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Je nepremožite¾ná sila pravdy, ak je 
vyzbrojená svetlom poznania.

JAN AMOS KOMENSKÝ

Vysoké nebo nad hlavou a pevná zem pod no-
hami. Také by malo byś krédo každého, kto sa snaží 
nieèo rozvíjaś, budovaś a zve¾aïovaś. Tobôž keï sa 
jedná o univerzitu, od ktorej sa vždy oèakávalo, že 
je koncentráciou ¾udského intelektu, tolerancie
a ve¾korysosti, pri súèasnom dodržiavaní prísnych 
pravidiel zaruèujúcich stúpajúcu kvalitu seba samej. 
Pretože len kvalitná univerzita môže reálne posúvaś 
vedecký pokrok dopredu a popri tom adekvátne 
vzdelávaś svojich študentov. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika je na ceste 
vlastného zdokona¾ovania už 50 rokov. Alebo len 50 
rokov? Z h¾adiska Slovenska je to „už“, pretože je
po Univerzite Komenského druhou klasickou 
univerzitou na našom teritóriu. Z h¾adiska svetového, 
hlavne európskeho, je to „len“, pretože tradícia 
vedeckého výskumu a univerzitného vzdelávania je 
oproti iným univerzitám nášho kontinentu prikrátka. 
Chýba dlhšia tradícia aj napriek tomu, že jezuitská 
univerzita v Košiciach bola založená ešte v roku 1657. 
Neudržala si však kontinuitu. A tá medzera chýba. 
Bolo treba zaèaś nanovo. Boriś sa s problémami 
organizaènými, odbornými, ekonomickými. Ale 
hlav-ne s problémom myslenia a zmýš¾ania ¾udí. 
Nielen v prostredí univerzity, ale v najširšom okolí 
mesta, kraja, èi celého štátu. Presvedèovaś neustále
o legitimite a opodstatnenosti existencie a dokazovaś 
to kvalitou vlastnej práce.

Tento proces výborne naštartovali ve¾ké osob-
nosti prvej fakulty, lekárskej, ktorá spolu s Filozo-
fickou fakultou v Prešove položila základ pre 
vznik Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nie menej 
významné osobnosti boli posilou rozvoja univerzity 
po vzniku Prírodovedeckej a následne ïalších fakúlt 
našej inštitúcie. Ich múdrosś, pilnosś, entuziazmus 
a viera v spoloèné dielo boli zárukou získavania 
dobrého mena našej Alma mater. Patrí im za to vïaka 
všetkých nás.

Sme v 21. storoèí. Ideme v š¾apajách našich 
predchodcov. Verím, že sa svorne usilujeme o stále 
zlepšovanie mena našej školy. Že nám naozaj záleží, 
aby sa o nás hovorilo len najlepšie, aby sme stále 
poèúvali o uznaní našej práce, aby nás konkurencia 

vnímala ako súcich súperov, ktorí stoja za zápas.
To všetko závisí od nás samotných. Možností 
realizácie máme stále viac. Je k tomu treba chuś, 
pracovitosś a zdravý rozum plný invencií. A hlav-
ne vzájomnú pomoc, ochotu a nadh¾ad. Nie len
vo veciach odborných, ale aj spoloèenských, pri vzá-
jomnom pracovnom spolužití.

Majme hlavy v oblakoch, pohojdávajme sa
na vlnách tvorivých nápadov, ale s kotvou na pevnej 
zemi. Zbožné priania sa plnia vtedy, ak vieme kam 
sa chceme a ako sa tam chceme dostaś. A ešte 
posledné, èo by nám nemalo pri tejto ceste, tak ako 
pri všetkých iných cestách, ktoré majú maś zmysel
a cie¾, chýbaś. Vytrvalosś a trpezlivosś.

 
Milí priatelia, prajme si všetci, aby sme za pomoci 

týchto vlastností a spojením našich síl naïalej 
intenzívne a efektívne rozvíjali a zdokona¾ovali našu 
Alma mater a v nej nás samých a našich študentov. 
K tomu si prajme èo najviac bystrého umu a ve¾kého 
srdca.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ
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Vo viacnárodnom Uhorsku 
boli v 17. storoèí śažké sociál-
no-ekonomické, kultúrne a vzde-
lávacie podmienky. Akéko¾vek 
vývojové tendencie v tom-
to období narážali na ve¾ké 
prekážky zo strany vrchnosti, 
kde vládla tak ako vo 
všetkých oblastiach života, 
teológia. Územie Slovenska 
bolo v 17. storoèí riadené
z dvoch centier. Západ z Bra-
tislavy a východ z Košíc. Význam 
Bratislavy presahoval dnešné 
hranice Slovenska na celé 
západné Uhorsko, rovnako 

ako význam Košíc siahal na celé severovýchodné 
Uhorsko.

V Košiciach sídlili mnohé centrálne úrady pre re-
gión Potisia – miestokrá¾ (generálny kapitán
s vojenskou, politickou a súdnou právomocou), 
Spišská komora s funkciou povereníctva financií, 
dopravy, verejných prác a štátnej kontroly. Košice 
boli tiež najèastejším sídlom provinèného snemu 
stavov košickej správnej oblasti.

Okupovanie južného Uhorska Turkami utvorilo 
predpoklad, aby sa Košice stali hlavnou protiosman-

ako význam Košíc siahal na celé severovýchodné skou baštou na Potisí. Po dobytí jágerského hradu 
Turkami (1596) sa tamojšia kapitula presśahovala
do Košíc. To malo za následok obrat v otáz-
kach postavenia katolíkov, k èomu významne 
prispel aj príchod jezuitov do Košíc. Po rôz-
nych politických a náboženských zápasoch 
sa jezuiti v roku 1632 natrvalo usadili
v Košiciach. Ovládnutie Uhorska  Habsburgovcami 
v 16. storoèí zapadalo do svetovládnych plánov tejto 
dynastie. Ich boj proti Turkom a protestantizmu bol 
výrazom spojenectva trónu a oltára, nako¾ko ich v tom 
podporovala rímska cirkev. Cisár aj Rím zaèali proti 
reformácii využívaś nové formy boja, a to kazate¾nicu
a vzdelávanie. 

Univerzita nemala svoju vlastnú autonómiu a funkcia 
rektora bola spojená s funkciou predstaveného 
košických jezuitov, ktorého menoval generál rádu. 
V roku 1773 jezuiti mesto opustili a majetok rádu
aj univerzity prešiel do štátnej krajinskej základne.

Košická univerzita (1657-1777) bola nadnárod-
nou univerzitou s latinským vyuèovacím jazykom. 
Významne ovplyvnila slovenskú vedu, vzdelanosś
a duchovnú kultúru v 17. a 18. storoèí. Akademická 
tlaèiareò, ktorá bola jej súèasśou, tlaèila nielen 
latinskom jazyku, ale aj v slovenèine, maïarèine
a nemèine.

Školská reforma Márie Terézie Ratio educationis 
(1777) postihla aj Košickú univerzitu, ktorá sa pre-
tvorila na Krá¾ovskú akadémiu (Academia Regia)
s právom promovaś. Knižnièný fond bývalej univerzity 
sa stal vlastníctvom akadémie. Košická akadémia 

História je svedkom doby, dòom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásate¾om 
uplynulých èias. 

MARCUS TULLIUS CICERO
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mala za úlohu pripraviś študentov na riadiace 
a administratívne funkcie v hospodárskom 
živote a v štátnej službe. Akadémia mala dve 
fakulty: novozaloženú právnickú fakultu a filo-
zofickú fakultu. Koneèná zmena v organizácii 
akadémie nastala v akademickom roku 1851/
1852, keï akadémii zostala právnická fakulta.
V školskom roku 1852/1853 sa akadémia pre
menovala na C. R. Iuris Academia, t.j. na Právnickú 
akadémiu. V tejto podobe pôsobila až do svojho 
zrušenia v roku 1921 vládnym nariadením è. 276/
1921 Zb., èím zanikla posledná vývojová forma 
Košickej univerzity.

Košická univerzita rovnako ako iné univerzity v 15. 
až 17. stor. mala výrazné konfesionálne zameranie. 
V osvieteneckej dobe sa funkcia univerzít menila. 
Univerzity sa stali nielen šírite¾kami vzdelanosti, ale 
plnili aj vedecké ciele.

Košická univerzita existovala v èase, keï národ-
nostné vedomie v Uhorsku nebolo výrazne sformo-
vané. V tom èase sa tradoval iba úradný názov
GENS HUNGARICA, ktorý zahàòal iba pri-
vilegované stavy a to bez oh¾adu na ich národnostný 
pôvod. Používala sa takmer výluène latin-
èina. Košická univerzita bola však usta-
novizòou všetkých národností Uhorska s vý-
razným slovenským zastúpením. V èasoch jej 
existencie platila zásada CUIUS REGIO EIUS 
RELIGIO a v tom zmysle treba chápaś jej posla-
nie aj vzh¾adom na to, že bola podobne ako ostatné 
univerzity riadená jezuitmi. Slúžila záujmom vládnucich 
vrstiev, rozvoj jej vzdelanostnej úrovne podmieòoval 
spoloèenský pokrok. Košická univerzita od-
chovala stovky slávnych osobností Uhorska, medzi 
ktorými nechýbal ani Michal Baluïanský, prvý rek-
tor Petrohradskej univerzity, rodák z Vyšnej Olšavy 
pri Stropkove.

Je vývojovým paradoxom a akiste krutosśou 
dejín, že Košická univerzita zanikla v prvých rokoch 

existencie mladého èeskoslovenského štátu, keï sa 
po rozpade Rakúsko - Uhorska znaène uvo¾nili tvorivé 
sily nášho ¾udu. Mohutnejúci národný život sa výrazne 
odzrkad¾oval v raste školstva všetkých stupòov
a smerov i v ostatných kultúrnych ustanovizniach.
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V minulosti sa potreba vysokoškolských odborníkov 
pre potreby východného Slovenska realizovala príchodom 
absolventov škôl z vysokoškolských centier, akými boli 
Bratislava alebo Praha. To však nepostaèovalo potrebám 
tohto regiónu Slovenska. Postupne sa koncom štyridsiatich 
rokov 20. storoèia zaèala formovaś sieś vysokých škôl, 
sídlom ktorých sa stali Košice. V roku 1946 vznikla Vysoká 
škola po¾nohospodárskeho a lesného inžinierstva,  v roku 
1948 Lekárska fakulta, v roku 1949 to bola Vysoká škola 
veterinárska a poboèka Pedagogickej fakulty Slovenskej 
univerzity. V roku 1952 dochádza k založeniu Vysokej školy 
technickej v Košiciach s fakultami baníckou, hutníckou
a śažkého strojárstva.

Dòa 28. novembra 1959 bola založená univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej  prvým rektorom sa stal 
prof. MUDr. Jozef Pajtáš. Založením UPJŠ sa tak dotvára 
profil  Košíc ako významného vysokoškolského mesta.

Univerzita dostala svoje meno po Pavlovi Jozefovi 
Šafárikovi (1795 – 1861), významnom slovenskom vedcovi, 
ktorý horlil za jednotu slovanských národov na základe 
štúdia jazyka a kultúry, èím v urèitej miere anticipoval úsilie 
pokrokových vrstiev spoloènosti o zjednotenie historických 
aktivít v záujme dosiahnutia spoloèenských, sociálnych, 
politických a kultúrnych cie¾ov. Výsledkom jeho aktivít boli 
vo ve¾kom rozsahu výskum a publikovanie a vydávanie 
jeho prác zameraných na históriu slovanských národností 
v èasopisoch. Šafárik bol vzdelaným vedcom už poèas 
svojho života – získal cenu èestného èlena vo vzdelaných 
vedeckých spoloènostiach v rámci celej Európy.

Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika patrí medzi 
vyh¾adávané kultúrnohistorické pamiatky. Nachádza 
sa v obci Kobeliarovo, v prostredí juhovýchodnej èasti 
Slovenského Rudohoria. Súèasná expozícia pamätného 
domu prezentuje rodisko Pavla Jozefa Šafárika, jeho rodinné 
prostredie, študentské roky, vychovávate¾ské, literárne 
a vedecké úèinkovanie v Bratislave a najmä pôsobenie

v Novom Sade a v Prahe. Literárnomúzejná interpretácia 
dáva možnosś spoznaś ho ako jednu z najvýznamnejších 
osobností slovenskej a èeskej kultúry v prvej polovici 19. 
storoèia, ako jedného z najvýraznejších postáv slavistiky 
vôbec, ako básnika, prekladate¾a, historika, lingvistu, 
pedagóga, etnografa a archeológa.

v Novom Sade a v Prahe. Literárnomúzejná interpretácia 

„Bìžiś nám všem o skutky, o dìje...“
Pavol Jozef Šafárik
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„Nie sme na svete preto, aby sme tu opatrovali múzeum, ale preto, aby sme pestovali 
záhradu, prekypujúcu kvitnúcim životom, urèenú pre krajšiu budúcnosś.“

JÁN XXIII.

UPJŠ vznikla na báze Lekárskej fakulty v Košiciach 
a Filozofickej fakulty v Prešove ako druhá vysoká škola 
univerzitného typu na Slovensku. Jej vznikom sa vytvorili 
podmienky pre kreovanie ïalších fakúlt. V roku 1963 sa
k nim pripojila Prírodovedecká fakulta so sídlom v Košiciach 
a o rok neskôr (1964) Pedagogická fakulta so sídlom
v Prešove. Poslednou fakultou, ktorá sa zaèlenila do tohto 
zväzku (1973) bola Právnická fakulta so sídlom v Košiciach. 
UPJŠ sa tak stala päśfakultnou vysokou školou so všetkými 
predpokladmi úspešne rozvíjaś výchovu svojich absolventov, 
ako aj zintenzívòovaś vedeckovýskumnú základòu. Na zá-
klade zákona è. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách 
sa dòom 10. mája 1990 do UPJŠ zaèlenila Pravoslávna 
bohoslovecká fakulta so sídlom v Prešove.

Všetky fakulty (okrem malej prístavby teoretických 
ústavov lekárskej fakulty, ktoré zaèali existovaś v roku 1962) 
boli etablované v starých budovách. Pri zvyšovaní poètu 
študentov sa situácia stávala neúnosnou a neúmernou 
priestorovým možnostiam. V tom èase chýbalo univerzite 
cca 22 600 m2 úžitkovej plochy. Riešenie priestorového 
problému bolo možné iba výstavbou nových úèelových 
budov. Preto vedenie UPJŠ zameralo svoje úsilie na štyri 
základné smery: výstavbu jednotlivých fakúlt, zabezpeèenie 
materiálnej základne, personálne budovanie a zabezpeèenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pri založení UPJŠ bolo na fakultách 31 katedier, na ktorých 
pracovalo 5 profesorov, 18 docentov, 136 asistentov, 14 
kandidátov vied (CSc.). V roku 1964 poèet katedier vzrástol 
na 55, v roku 1969 na 69. Nárast kvalifikovaných uèite¾ov 
vznikol cie¾avedomou prípravou a externým školením 
vedeckých ašpirantov v Bratislave (Univerzita Komenského) 
a v Prahe (Karlova univerzita). Stúpajúce vzdelávacie úlohy 
a rast špecializovaných odborov vyžadoval potrebu rozvoja 
nových pracovísk a katedier. Každá fakulta mala vlastný 
internát a študentskú jedáleò. Priestory na ubytovanie neboli 
vždy vyhovujúce, napr. na Komenského ul. v Košiciach
s kapacitou 166 lôžok bývalo až 30 poslucháèov na jednej 
izbe a menšie bunky boli dvoj až trojnásobne predimenzované. 
Podobná situácia bola aj v internáte na Štefánikovej  ul. 
(bývalá Gottwaldova ul.) s kapacitou 76 lôžok. Prechodnú 
pomoc poskytli univerzite Vysoká škola technická
s uvo¾nením dvoch obytných blokov. Ve¾kým prínosom bolo 
odovzdanie 750 lôžkového internátu na sídlisku Terasa

v  Košiciach v roku 
1965. V záujme zlep-
šenia riadenia univerzity 
sa v roku 1966 cen-
tralizovali najskôr  inter-
náty Filozofickej fakulty 
a Pedagogickej fakulty 
v Prešove a zriadilo sa 
spoloèné riadite¾stvo. 
V roku 1967 sa zlúèili 
internáty v Prešove 
a v Košiciach pod 
jedno riadite¾stvo 
vysokoškolských inter-
nátov a jedální. V roku 
1973 zlúèením troch 
fakultných knižníc, a to
Ústrednej knižnice Le-
kárskej fakulty so sídlom v Košiciach na Komenského 
è.14, Ústrednej knižnice Prírodovedeckej fakulty so sídlom
v Košiciach na Komenského è.14 a Februárovom námestí è. 9, 
Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty 
so sídlom v Prešove došlo k vytvoreniu  Ústrednej knižnice 
a Študijného a informaèného strediska UPJŠ v Košiciach
s vysunutým pracoviskom v Prešove.

Spoloèensko-politické udalosti deväśdesiatych rokov 
20. storoèia zasiahli do osudu Univerzity P. J. Šafárika. 
Zákonom è. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach sa s úèinnosśou od 1. januára 1997 
rozdelila univerzita na dva samostatné právne subjekty 
Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu 
so sídlom v Prešove. Poèet fakúlt na Univerzite P. J. Šafárika 
sa zredukoval na tri - Lekársku, Prírodovedeckú a Právnickú, 
ku ktorým pribudli v roku 1998 Fakulta verejnej správy
a k 1.1.2007 aj Filozofická fakulta. Od vzniku UPJŠ (1959) 
do roku 1982 pripravili jej fakulty 16 951 absolventov,
z toho 14 295 v dennom štúdiu a 2 656 v externom 
štúdiu. Ak pri svojom vzniku mala univerzita iba dve fakulty,
na ktorých študovalo 952 študentov, v súèasnosti má 5 fakúlt, 
na ktorých študuje takmer 8000 študentov, z toho viac ako
6 500 študentov v dennej forme  štúdia, takmer 800 študentov 
v externej forme štúdia. Na univerzite zároveò študuje viac 
ako 250 zahranièných študentov.
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Základným dokumentom 
potvrdzujúcim vznik Lekárskej 
fakulty UPJŠ je zákon è. 
191/48 Zb. prijatý dòa 
20. 7. 1948, ktorým sa
s platnosśou od školského 
roku 1948/49 zriadila v Ko-
šiciach poboèka Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského (ïalej UK). 
Otvorením Lekárskej fakulty v Košiciach, na èom 
majú zásluhu prof. MUDr. Ján Kòazovický a prof. 
MUDr. Teodor Schwarz, sa vytvorili podmienky 
pre výchovu pracovníkov s vysokoškolskou 
kvalifikáciou pochádzajúcich predovšetkým z vý-
chodného Slovenska. Poboèka Lekárskej fakulty 
UK bola vytvorená pod¾a vládneho nariadenia
è. 58/1959 Zb., ktorým bola zriadená UPJŠ
v Košiciach, od 1.9.1959 do zväzku univerzity.

 Pri zápise na štúdium sa do 3. až 4. roèníka 

prihlásilo v akademickom roku 1948/49 spolu 32 
poslucháèov. Už v nasledujúcom akademickom roku 
sa otvorili všetky študijné roèníky. V akademickom 
roku 2008/2009 študovalo na fakulte 2 628 
študentov. Od svojho vzniku jej brány opustilo 10 633 
úspešných absolventov. Dôkazom toho, že fakulta 
je uznávanou a vyh¾adávanou inštitúciou v zahranièí 
svedèí aj záujem zahranièných študentov o štúdium. 
V roku 2008 na fakulte študovalo 254 zahranièných 
poslucháèov.

Od vzniku fakulty až do roku 1991 bolo 
možné na fakulte študovaś študijné od-
bory všeobecné lekárstvo a stomatológia. Od aka-
demického roku 1992/93 boli tieto študijné odbory 
rozšírené o trojroèné bakalárske štúdium v odbore 
ošetrovate¾stvo. V nasledujúcich rokoch pribudli 
postupne ïalšie nelekárske študijné programy ako 
verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a pô-
rodná asistencia.

V roku 1948 publikovala Lekárska fakulta 
v domácej odbornej tlaèi 25 prác, prièom 

systematická vedeckovýskumná èinnosś na fakulte 
sa datuje od roku 1954. Napríklad, v roku 1959 
bolo na fakulte riešených 300 èiastkových úloh
s podielom aktívnych pracovísk v poète 4. 
Tento stav odzrkad¾ovala aj publikaèná èinnosś 
s ve¾mi pestrou škálou záujmu. V roku 2008 
zamestnanci fakulty publikovali viac ako 990 
prác, z toho 12 vedeckých monografií, 19 vy-
sokoškolských uèebníc a skrípt.

Pomerne malý poèet študentov v prvých 
rokoch existencie fakulty, ako aj malý poèet 
hodín vyuèovania niektorých predmetov bol 
spojený s malým poètom uèite¾ov potrebných
na ich vyuèovanie. V prvom roku svojej existencie 
mala fakulta 40 uèite¾ov, z nich bolo 6 docentov a 
1 profesor. K 1.1.1998 pôsobilo na fakulte 232 
uèite¾ov, z toho 9 profesorov a 55 docentov, 
vedeckú hodnosś kandidát vied (CSc.) malo 111 
uèite¾ov a doktor vied (DrSc.) 9 uèite¾ov. Nielen 
kvantitatívny ale predovšetkým kvalitatívny rast
v štruktúre uèite¾ov sme zaznamenali v roku 
2008, kedy z celkového poètu 303 pedagógov je 
44 profesorov, 36 docentov a 12 mimoriadnych 
profesorov. Stabilizácia organizaènej štruktúry fakulty 
vytvorila podmienky pre vytvorenie samostatných 
katedier pre každý študijný program. Tento proces 
kulminoval v roku 1969, keï mala fakulta 30 katedier. 
V súèasnosti sú výuèbovými základòami fakulty 
ústavy (13), klinické ústavy (2) a kliniky (39).
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Prírodovedecká fakulta bola 
zriadená vládnym uznesením 
è. 17/1963 Zb. z 8. 2. 1963. 
Mimoriadne zásluhy na jej 
založení mal jej prvý dekan 
akademik Vladimír Hajko. 
Pri slávnostnom zahájení 
svojej èinnosti mala fakulta 

len prvý roèník s 54 poslucháèmi, ktorí zaèali 
študovaś v Košiciach už v septembri 1962, keï 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave dislokovala do Košíc èasś svojich 
študentov 1. roèníka, zapísaných do uèite¾ských 
kombinácií matematika – fyzika, fyzika – chémia
a biológia – chémia. Po absolvovaní druhého roèníka sa 
desiati z týchto prvých študentov rozhodli pokraèovaś 
v jednoodborovom štúdiu fyziky a biológie. Tým boli 
položené základy jednoodborového zamerania.
V súèasnosti fakulta poskytuje jednoodborové 
štúdium v predmetoch matematika, informatika, 
fyzika, chémia, biológia, všeobecná ekológia a geo-
grafia.

V súlade so spoloèenskou potrebou sa na fakulte 
rozšírilo medziodborové štúdium, vytvorili sa tiež 
podmienky pre nové, netradièné interdisciplinárne 
odbory, akými sú teoretická kybernetika, biofyzika 
a biochémia. Na prvom stupni vysokoškolského 
štúdia (bakalárskom) fakulta realizuje 34 študijných 
programov, z toho 25 medziodborových; na druhom 
stupni štúdia (magisterskom) 19 študijných programov 
jednoodborového štúdia, jeden medziodborový;
na treśom (doktorandskom) stupni 14 akre-
ditovaných študijných programov. V roku 1999 
vzniklo detašované pracovisko v Rožòave s vý-
uèbou študijného programu „Informaèné 
technológie pre prácu so sociálne a zdravotne zne-
výhodnenými“.

Fakulta pri svojom založení v roku 1963 
nemala prakticky ani jedného interného pra-
covníka. V tejto situácii pomohli Prírodovedeckej 
fakulte ostatné vysoké školy v Košiciach. Vïaka 
podpore Ministerstva školstva Slovenskej repub-

liky sa fakulta postupne personálne dobudovala, 
jednotlivé praco-viská sa odborne vyprofilovali 
a vytvorili sa podmienky pre kvalitný vý-
chovno-vzdelávací proces. K 31. 12. 2007
na šiestich ústavoch fakulty pracovalo v prepoèítanom 
poète 280 tvorivých zamestnancov, z toho 153 
uèite¾ov a odborných zamestnancov.

Dôležitou udalosśou v živote fakulty bolo 
vytvorenie výpoètového strediska v roku 1967, 
na báze ktorého sa v roku 1973 vytvorila katedra 
výpoètovej techniky. Nároèný a rozsiahly výskum 
fakulty by sa nedal uskutoèniś bez tvorivej domácej
a medzinárodnej spolupráce. V prvopoèiatkoch vzniku 
fakulty bola významná spolupráca s Matematicko-
fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe
a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského 
v Bratislave. V súèasnosti má fakulta vybudovaný 
kvalitný vedeckovýskumný potenciál s kvalifikaènou 
štruktúrou zamestnancov. 

Fakulta výrazne rozšírila svoje aktivity vo vzśahu
k verejnosti. Za týmto úèelom personálne i materiálne 
vybudovala ako úèelové pracovisko Centrum 
celoživotného vzdelávania (CCV), ktoré ponúka 
uèite¾om a študentom základných a stredných škôl, 
zamestnancom štátnej a verejnej správy, firmám 
i jednotlivcom rôznorodé vzdelávacie programy
a odbornú pomoc.

len prvý roèník s 54 poslucháèmi, ktorí zaèali 
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Požiadavka zriadiś právnic-
kú fakultu v rámci UPJŠ 
bola formulovaná už pri 
samotnom založení univerzity. 
Nezastupite¾nú úlohu pri kreo-
vaní fakulty mala Právnická 
fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorej rektor 

svojim rozhodnutím zo dòa 12. 04. 1970 zriadil 
detašované pracovisko Právnickej fakulty UK v Ko-
šiciach. Výuèba v detašovanom pracovisku sa 
zaèala 1. 10. 1970. Otvoril sa iba prvý roèník,
do ktorého bolo zapísaných 107 študentov. Výuèba 
prebiehala v historickej budove na ul. Kováèska 26
v Košiciach v bývalom sídle Právnickej akadémie.

V akademickom roku 1971/1972 študovalo
na Právnickej fakulte v dvoch roèníkoch denného štúdia 
203 študentov. V nasledujúcom akademickom roku 
to už bolo 303 študentov v troch roèníkoch denného 
štúdia. V tomto období vyuèovanie zabezpeèovalo 15 
interných uèite¾ov (z toho 2 docenti). V roku 1972/
73 sa vytvorili všetky predpoklady na to, aby mohla 
byś ustanovená samostatná fakulta vo zväzku UPJŠ. 
K tomu prispela aj okolnosś, že v uvedenom období 
sa prejavoval cite¾ný nedostatok právnikov takmer
vo všetkých sférach. 

Kreaèným aktom založenia Právnickej fakulty UPJŠ 
bolo nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky 
è. 88/1973 Zb. zo dòa 9. 7. 1973, pod¾a ktorého sa
s úèinnosśou od akademického roku 1973/74 zriadila 
Právnická fakulta, èím zaniklo detašované pracovisko 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Jeho dovtedajšie tri roèníky s úèinnosśou od 
akad. roku 1973/74 prevzala nová fakulta. Je len 
samozrejmé, že pri vytváraní profilu košickej fakulty 
sa prejavil vplyv bratislavskej, a to v jej organizaèno-
inštitucionálnom usporiadaní, koncipovaní uèebných 
plánov a konštruovaní pedagogického mechanizmu.

V súèasnosti fakulta realizuje bakalárske a ma-
gisterské štúdium v študijnom programe právo
v dennej aj externej forme štúdia a doktorandské 
štúdium v dennej a externej forme v akreditovaných 
študijných programoch ustanovených všeobecne 

Kreaèným aktom založenia Právnickej fakulty UPJŠ 

záväzným právnym predpisom. Po vstupe Slovenska 
do Európskej únie došlo k aktualizácii obsahu 
výuèby z h¾adiska zakomponovania normatívnych 
aktov únie. Zabezpeèenie výuèby európskeho práva 
tvoriaceho obsah jednotlivých pozitívno-právnych 
predmetov na kvalitatívne vyššej úrovni umožòuje 
aj Ústav európskeho práva, ktorý bol zriadený
v akademickom roku 2004/2005.

V prvom roku existencie samostatnej fakulty
(v akademickom roku 1973/74) študovalo v štyroch 
roèníkoch 449 študentov (z toho v 1. roèníku 163 
študentov). V súèasnosti už v každom roèníku 
študuje v priemere 200 študentov, t. j. za fakultu 
spolu cca 1000 študentov v dennej forme štúdia
a cca 300 študentov v externej forme štúdia. Výuèbu 
v prvom roku existencie fakulty zabezpeèovali interní 
uèitelia, v zostave ktorých bol 1 profesor, 3 docenti, 
4 odborní asistenti a 10 asistenti. Externých uèite¾ov 
bolo v tomto období 21. Súèasná skladba svedèí
o významnom kvalitatívnom posune, keï z 52 interných 
uèite¾ov má titul profesor 8, titul docent 15 a odborných 
asistentov s titulom CSc. alebo PhD. je spolu 21. 
Výuèbu zabezpeèujú výluène interní uèitelia pôsobiaci 
na 8 katedrách. 

Fakulta za dobu svojej existencie pripravila
pre prax 5 293 absolventov, z nich rigoróznym 
konaním úspešne prešlo a titul doktora práv získalo 
4 188 absolventov . V akademickom roku 2008/9 
boli po prvýkrát priznané bakalárske tituly spolu 222 
absolventom.
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Fakulta verejnej správy bola 
zriadená rozhodnutím rektora 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach zo 28. 10. 1998 è. 
1/98 na základe ustanovenia §4 
ods. a §13 ods. 2 zák. è. 172/
1990 Zb. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov 

s úèinnosśou od 1. 11. 1998. Reálne svoju èinnosś 
zaèala 4.1.1999. Poslaním fakulty je poskytovaś 
vysokoškolské vzdelávanie týkajúce sa verejnej 
správy – správy verejných, resp. spoloèenských vecí, 
vykonávanú predovšetkým orgánmi štátnej správy, 
miestnej (ale i záujmovej) samosprávy, v neposlednom 
rade i verejnoprávnymi inštitúciami. Prvým dekanom 
fakulty sa stal prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.

Prvé prijímacie skúšky na FVS sa v akademickom 
roku 1998/99 konali 7. januára 1999 vo forme 
písomného testu, ktorý obsahoval otázky z oblasti 
práva, ekonómie, sociológie, psychológie a filozofie. 
53 prijatých študentov absolvovalo prvý rok štúdia 
v netypickom akademickom roku, ktorý trval dva 
desaśtýždòové semestre (od 25. 1. 1999 - 12. 7. 1999).
V akademickom roku 1999/2000 nastúpilo do prvého 
roèníka 90 poslucháèov, v roku desiateho výroèia 
založenia fakulty (2009) ich študuje 972 (732 študentov 
v dennej forme štúdia a 240 v externej forme). Celkový 
poèet absolventov fakulty je 559.

Fakulta má tri katedry (Katedra ekonomických 
vied, Katedra právnych vied, Katedra sociálnych vied)
a v súèasnosti poskytuje bakalárske a magisterské 
štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe 
verejná správa.

Rozvoj vedecko-výskumnej èinnosti na Fakulte 
verejnej správy má kontinuitný charakter. Od založenia 
fakulty sa s malými výnimkami prakticky každý rok zvýšil 
poèet financovaných výskumných projektov, èo však 
neznamená, že sa tým zvýšil vždy aj objem získaných 
finanèných prostriedkov. 

Fakulta má tri katedry (Katedra ekonomických 

O dobrých výsledkoch v danej oblasti svedèí 
aj skutoènosś, že zapojenosś uèite¾ov do riešenia 
grantových projektov presiahla 90%. Do budúcnosti je 
dôležité, aby sa riešenie grantových projektov obsahovo 
viac orientovalo na aktuálne otázky prebiehajúcej 
reformy verejnej správy a zároveò bude nutné vo väèšej 
miere angažovaś sa v rámci zahranièných projektov 
(aktuálne v tejto súvislosti je najmä zapojenie sa
do vedeckej spolupráce v rámci V4).

Fakulta pokraèuje vo svojom úsilí,  aby v oblasti 
spolupráce s regionálnu a obecnou samosprávou.  
reálne pôsobila ako uznávaná inštitúcia na pomyselnom 
ihrisku slovenskej verejnej správy.

O dobrých výsledkoch v danej oblasti svedèí 
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Filozofická fakulta so sídlom
v Prešove bola založená vládnym 
predpisom è. 58/1959 § 16
a spolu s Lekárskou fakultou 
tvorila súèasś novovzniknutej 
univerzity. Pri svojom vzniku bola 
fakulta orientovaná predovšetkým 
na prípravu uèite¾ov pre stredné 

školy. V akad. roku 1959/60 sa na fakulte otvorili 
štyri študijné odbory (slovenèina, ruština, ukrajinèina 
a dejepis). Výuèbu zabezpeèovalo spoèiatku 6 ka-
tedier, v akad. roku 1977/78 už 13 katedier. Fakulta 
zabezpeèovala výchovu absolventov v dennom štúdiu, 
externom štúdiu (do roku 1980), rozširujúcom štúdiu, 
postgraduálnom štúdiu, vo výchovnom poradenstve 
a doplòujúcom štúdiu. Pri jednotlivých katedrách boli 
vytvorené výskumné kabinety, fonetické a jazykové 
laboratóriá, dialektologické pracoviská. V roku 1959/
60 študovalo na fakulte 132 študentov denného štúdia
a 71 študentov externého štúdia. Pre porovnanie - v roku 
1982/83 to už bolo 721 študentov v dennom štúdiu
a  351 študentov v externom štúdiu. 

V akad. roku 1959/60 zabezpeèovalo výuèbu 33 
uèite¾ov (z toho 5 docentov). V roku 1983/84 to bolo  
135 uèite¾ov, z toho 8 profesorov, 24 docentov, 101 
odborných asistentov a 2 vedeckí pracovníci. Od roku 
1970 pracovali na fakulte aj zahranièní lektori. V súlade 
s potrebami spoloènosti sa na fakulte postupne otvárali 
nové študijné programy. Odborná pedagogická prax 
študentov bola od zaèiatku jednou z najvýznamnejších 

zložiek pedagogickej prípravy budúcich absolventov 
štúdia na filozofickej fakulte.

Spoloèenský význam fakulty potvrdzuje  bohatá 
vedeckovýskumná èinnosś. Vedecký výskum v prvých 
rokoch existencie fakulty vychádzal predovšetkým 
z priamych pedagogických potrieb – z prípravy 
kvalifikaèných prác uèite¾ov. Ťažiskom vedeckej práce 
v prvých rokoch bola oblasś dejín pedagogiky, teórie 
výchovy, komeniologická problematika, ukrajinský 
jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský 
jazyk a literatúra, dialektologický a historický výskum 
slovenèiny. Postupne sa vo vedeckovýskumných 
plánoch fakulty vykryštalizovali tri okruhy: pedagogicko-
psychologický, okruh jazykovedy, literárnej vedy
a histórie a okruh filozofie a sociológie. 

zložiek pedagogickej prípravy budúcich absolventov 

Filozofická fakulta bola súèasśou Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach do 1. januára 1997.
Od rozdelenia univerzity na dva samostatné právne 
subjekty (Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a Prešovskú univerzitu v Prešove) sa Filozofická fakulta 
stala súèasśou Prešovskej univerzity. 

Filozofická fakulta v svojej súèasnej podobe existuje 
od 1. 1. 2007.  Na základe § 22 ods. 5 zákona è. 131/
2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s úèinnosśou od 1. 1. 2007 bol výkonom funkcie 
dekana novozriadenej fakulty poverený prof. PhDr. 
Ján Gbúr, CSc. Vzniku Filozofickej fakulty na UPJŠ
v Košiciach predchádzalo zriadenie Ústavu filologických 
a sociálnych vied UPJŠ ako výskumného a pedagogic-
kého pracoviska s celouniverzitnou  pôsobnosśou. 
Stalo sa tak 1. júna 2005 rozhodnutím rektora UPJŠ è. 
13/2005. Organizaènú štruktúru ústavu tvorilo najprv 
päś katedier, od 1. 9. 2006 sa ich poèet rozrástol
na osem: Katedra anglistiky a amerikanistiky,  Katedra 
neslovanských jazykov, Katedra slovakistiky, slovanských 
filológií a komunikácie, Katedra psychológie, Katedra 
ekonomiky a riadenia ¾udských zdrojov, Katedra filozofie 
a dejín filozofie, Katedra pedagogickej psychológie
a psychológie zdravia, Katedra pedagogiky. 

V prvom roku existencie fakulty do prvého roèníka 
nastúpilo 442 študentov, v druhom akademickom roku 
2008/2009 to už bolo 1297 študentov. V súèasnosti 
poskytuje fakulta vysokoškolské vzdelanie vo všetkých 
troch stupòoch vysokoškolského štúdia.troch stupòoch vysokoškolského štúdia.

Filozofická fakulta
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prof. MUDr. Jozef Pajtáš 
funkèné obdobie

1959 - 1960

prof. MUDr. Imrich Ivanèo, CSc. 
funkèné obdobie

1960 - 1964

Akademik Emil Matejíèek 
unkèné obdobie

1964 - 1969

Akademik Vladimír Hajko 
funkèné obdobie

1969 - 1974

prof. Ing. Michal Baran, CSc. 
funkèné obdobie

1974 - 1984

prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. 
funkèné obdobie

1984 - 1990

prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. 
funkèné obdobie

1990 - 1991

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 
funkèné obdobie

1991 - 1996

prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. 
funkèné obdobie

1997 - 2003

prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babèák, CSc.
funkèné obdobie

2003 - 2007

Fotogaléria rektorov UPJŠ
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Rozhovor
1. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré 

prebehli na Univerzite od èias Vášho pôsobenia vo 
funkcii rektora?

Následné zmeny hodnotím kladne. Vznik 
Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy a Filo-
zofickej fakulty, rast kvalifikovaných uèite¾ov
a vedeckých pracovníkov sú toho dôkazom.

2. Èo Vám osobne dala, ale urèite aj vzala 
funkcia rektora Univerzity?

Munera omera sund. Mihi cura futuri. Funkcie sú 
bremenom. Starám sa o budúcnosś.

3. 50 rokov v živote univerzity je pomerne 
dlhý èas, kedy sa už dá aj bilancovaś. Èo sa Vám 
podarilo vo funkcii rektora uskutoèniś, prípadne 
zásadným spôsobom zmeniś?

Pri vzniku univerzity materiálne a personálne 
podmienky boli ve¾mi skromné – len 5 profesorov 
a 18 docentov. Chýbaôi posluchárne, laboratória
a ubytovanie pre študentov – v rozsahu 22000 m2, 
èo vyžadovalo výstavbu nových teoretických ústavov 
pre Lekársku fakultu, Rádiobiologického ústavu pre 
Lekársku fakultu a Prírodovedeckú fakultu, výstavbu 
administratívnej budovy pre Botanickú záhradu, 
ïalej nového monobloku pre Filozofickú fakultu
a Pedagogickú fakultu, ako aj internátov
pre študentov v Košiciach a v Prešove. Vïaka 
pochopeniu Ministerstva školstva, ministerstva 
zdravotníctva a Štátnej plánovacej komisie, 
potrebných 3 miliárd slovenských korún
a po schválení tohto zámeru Vedeckou radou UPJŠ 
dòa 18. 6. 1965 došlo k postupnej realizácii tohto 
úsilia. Okrem viacerých adaptaèných prác získaných 
starých priestorov pre výuèbové úèely, úpravy 
vstupu a administratívnych priestorov rektorátu
a vytvorením auly pre slávnostné úèely univerzity sa 
zaèalo s výstavbou úèelového strediska pre vodné 
športy s kapacitou 120 lôžok na Zemplínskej Šírave. 
Boli zriadené nové kliniky (II. interná klinika, Klinika 
plastickej chirurgie, traumatológie, Infekènej kliniky
a katedier psychológie, pedagogiky a telesnej 
výchovy na Filozofickej fakulte a Pedagogickej 
fakulte v Prešove. Došlo k rozvoju výskumnej èinnosti
a zakladaniu vedeckých laboratórií. Poèet uèite¾ov
do roku 1969 vzrástol takmer 5-násobne (25 
profesorov, 63 docentov, 514 asistentov, 99 
získaných titulov CSc. a 9 titulov DrSc.). Od roku 
1966 sa zaèalo uvažovaś o o založení Právnickej 
fakulty. Vïaka pochopeniu MŠ, Právnických 
fakúlt v Bratislave a v Prahe a vïaka získaniu 
budovy na Kováèskej ul. v Košiciach, dvoch 
pavilónov na Opatovskej ceste v Košiciach a bytov

pre uèite¾ov, ako aj v súlade s uznesením Vedeckej 
rady UPJŠ zo dòa 18. 2. 1969 bol podaný návrh
na Ministerstvo školstva na zriadenie Právnickej fakulty 
v Košiciach. Èinnosś Právnickej fakulty vzh¾adom
na nejednotnosś názorov UPJŠ a krajských orgánov 
na menovanie prvého dekana a niektorých vedúcich 
katedier zaèala ako poboèka Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1973 
ako Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. Zriadením 
spoloèných pracovísk elektromikroskopie, analytickej 
chémie a výpoètového strediska došlo k rozvoju 
spolupráce medzi UPJŠ a VŠT. Aj napriek vèasnému 
finanènému a projekènému zabezpeèeniu došlo
k oneskoreniu dostavby schválených a navrhnutých 
kapacít z dôvodu nedostatku stavebných kapacít.

4. Je tu 21. storoèie, píše sa rok 2009. Èo by 
ste zaželali jubilujúcej Alma mater do ïalších 
rokov jej pôsobenia?

Pax, sapientia et copia rerum. Pax – úspešnú 
spoluprácu s vysokými školami sa Slovensku 
a v Európe. Sapientia – rozvahu a múdrosś
pri rozhodovaní budúcich nosných úloh univerzity. 
Copia rerum – dostatok finanèných prostriedkov
pre realizáciu vytýèených cie¾ov.

Akademik Emil Matejíèek
funkèné obdobie

1964 - 1969
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1. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré 
prebehli na Univerzite od èias Vášho pôsobenia
vo funkcii rektora?

Tých zmien bolo mnoho a väèšinou boli
pre rozvoj UPJŠ prospešné. Tak ako život celej 
spoloènosti, aj život vysokých škôl výrazne 
ovplyvnilo široké nuplatnenie modernej 
informaènej techniky. Dôležitou zmenou v živote 
univerzity bolo odèlenenie od jej  prešovských fakúlt
a založenie Prešovskej univerzity. Neviem, èi to bol 
najvhodnejší spôsob pri vytváraní podmienok pre 
rozširovanie univerzitného života na východnom 
Slovensku. Zdá sa mi, že vedecko-pedagogický 
potenciál orientovaný na univerzitné odbory, ktorý 
je lokalizovaný na východnom Slovensku (najmä 
v Košiciach a v Prešove) nie je tak silný, aby bol 
schopný kvalitne a v plnom rozsahu pokryś nároky 
dvoch východoslovenských univerzít klasického 
typu.

2. Èo Vám osobne dala,  ale urèite aj vzala 
funkcia rektora Univerzity?

Akademická funkcia je nároèná na èas, o ktorý 
sa vedecko-pedagogický pracovník ochudobòuje 
vo svojej najmä vedeckej èinnosti. Na druhej 
strane vo funkcii rektora môže èlovek ve¾a vykonaś
v prospech celkového rozvoja univerzity a jej fa-
kúlt. A tak pri vstupe do tejto funkcie sa vo vedomí 
èloveka oslabuje obsah pojmu „ja“ a posilòuje 
obsah pojmu „my“. Denne sa treba usilovaś o to, 
aby univerzita všestranne prosperovala, aby jej 
vedecko-pedagogickí pracovníci i študenti cítili, že 
ich práca má zmysel a je pre nich i pre spoloènosś 
prospešná. V tomto duchu som pristupoval
k plneniu rektorských povinností.

3. 50 rokov v živote univerzity je pomerne 
dlhý èas, kedy sa už dá aj bilancovaś. Èo sa 
Vám podarilo vo funkcii rektora uskutoèniś, 
prípadne zásadným spôsobom zmeniś?

Bilancia 50. roènej existencie UPJŠ je 
jednoznaène pozitívna. Univerzita spåòa kritériá, 
kladené na òu ako vedecko-pedagogickú 
inštitúciu, kde sa okrem kvalitnej výuèby rozvíja 
aj rozsiahla vedecká èinnosś. V èase, keï som 
stál na èele UPJŠ, bolo treba vyvíjaś znaèné 
úsilie, aby sa jednotlivé katedry fakúlt a UPJŠ ako 
celok k naplneniu týchto kritérií èo najviac a èo 
najskôr priblížili. Zdá sa, že sme v tomto smere 
dosiahli vidite¾ný pokrok. Táto úloha je však trvalá 

a aktuálna najmä na katedrách novozaložených 
fakúlt. V èase môjho rektorovania dozrelo aj 
dlhodobé úsilie vedenia UPJŠ o založenie 
Právnickej fakulty, ktorá je od roku 1973 súèasśou 
UPJŠ.

4. Je tu 21. storoèie, píše sa rok 2009. Èo by 
ste zaželali jubilujúcej Alma mater  do ïalších 
rokov jej pôsobenia?

Pred celou našou spoloènosśou stojí naliehavá 
úloha dopracovaś sa v priebehu rokov, možno 
desaśroèí, do stavu, v ktorom by bola schopná 
spåòaś nároky novej kvality spoloèenského vývoja, 
charakterizovanej oznaèením „vedomostná 
spoloènosś“ alebo „poznatková spoloènosś“. To 
si vyžiada aj novú kvalitu prípravy absolventov 
vysokých škôl, a to nielen v prehlbovaní ich 
vedomostnej výbavy, ale aj v zdokona¾ovaní 
ich myslenia a schopnosti orientovaś sa
pri h¾adaní riešení nároèných úloh svojho povo-
lania. Prajem Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, aby 
sa na plnenie týchto úloh dobre pripravila 
a úspešne ich zvládla.

Akademik Vladimír Hajko
funkèné obdobie

1969 - 1974
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1. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré 
prebehli na Univerzite od èias Vášho pôsobenia vo funkcii
rektora ?

Univerzita sa stala autonómnou inštitúciou, ktorá usiluje 
o kritický spôsob produkovania kultúry prostredníctvom 
výuèby a výskumu. Je nezávislá od politickej moci, a preto 
má každý uèite¾ možnosś slobodne, v stálom dialógu
so študentmi, odovzdávaś svoje poznatky nadobudnuté 
vo výskume ako aj neustálou inováciou výuèby. Na druhej 
strane študenti majú právo i viac príležitostí získavaś nové 
vedomosti, pokia¾ prejavia väèšiu vô¾u a naliehavú potrebu 
pre poznávanie i interakciu nových kultúr. Univerzita 
garantuje svojim študentom pri rešpektovaní špecifických 
konkrétnych situácií slobodu na dosiahnutie ich cie¾ov
v oblasti vzdelávania. V širokej miere využíva medzinárodné 
vzśahy pre rozvoj a skvalitnenie vedeckej práce. Z tohto 
poh¾adu je priaznivá atmosféra pre uèite¾ov i študentov. 
Takýto otvorený systém je pomerne silno konfrontovaný 
s vonkajším svetom, èo vedie k tvrdšiemu nárazu, hoci 
bolestnému, na realitu okolitého sveta. Bez úplnej adopcie 
univerzálnych zásad sa nedá prežiś, a preto èoraz èastejšie 
je treba prevziaś medzinárodné normy, èo vyvoláva nové 
opatrenia, ktoré sú príliš èasto poznamenané deklarovaním 
reforiem a mnohými zmenami kritérií hodnotenia škôl. Toto 
možno nazvaś „kvantifikaèným syndrómom”, èo èasto 
vedie k urèitej degenerácii prednáškovej kultúry. Preto 
dochádza k menšej ambícii vychovávaś rozh¾adenejších
a viac mysliacich študentov.

2. Èo Vám osobne dala, ale urèite aj vzala funkcia 
rektora Univerzity?

Univerzity sa od svojho vzniku vyznaèujú svojou 
štruktúrou , èo sa odráža v ich hierarchii. Keï sa nachádzate 
v hierarchii dolu, potom poh¾ad na chod univerzity je iný, 
ako keï stojíte v tomto hierarchickom usporiadaní hore. 
Tam je ten èasopriestor ove¾a roz¾ahlejší. Odohráva sa viac 
udalostí a funkcionár musí nielen poznaś také teleso ako 
je vysoká škola, ale musí ove¾a viac vstupovaś do riešenia 
mnohých vzśahov v sieti, ktorú tvoria pedagógovia a študenti. 
Okrem zodpovednosti za chod univerzity spoznávate viac 
kultúrnosś a rozmanitosś vedeckej a pedagogickej práce. 
Máte ve¾kú možnosś získavaś poznatky z iných univerzít
a tie, ktoré sú dobré a pouèné prenášaś na svoju univerzitu. 
Toto èloveka obohacuje. Na druhej strane funkcia rektora 
si vyžaduje celého èloveka a svojej funkcii musí venovaś 
ve¾a èasu, èo sa zas prejaví v jeho pedagogickej a vedeckej 
práci. V tej dobe, keï som bol rektorom bolo ve¾a porád
a zbytoèných schôdzí, a to bol premárnený èas, ktorý urèite 
pocítila i rodina.

3. 50 rokov v živote univerzity je pomerne dlhý 
èas, kedy sa už dá aj bilancovaś. Èo sa Vám podarilo 
vo funkcii rektora uskutoèniś, prípadne zásadným 
spôsobom zmeniś?

Vo funkcii rektora som bol približne jednu desatinu
z existencie univerzity. Nadviazal som na to dobré, èo tu 
bolo. Dokonèievala sa novostavba prešovských fakúlt. 
Bola dokonèená prístavba prírodovedeckej fakulty
a to si žiadalo ïalšie investície na zabezpeèenie výuèby
a laboratórií pre vedeckú prácu. Nebolo to málo peòazí, no 
napriek tomu sa to celkom podarilo uskutoèniś. Univerzita 

potrebovala nové impulzy pre jej zdynamizovanie 
vo vedeckej èinnosti a zavedenie inovácií do pedagogic-
kého procesu. Aj v tej dobe boli pedagógovia, ktorí boli 
ochotní a schopní nadväzovaś spoluprácu s vedeckými 
inštitúciami, ktoré mali pomerne dobré medzinárodné 
renomé, aj keï z dnešného poh¾adu išlo o skrornnejšie 
kontakty. Vytváranie podmienok pre takéto aktivity ma 
tešilo, no nemohlo plne uspokojiś, vidiac to obrovské 
zrýchlenie, ktoré sa v tom èase dialo vo vyspelom svete. 
Bolo treba viac odvahy a vôle pre takúto èinnosś. Univerzita 
sa musela otváraś novým výzvam. To, ako sa to darilo
v kontexte tej doby, nechávam na posúdenie kompetentným, 
ktorí v tej dobe pracovali na univerzite. Mnohí z nich sú
už pamätníci.

Cítim, že nemôžem nepriznaś svoju generaènú 
spoluzodpovednosś. Na  univerzite som pôsobil len
o päś rokov menej než je jej vek. Všetky tie roky považujem
za službu jej a všetkým študentom, ktorých som vychoval. 
Nebolo ich málo. To nakoniec preváži všetky funkcie.

4. Je tu 21. storoèie, píše sa rok 2009. Èo by ste 
zaželali jubilujúcej Alma mater do ïalších rokov jej 
pôsobenia?

Verím, že existuje kreatívna sila, ktorá premôže všetky 
prekážky. Sila ducha má obydlie aj tu na našej univerzite. 
Preto jej želám priaznivé a kultivované podmienky, zluèite¾né 
so svetovým dianím. Nech univerzita prijíma nároèné úlohy, 
pretože tie sú prameòom rozvoja civilizácie.

prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.
funkèné obdobie

1984 - 1990
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1. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré 
prebehli na Univerzite od èias Vášho pôsobenia
vo funkcii rektora ?

Budem kritický. Problémy vysokých škôl vôbec
a aj problémy UPJŠ boli v èase môjho pôsobenia
vo funkcii rektora v centre záujmu spoloènosti. Novinári nás 
„obletovali“. Po roku 1996 sa UPJŠ odmlèala a pod¾ahla 
tendenciám spolupráce s vládou. Dokonca potlaèená 
korupcia v prijímacom konaní sa znovu ozvala. Našśastie, 
najmenej dve fakulty UPJŠ (Prírodovedecká a Lekárska) 
v tom èase pokraèovali v zaèatých zmenách a dosiahli 
významné úspechy. Potom prišiel dôraz na manažment 
a myslím si, že dnes sa UPJŠ uberá správnym smerom. 
Podstatne sa zmenila situácia k lepšiemu na Právnickej 
fakulte a vznikla kvalitná Filozofická fakulta. Ve¾mi si vážim 
snahy o univerzitu ako jeden celok (o to som sa od zaèiatku 
snažil), napríklad Klub profesorov. Dnes sa cítim profesorom 
Univerzity a bol by som rád, keby to rovnako cítili aj študenti 
UPJŠ. Za potvrdenie môjho pozitívneho hodnotenia vývoja 
UPJŠ môžem pokladaś výsledok komplexnej akreditácie. 

2. Èo Vám osobne dala, ale urèite aj vzala funkcia 
rektora Univerzity?

Pred nastúpením do funkcie rektora som spolupracoval 
prevažne s matematikmi a fyzikmi. Funkcia rektora ma 
duševne ve¾mi obohatila, lebo som zaèal spolupracovaś
s inými odborníkmi: lekármi, právnikmi, teológmi, historikmi, 
jazykovedcami a podobne. To bol obrovský prínos, ktorý 
si stále vysoko cením. Bolo to iné myslenie, iný spôsob 
rozhodovania. Èo mi vzala funkcia? Nesśažujem sa
na vedecký výskum, ten som v tom èase robil intenzívne
ako relax. Avšak, keï som musel rozhodovaś o nevyhnut-
ných personálnych zmenách, tak som mnoho nocí nespal. 

3. 50 rokov v živote univerzity je pomerne dlhý 
èas, kedy sa už dá aj bilancovaś. Èo sa Vám podarilo 
vo funkcii rektora uskutoèniś, prípadne zásadným 
spôsobom zmeniś ?

Vývoj našej spoloènosti po roku 1989 podliehal 
urèitým zákonitostiam, ktoré vplývali aj na vývoj UPJŠ. Môj 
predchodca, prof. Rudolf Korec implicitne formuloval cie¾ 
potrebných zmien: morálna obroda a kvalita. V prvej oblasti 
presunul kyvadlo na opaènú stranu: nechal sa inaugurovaś 
v Dóme sv. Alžbety. Tento akt nemôže byś pravidlom pre 
nezávislú univerzitu. Ale v danej situácii som to pokladal 
za najlepšiu demonštráciu zmeny v spoloènosti. Som 
presvedèený, že ve¾mi rozšírenú korupciu pri prijímacom 
konaní na UPJŠ sme potlaèili takmer na nulu. Bolo však 
potrebné urobiś zásadné zmeny vedúce ku kvalite
vo viacerých oblastiach: výuèba, výskum, manažment. 
Sústredili sme sa na problematiku vedeckého výskumu 
ako základného predpokladu kvalitnej výuèby v súlade 
s poslaním univerzity. Som presvedèený, že zmena 
požiadaviek na kvalitu uèite¾a UPJŠ mala silný dopad
a vïaka porozumeniu mnohých pracovníkov UPJŠ zmenila 
situáciu a dala základ dnešnému postaveniu UPJŠ aspoò 
v rámci SR. Urèite najslabšie zmeny sme urobili v oblasti 
manažmentu: bola to citlivá oblasś, bolo zrejmé, že treba 

urobiś personálne zmeny, ale bola aj obava z ublíženia 
¾uïom. 

4. Je tu 21. storoèie, píše sa rok 2009. Èo by ste 
zaželali jubilujúcej Alma mater do ïalších rokov jej 
pôsobenia?

Pokraèovaś v nastolenom kurze a snažiś sa viac 
o nezávislosś. Myslím si, že verejnosś musí byś viac 
zoznámená s úspechmi a s problémami vysokých škôl 
vôbec a špeciálne aj s úspechmi a problémami UPJŠ. Tok 
financií z ministerstva musí byś viac transparentný (v prvej 
polovici deväśdesiatych rokov to tak bolo) a teda škola si 
musí dovoliś byś nezávislá a èastejšie oponovaś ministrovi 
pri jeho nie najlepších rozhodnutiach. Hlavne si želám, 
aby vláda v našom prípade reprezentovaná Ministerstvom 
školstva prispela k ïalšiemu rozvoju a neznièila vytvorené. 
Grantová agentúra, dnes je to VEGA, dosiahla svojimi 
pravidlami v deväśdesiatych rokoch najväèšie pozitívne 
zmeny v správaní sa pracovníkov vysokých škôl a toto 
zostáva vysokým pozitívom aj dnes. Snahy MŠ SR o jej 
“reorganizáciu” naznaèujú snahu získaś netransparentnú 
kontrolu nad financovaním vedeckého výskumu a teda de 
facto snahu o jej likvidáciu. Èo robí Rada vysokých škôl
a Rektorská konferencia? Každý mlèí, aby získal pre svoju 
školu nejaké peniaze? Za Meèiarovej vlády Rektorská 
konferencia povalila ministra školstva kvôli neadekvát-
nemu rozhodovaniu!

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
funkèné obdobie

1991 - 1996
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1. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré 
prebehli na Univerzite od èias Vášho pôsobenia vo 
funkcii rektora?

Naša univerzita a bratislavská UK boli dve 
slovenské klasické uznávané univerzity v bývalom 
Èeskoslovensku. Po nezmyselnom a politicky 
motivovanom rozdelení UPJŠ zostala univerzita len 
s tromi fakultami, èo bolo málo a preto koncepcia 
záchrany našej univerzity bola v jej rozšírení najmenej 
o dve fakulty. Vznik fakulty verejnej správy, filozofickej 
fakulty a detašovaného pracoviska v Rožòave prispel 
k tomu, že univerzita si zachovala svoj charakter èo sa 
potvrdilo aj v nedávnej akreditácii. K tomu prispeli aj 
slušné výkony vo vedeckej èinnosti a zmysluplné ciele 
výskumu. Šesś schválených projektov štrukturálnych 
fondov a excelentných pracovísk to potvrdzuje. Treba 
oceniś tradiènú serióznosś v pedagogickej a vedeckej 
èinnosti všetkých pracovníkov.

2. Èo Vám osobne dala, ale urèite aj vzala funkcia 
rektora Univerzity?

Slovo univerzita pochádza z lat. universitas 
magistrorum et scholarium, èo je vlastne komunita 
študentov a uèite¾ov. Ako rektor som mal možnosś 
sledovaś a riadiś život v takejto spoloènosti. Bolo to 
interesantné sledovaś stovky záujmov a riešiś ve¾a 
problémov o ktorých som si predtým myslel, že sú 
neriešite¾né. Škoda, že som sa nemohol plne venovaś 
výskumu na katedre biochémie , ktorú som na PF 
zakladal.Výsledky práce vo funkcii tešili, aj keï zdravie 
trpelo.

3. 50 rokov v živote univerzity je pomerne dlhý 
èas, kedy sa už dá aj bilancovaś. Èo sa Vám podarilo 
vo funkcii rektora uskutoèniś, prípadne zásadným 
spôsobom zmeniś?

Nemám rád to slovo budovaś, nejako vyšlo z módy.
Aj keï má univerzita 50 rokov, nezdá sa mi, že by 
tu bývalý režim èosi ve¾ké postavil.. Všetko je akési 
schátralé. Dekani a rektori musia len zháòaś peniaze, 
aby univerzita mohla existovaś.. Tak som ako dekan 
mal skúsenosti s kupovaním Angelína od uršulíniek, 
od mesta budovu dnešného dekanátu PF, aby som ako 
rektor dokonèil edièné stredisko, zabezpeèil budovu 
pre verejnú správu , alebo na výstavbu „preklínaných“ 
Danišoviec pre ktoré ma skoro odvolali z funkcie.. 
Po odchode Prešova nastal problém s delením 
majetku. Bolo to nesmierne śažké, ale nakoniec vïaka 
ústretovosti obidvoch strán a ministerstva uzavreté. 
Za úspešné považujem založenie, personálne
a materialové vybavenie Fakulty verejnej správy UPJŠ, 
prvej svojho druhu na území SR a ÈR. Musím sa na tomto 
mieste poïakovaś kolegom prorektorom , uèite¾om 
fakulty ktorí neváhali na òu prísś a najmä Univerzite 
v Bayreuthe za koncepènú a materialovú pomoc.
Motívom založenia bol citovaný výrok Bismarcka, že 
kto nemá v poriadku verejnú správu, nemá v poriadku 
ani štát. Primátor Rožòavy a rožòavský biskup prejavili 
záujem o zriadenie pedagogickej fakulty UPJŠ v meste 

s využitím priestorov bývalej nemocnice. Boli získané 
znaèné finanèné prostriedky pre adaptáciu budovy 
a Prírodovedecká fakulta tam zriadila detašované 
pracovisko, ktoré je dnes Ústavom vzdelávania UPJŠ. 
Mnohí absolventi univerzity konèiaci už po roku 1968 
sú dnes profesormi na europských a amerických 
univerzitách, èo je odrazom ich kvality ale aj toho, že 
profesorom sa môže niekto staś aj v mladšom veku ak 
má na to podmienky.. Univerzita nadviazala aj bilaterálne 
dohody o spolupráci najmä s Univerzitou Karlovou 
v Prahe , univerzitami v Bayreuthe a Lodži. Treba si 
priznaś, že väèšina kvalitných karentových publikácii 
našich zamestnancov vzniká práve v zahranièí..

4. Je tu 21. storoèie, píše sa rok 2009. Èo by ste 
zaželali jubilujúcej Alma mater do ïalších rokov jej 
pôsobenia?

Nie všetky excelentné univerzity musia byś také 
staré ako je Bologna, Paríž, èi Praha. Americké 
univerzity sú mladé a vieme aká je ich kvalita. . O úrovni 
univerzít rozhoduje spoloènosś, èi ich chce maś pre 
svoje skutoèné napredovanie, alebo len pre dekoráciu. 
Potom k tomu dáva prostriedky pre vedu, lebo len ten 
má vedu kto má peniaze. Naša univerzita intelektuálny 
základ má, má už aj tradíciu a preto potrebuje skutoènú 
podporu a záujem spoloènosti. Verím, že Slováci majú 
k tomu všetky. predpoklady.

prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.
funkèné obdobie

1997 - 2003
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1. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré 
prebehli na Univerzite od èias Vášho pôsobenia vo 
funkcii rektora?

K tejto otázke sa nemôžem celkom korektne vyjadriś, 
pretože aj napriek tomu, že som naïalej súèasśou 
pracovného kolektívu zamestnancov Univerzity, informá-
cie tohto druhu môžem vnímaś skôr sprostredkovane, než 
priamou úèasśou na riadení Univerzity prostredníctvom 
èlenstva v niektorom z univerzitných orgánov.

2. Èo Vám osobne dala, ale urèite aj vzala funkcia 
rektora Univerzity?

Poskytla mi možnosś aspoò èiastoène realizovaś svoje 
predstavy o rozvoji Univerzity. Toto považujem za základný 
prínos pre moju osobu. Dala mi však aj možnosś viac 
spoznaś rôzne charaktery ¾udí, èo je v istom zmysle tiež 
prínosom. A èo mi vzala? Urèite to bolo moje súkromie. 
Aj napriek tomu však považujem toto obdobie za vcelku 
priaznivé pre môj pracovný i osobný život. 

3. 50 rokov v živote univerzity je pomerne dlhý 
èas, kedy sa už dá aj bilancovaś. Èo sa Vám podarilo 
vo funkcii rektora uskutoèniś, prípadne zásadným 
spôsobom zmeniś?

Som toho názoru, že sa mi podarilo zaviesś istý pravi-
delný rytmus do života Univerzity. Týkalo sa to predovšet-
kým pôsobenia jednotlivých riadiacich a poradných 
orgánov, vydania nových organizaèných noriem, 
ktoré zefektívnili a racionalizovali èinnosś Univerzity 
atï. Spolu s mojimi spolupracovníkmi sme súèasne 
konsolidovali nevyvážené hospodárenie Univerzity, ktoré 
sa vyznaèovalo pomerne vysokou stratou. Takto by bolo 
možné pokraèovaś aj naïalej v jednotlivých oblastiach 
bežného chodu Univerzity.

Môžem však spomenúś aj zásadnejšie premeny, ktoré 
prekraèujú rámec bežného života Univerzity. V tomto 
zmysle môžem s uspokojením konštatovaś, že poèas 
môjho pôsobenia na Univerzite sa v organizaènej štruktúre 
realizovali zmeny takého významu, aké sa od rozdelenia 
Univerzity v roku 1997 nezaznamenali. Predovšetkým 
bola kreovaná piata fakulta – Filozofická fakulta, ktorá sa 
opätovne zaèlenila do rámca Univerzity, èo si neskromne 
beriem ako jeden aj z mojich záslužných èinov. Pritom 
nie každý na Univerzite bol myšlienke zriadiś túto fakultu 
naklonený.

 Vedenie Univerzity vytvorilo aj nový formálno-právny
a obsahový rámec pre pôsobenie Ústavu vzdelávania UPJŠ 
v Rožòave. V ostatnom èase v masovokomunikaèných 
prostriedkoch prebehli správy o zámere súèasného 
vedenia Univerzity zrušiś tento ústav. Domnievam sa, že 
by to bola pre vysokoškolské vzdelávanie v gemerskom 
regióne nenahradite¾ná strata, nehovoriac už o morálnych 
škodách pre samotnú Alma mater.

 Do rámca skutkov, ktoré obohatili domáci život 
na Univerzite možno rozhodne zapoèítaś aj zriadenie 
Klubu profesorov ako istej intelektuálnej bázy, ktorá má 
vnútornú schopnosś formulovaś svoje predstavy o ïalšom 
smerovaní Univerzity.

 Poèas môjho pôsobenia na Univerzite sme zaznamenali 
aj významný prírastok na majetku, ktorým bolo získanie 
budov po bývalej Krajskej detskej nemocnici. V tomto 
smere stále cítim isté zadosśuèinenie v tom, že v èase 
môjho pôsobenia vo funkcii rektora sa uplatòoval trend 
nerozpredávania majetku. 

 Všetky tieto a ïalšie zmeny, ktorých výpoèet by 
prekraèoval vyèlenený rámec, zásadným spôsobom 
viedli k reviviscencii Univerzity. Tieto premeny sú nato¾ko 
zrete¾né, že ani moji vtedajší nežièlivci ich nemohli 
neregistrovaś. 

4. Je tu 21. storoèie, píše sa rok 2009. Èo by ste 
zaželali jubilujúcej Alma mater do ïalších rokov jej 
pôsobenia?

Našej a „mojej“ Univerzite želám predovšetkým 
výborných študentov, ktorí budú maś snahu o získanie 
nových poznatkov a vedomostí a nie iba o dosiahnutie 
vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom odbore. Želám 
jej aj ove¾a viac takých pedagógov, ktorí budú braś 
svoje pôsobenie na Alma mater nie ako povolanie, ale 
predovšetkým ako svoje poslanie a ktorých bude spájaś 
záujem na rozvoji Univerzity a nie rozde¾ovaś osobný 
prospech. A samozrejme jej prajem, aby ostala aj naïalej 
univerzitnou vysokou školou, èo si myslím je viac než 
reálne.

prof. h. c. prof.
JUDr. Vladimír Babèák, CSc.

funkèné obdobie
2003 - 2007
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