreditové hodnoty, ktoré študent musí získať v pedagogickej 
i vedeckej časti študijného plánu, pričom dôraz sa kladie na kvalitu výstupov vedeckej časti.  
 
Najvyšší počet interných doktorandov i počet akreditovaných študijných programov je na Prírodo-
vedeckej fakulte a Lekárskej fakulte. Najúspešnejších doktorandov oceňuje Prírodovedecká fa-
kulta Cenou dekana za vedeckovýskumnú činnosť v kategórii doktorand. Získavanie kreditov vo 
vedeckej časti doktorandského štúdia prakticky neumožňuje obhajobu dizertačnej práce bez kva-
litných publikačných a konferenčných výstupov. V prírodovedných a lekárskych odboroch sa vyža-
duje publikovanie v časopisoch registrovaných v  databázach WoK, SCOPUS, CC. 
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UPJŠ má v záujme posilňovať svoje postavenie významnej vysokej školy v oblasti kultivovania 
historickej univerzitnej tradície, športových a kultúrno-spoločenských činností, propagácie a vzťa-
hov s verejnosťou. V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2016 až 2021 pokračovala v pl-
není svojich strategických zámerov – výrazne skvalitnila mediálnu a marketingovú propagáciu 
a prezentáciu výsledkov UPJŠ v oblasti vedy a vzdelávania, stimulovala efektívnu spoluprácu 
UPJŠ s významnými inštitúciami štátu, podnikateľskou sférou a verejným sektorom, budovala ob-
raz univerzity ako lídra v oblasti vzdelávania a výskumu v regióne východného Slovenska a skva-
litňovala vzájomné vnútorné informačné prepojenie univerzity, jej univerzitných pracovísk a fakúlt. 
 
V roku 2016 sa pracovné aktivity Úseku kancelária rektora a vzťahov s verejnosťou rektorátu UPJŠ 
sústredili na vypracovanie uceleného systému vzťahov s verejnosťou a na  zabezpečenie publicity 
UPJŠ v prostriedkoch masovej komunikácie s cieľom vytvorenia, udržiavania a zvýraznenia pozi-
tívneho a utlmovania a odstraňovania negatívneho obrazu o UPJŠ vo verejnom priestore v Slo-
venskej republike a v zahraničí. Uvedený cieľ sa úspešne darilo realizovať  na základe najmä 
týchto aktivít: 

a/ Bol vypracovaný a vedením univerzity schválený návrh špecifických cieľových skupín ve-
rejnosti, ktoré bude Úseku kancelária rektora a vzťahov s verejnosťou postupne oslovovať 
a hľadať možnosti kooperatívnej spolupráce s nimi. V priebehu roka boli takto oslovené tla-
čové oddelenia, mediálne servisy, resp. odbory komunikácie Prezidenta Slovenskej repub-
liky, Národnej rady Slovenskej republiky, viacerých ministerstiev, ako aj novinárske kruhy 
(osobitne Slovenský syndikát novinárov, sídla a redaktori médií sídliacich v meste Košice), 
niektoré reklamné agentúry a časť tretieho sektora.  

b/ Marketingové úsilie Úseku kancelária rektora a vzťahov s verejnosťou sa orientovalo na 
centrálne podujatia univerzity. 
 
c/ V priebehu roka sa zabezpečovala propagácia strategických investičných zámerov uni-
verzity v oblasti vedy a vzdelávania, propagovali sa špičkové vedecké tímy a iné dôležité 
akademické aktivity na UPJŠ. 

d/ V spolupráci s referátom pre zahraničné vzťahy úsek propagoval výsledky a prínosy me-
dzinárodných aktivít jednotlivých pracovísk vo vnútri univerzity a monitoroval medzinárodný 
ranking Univerzity v rámci európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. 

V roku 2016 došlo k zlepšeniu materiálnych podmienok v rámci vlastných zariadení na vykonáva-
nie športových a kultúrno-umeleckých aktivít študentov a zamestnancov UPJŠ. Využívanie pries-
torov budovy MINERVA v areáli Moyzesova prispelo k skvalitneniu voľnočasových aktivít študen-
tov, zamestnancov UPJŠ, ale aj verejnosti, a to najmä na prezentáciu kultúrno-umeleckých a spo-
ločenských podujatí. Zároveň začal proces prípravy identifikácie významných osobností pôsobia-
cich na UPJŠ a voľba vhodných možností ich propagácie a popularizácie v rámci univerzity, aj 
mimo nej.  

V záujme skvalitnenia monitorovania rozhlasového a televízneho vysielania, tlače a relevantných 
internetových stránok, zistenia údajov o publicite dotýkajúcej sa jednotlivých tém a vyhodnotenia 
zaznamenanej publicity o UPJŠ bola oslovená externá monitorovacia spoločnosť Storin plus s.r.o. 
Výsledky kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy univerzity v slovenských médiách v druhej polovici 
roka sa stali podkladom pre vedenie UPJŠ a najmä pre Úsek kancelária rektora a vzťahov s verej-
nosťou ako oslovovať mediálnych partnerov, aké témy a akým spôsobom ich nastoľovať pred me-
diálnou obcou a ako zlepšiť vnútorný univerzitný systém komunikácie s mediálnym prostredím.   



 75 

Monitorovanie mediálnych výstupov sa uskutočnilo v období od 01.09.2016 – 31.03.2017, pričom 
sa pre potreby analýzy monitorovalo rozhlasové a televízne vysielanie, tlač a relevantné interne-
tové stránky, s cieľom zistiť údaje o publicite dotýkajúcej sa jednotlivých tém, analyzovať počty 
výskytu, kvalitu zaznamenanej publicity a vyhodnotiť výsledky. V sledovanom období bolo vyhod-
notených celkovo 1 486 relevantných príspevkov, z toho vo webových zdrojoch 890, v tlači 459, v 
televíznom vysielaní 61, v rozhlasovom vysielaní 76. Témy, ktoré boli zaznamenané v súvislosti 
so všetkými monitorovanými témami súviseli s požiarom Prírodovedeckej fakulty, vytvorením novej 
Univerzitnej veterinárnej nemocnice, podujatím Deň otvorených dverí UPJŠ ako aj s radami a tipmi 
pri podávaní prihlášok na VŠ.  
 

Najčastejšie informujúce zdroje 
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Počet príspevkov v jednotlivých typoch zdrojov 
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Adresa: 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2 
041 80 Košice 
 
Web stránka: www.upjs.sk  
 
IČO: 00397768 
DIČ: 2021157050 
IČ DPH: SK2021157050 
 
Kontaktné osoby pre poskytnutie doplňujúcich informácií k výročnej správe: 
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor UPJŠ v Košiciach 
tel.: 055/62 226 08 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: rektor@upjs.sk  
 
Mgr. Adriana Sabolová 
vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou  
tel.: 055/62 226 08, 2341 162 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk  
 

http://www.upjs.sk/
mailto:rektor@upjs.sk
mailto:rektor@upjs.sk
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UPJŠ ponúkala v uplynulom akademickom roku (k 1. 9. 2016) spolu 164 študijných programov (z 
toho 95 bakalárskych, 65 magisterských, 4 doktorské - spojený I. a II. stupeň), z ktorých 10 je 
v anglickom jazyku (okrem cudzí jazyk študujúcich programov). Aktuálny zoznam študijných pro-
gramov, garancie a časové obmedzenia sú uvedené na webovej stránke univerzity i jednotlivých 
fakúlt.  Detailný pohľad na štruktúru študijných programov podľa fakúlt a stupňov je prezentovaný 
v tabuľke 15 tabuľkovej prílohy tejto správy. Konštatujeme, že ponuka študijných programov je 
štandardná a dlhodobo stabilizovaná na všetkých súčastiach UPJŠ, čo prispieva nielen k skvalit-
neniu a modernizácii výučbového procesu, ale predovšetkým ku korelácii s požiadavkami praxe 
a tým lepšiemu uplatneniu absolventov univerzity na trhu práce 
 
UPJŠ obhájila svoje popredné postavenie v slovenskom vysokoškolskom vzdelávacom priestore, 
predovšetkým na základe medzinárodne uznávaného výskumu, čo potvrdila aj Akreditačná komi-
sia zaradením UPJŠ medzi štvoricu najvýznamnejších vedecko-výskumných univerzít na Sloven-
sku.  
 
Kľúčovým rozvojovým zámerom UPJŠ bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-výskumných centier 
a univerzitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“ – „Košice Science City“.  
Prioritami UPJŠ bolo pokračovať v implementácii projektov so zámerom: 
a) vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku integráciou infraštruktúry a ľud-

ského potenciálu pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu Lekárskej a Prírodove-
deckej fakulty v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne, s dopadom na aplikovaný 
výskum, spoluprácu s klinickými pracoviskami Lekárskej fakulty a s dopadom na rozvoj spin-
off organizácií – projekt UVP MediPark, Košice, 

b) partnerstvo pri budovaní centra pre výskum progresívnych materiálov s dôrazom na dokom-
pletizovanie existujúcej infraštruktúry, s cieľom realizovať špičkový základný výskum a posky-
tovať služby pre priemyselných partnerov – projekt VC PROMATECH, 

c) účasť na vedeckom parku v partnerstve s TUKE, zameranom na informačno-komunikačné 
technológie – projekt UVP TECHNICOM.  

 
Medzinárodná angažovanosť a silná internacionalizačná stratégia je jednou z priorít UPJŠ už dl-
hodobo. Zapojenie UPJŠ do medzinárodných aktivít sa v roku 2016 odzrkadlilo vo všetkých oblas-
tiach, v ktorých univerzita plní svoje úlohy v spoločnosti. Medzinárodne relevantné postavenie jed-
notlivých fakúlt UPJŠ a ich zamestnancov sa potvrdilo vo vzdelávacej, vedecko-výskumnej, ale aj 
v spoločenskej oblasti. Významným signálom a hodnotením medzinárodných aktivít UPJŠ je kaž-
doročné sledovanie hodnotení viacerých medzinárodných rankingov a ratingov, najmä U-Multi-
rank, RankPro a URAP, ktoré svojou rôznorodosťou kritérií a ukazovateľov podávajú univerzite 
vhodný obraz o jej napredovaní.  
 
Jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verej-
nými prostriedkami je hospodársky výsledok. V roku 2016 univerzita dosiahla zisk vo  
výške  1 118 333,81 Eur. Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo 
výške 57 292 921,43  Eur a celkovými nákladmi vo výške 56 174 587,62  Eur. Tieto hodnoty 
zahŕňajú hlavnú a podnikateľskú činnosť. Univerzita používa na finančné riadenie štandardné 
metódy ako  finančné plánovanie, finančné a nákladové analýzy a kontroly. V pravidelných 
mesačných a štvrťročných  výkazoch analyzuje vývoj jednotlivých ukazovateľov. Následným 
vyhodnotením prijíma rozhodnutia vedúce k cieleným úsporám prevádzkových nákladov. 
 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2016 bola prerokovaná na zasadnutiach Ve-
denia UPJŠ, Rozšíreného kolégia rektora a Vedeckej rady UPJŠ.  
 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2016 bola schválená na zasadnutiach Akade-
mického senátu UPJŠ dňa 18. 5. 2017 a Správnej rady UPJŠ dňa 19. 5. 2017. 
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Príloha 1 
Prehľad vydaných a zrušených vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2016 

 
 

Vnútorné predpisy – vydané v roku 2016 

 
Príkazy rektora 
 

- č. 7/2016 na vykonanie Rozhodnutia rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie 
za sťažený výkon pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí č. j. 3674/2016 zo dňa 
24.11.2016 
- č. 6/2016 o používaní a prevádzke služobných mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 2633/2016 zo dňa 23.08.2016 
- č. 5/2016 na zabezpečenie realizácie zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpi-
sov (zákon o e-Governmente) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j. 2632/2016 zo dňa 18.08.2016 
-  č. 4/2016 k uplatňovaniu náhrady škody spôsobenej fyzickými osobami Univerzite Pavla Jo-
zefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiam, č. j. 2204/2016 zo dňa 18.08.2016 
- č. 2/2016 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j. 
375/2016, zo dňa 04.02.2016  
- č. 1/2016 o realizácií finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 114/2016 zo dňa 18.01.2016 

+ Dodatok č. 1, č. j. 1284/2016 zo dňa 13.04.2016 
+ Dodatok č. 2, č. j. 2630/2016, zo dňa 19.08.2016 

Rozhodnutia rektora 

 č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého vý-
skumu UPJŠ v Košiciach a kritéria na ich obsadzovanie, č. j. 3890/2016, zo dňa 
14.12.2016 

 č. 21/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov 
UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 3889/2016 zo dňa 14.12.2016 

 č. 20/2016, o určení školného, poplatkov spojených so štúdium a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2017/2018 na UPJŠ v Koši-
ciach, č. j. 3899/2016 zo dňa 09.12.2016 

 č. 17/2016, ktorým sa určuje postup pri udeľovaní čestného titulu „profesor emeritus“ na 
UPJŠ v Košiciach, č. j. 3536/2016, zo dňa 11.11.2016 

 č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom 
UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 3646/2016 zo dňa 24.11.2016 

 č. 15/2016, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a mo-
nitorovacieho informačného systému na UPJŠ a jej súčastiach, č. j. 3336/2016 zo dňa 
16.11.2016 

 č. 14/2016, o zriadení a rokovaní škodových komisií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2005/2016, zo dňa 15.06.2016 

 č. 13/2016, o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom 
o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 1951/2016, zo dňa 13.06.2016  

 č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzit-
ných pracoviskách UPJŠ v Košiciach, č. j. 1576/2016, zo dňa 20.05.2016 
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 č. 11/2016, o ďalšom použití prostriedkov zo sociálneho fondu pri starostlivosti o zamest-
nancov organizačne začlenených na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Koši-
ciach, č. j. 1561/2016, zo dňa 11.05.2016 

 č. 10/2016, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jo-
zefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1444/2016 zo dňa 02.05.2016 

 č. 9/2016 o zriadení stálych komisií, č. j. 1445/2016, zo dňa 02.05.2016 

 č. 8/2016, ktorým sa vydáva Štatút Univerzity tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach, č. j. 1016/2016, zo dňa 01.04.2016 

 č. 6/2016, ktorým sa vydáva Štatút Pamätnej medaily UPJŠ v Košiciach, č. j. 1205/2016 zo 
dňa 08.04.2016 

 č. 5/2016, na zabezpečenie plnenia povinností podľa ust. § 10 zákona č. 522/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na Univerzite Pavla Jo-
zefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 776/2016, zo dňa 08.03.2016 

 č. 4/2016, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre po-
treby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j. 643/2016, zo dňa 24.02.2016 

 č. 3/2016, ktorým sa rušia niektoré vnútorné predpisy na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j.628/2016, zo dňa 25.02.2016  

 č. 1/2016, ktorým sa vydáva Štatút systémovej podpory špičkových vedeckých tímov Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 152/2016, zo dňa 19.01.2016 

Smernice 

 č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárik v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1915/2016 zo dňa 14.09.2016 

 č. 3/2016 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č.. j. 1442/2016 zo dňa 
02.05.2016 

 č.  2/2016 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tova-
rov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1196/2016 zo dňa 18.04.2016 

          + Dodatok č. 1, č. j. 1196/2016 zo dňa 18.04.2016 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 

 Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody na zabezpečenie 
leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s prepravou osôb, č. j. 1562/2016, zo dňa 
10.05.2016 

 Metodické usmernenie k uplatňovaniu reklamácií a nahlasovaniu dodávok z uzatvorených 
zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j. 1342/2016, zo dňa 20.04.2016 

 Metodické usmernenie k zadávaniu objednávok do finančno-informačného systému SAP – 
Sofia, č. j. 1304/2016 zo dňa 18.04.2016 

 Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcových dohôd s opätovným 
otváraním na dodávku Substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický vý-
skum, č. j. 674/2016, zo dňa 03.03.2016 

 Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody s opätovným 
otváraním na dodávku Výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva, č. j. 
306/2016, zo dňa 29.01.2016 

 Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody na dodávku tech-
nických plynov a súvisiacich služieb, č. j. 4099/2015 zo dňa 22.10.2015 

         + Dodatok č. 1, č. j. 673/2016, zo dňa 29.02.2016 

Pokyny kvestora 

 č. 1/2016 k realizácii úhrad školného, poplatkov spojených so štúdium, úhrad nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie a iných poplatkov hlavnej činnosti na UPJŠ v Ko-
šiciach v súvislosti s AIS, č. j. 2217/2016 zo dňa 30.06.2016 
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Ostatné vnútorné predpisy 

 Kolektívna zmluva, č. j. REK000665/2017-UOC, zo dňa 17.03.2017 

 + Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“     

 zo dňa 17.03.2017 

 + Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového 
sporenia na rok 2017“ 

 Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1120/2016 zo dňa 
17.03.2016 

 + Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. 
j. REK 000816/2017-UPA; 004109/2017 z 01.04.2017 

 Zásady výberového konania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na obsadzo-
vanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pra-
covníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, č. j. 
1121/2016  zo dňa 17.03.2016 

 
Organizačné poriadky  
 

 - Organizačný poriadok Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1323/2016, zo dňa 01.03.2016 

- Organizačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1119/2016 zo 
dňa 17.03.2016  

             + Dodatok č. 1, č. j. REK 000816/2017-UPA; 004108/2017 z 01.04.2017 
 

Vnútorné predpisy – zrušené v roku 2016 

Rozhodnutia rektora  

 č. 19/2016, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčastiach, č. j. 4000/2016 zo dňa 28.11.2016  

 č. 7/2016, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1018/2016 zo dňa 15.04.2016 

 č. 17/2015, o určení školného, poplatkov spojených so štúdium a o úhradách nákladov spo-
jených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2016/2017 na UPJŠ v Košiciach, č. 
j. 4932/2015, zo dňa 17.12.2015 

         + Dodatok č. 1, č. j. 3122/2016 zo dňa 23.09.2016 
 
Ostatné vnútorné predpisy 
 

- Kolektívna zmluva, č. j. 1175/2016  zo dňa  30.03.2016  
    + Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“ zo 
dňa 30.03.2016 
    + Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového   
sporenia na rok 2016“ zo dňa 30.03.2016 

 
 

Príloha 2 
Tabuľková príloha 
(excelovský súbor) 

 


