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„Teším sa z vecí,
ktoré sa podarilo

na univerzite
zrealizovať.“



Bez minulosti by nebolo
ani budúcnosti alma mater 

... A čas tak rýchlo plynie. Ani sa nenazdáš a je 
tu zasa koniec ďalšieho funkčného obdobia na na-
šej (Vašej) univerzite. Univerzite, s ktorou stovky ľudí 
spojili najkrajšie roky svojho života, aby v jej priesto-
roch dospeli, odborne vyrástli a nakoniec nazbierali 
seniorské skúsenosti. 

Mnohí z Vás, ktorí budú čítať tieto riadky, si prav-
depodobne položia otázku, prečo práve ja som ich 
tvorcom. Môžem upokojiť trochu búrlivé vody na sú-
časnej alma mater tým, že to nebol môj nápad, ale 
bol som oslovený redakčnou radou, aby som napísal 
akýsi „úvodník“ k slávnostnému číslu univerzitného 
časopisu spojenému s ukončením funkčného obdo-
bia terajšieho rektora. Rektora, ktorý stál na čele 
univerzity po dobu ôsmich rokov a ktorý onoho roku 
2007 vymenil v tejto pozícii práve mňa. To, že som 
túto ponuku dostal a následne prijal, by malo svedčiť 
o mojom síce veľmi všeobecnom, ale nezaujatom po-
hľade na univerzitný vývoj za uvedené obdobie.

Viackrát som sa v časoch minulých vyjadril, že 
univerzitu považujem za akýsi chrám či katedrálu 
poznania, vzdelania a múdrosti. Všetko toto naša al-
ma mater absorbovala a prezentovala aj v uplynu-
lých rokoch. Dovolím si tvrdiť, že 21. storočie vytvori-
lo živnú pôdu na znovuzrodenie života na univerzite, 
najmä na posilnenie jej postavenia v sústave verej-
ných vysokých škôl na Slovensku i v európskom me-
radle, a to vo všetkých oblastiach jej činnosti. 

Neprislúcha mi bližšie hodnotiť vývoj na univerzi-
te za uplynulých 8 rokov takpovediac z prvej línie. 
Nemám na to potrebný mandát, údaje a aj moje 
skúsenosti z tohto obdobia sú skôr sprostredkované 
ako autentické. Aj napriek tomu nebudem ďaleko od 
pravdy, že za uplynulých osem rokov sa vývoj univer-
zity v jej jednotlivých oblastiach kvalitatívne posunul 
dopredu. Dôkazom toho sú výsledky, ktoré dosahuje 
pri hodnotení medzi slovenskými vysokými školami. 
Aj podľa ostatného rankingu ARRA za rok 2014 sa 
tri fakulty našej univerzity (lekárska fakulta, príro-
dovedecká fakulta a právnická fakulta) umiestnili 
na druhom mieste v hodnotení vo svojich skupinách 
fakúlt. Dobré meno fakúlt je aj dobrou vizitkou pre 
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univerzitu. Aj pokiaľ ide o ranking univerzít URAP 2014 – 2015, UPJŠ sa umiestni-
la na treťom mieste v rámci sústavy slovenských vysokých škôl a v Európe jej patrí 
celkom slušná priečka kvality.

Stál som najmä v druhej polovici svojho štvorročného účinkovania vo funkcii 
rektora pri zrode viacerých udalostí, ktoré môžem s pokojným svedomím označiť 
za prelomové a priaznivo naklonené ďalšiemu rozvoju univerzity. Potešilo ma, že 
sa v tomto smere zachovala kontinuita vývoja a že nové vedenie, na čele s Jeho 
Magnificenciou prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., nielenže ich neposla-
lo, ako sa zvykne hovoriť, „k ľadu“, ale na ne nadviazalo a podporovalo ich rozvoj 
v ďalších rokoch. 

Na prvom mieste chcem spomenúť zriadenie filozofickej fakulty vo zväzku UPJŠ. 
Tento počin, napriek mnohým neprajníkom vnútri a čiastočne i mimo univerzity, 
som chápal ako záväzok voči vtedy 350-ročnej minulosti vysokoškolského vzdelá-
vania na území mesta Košice. História sa síce z času na čas pod vplyvom rôznych 
subjektívnych záujmov občas prepisuje, avšak to, že uvedená fakulta vznikla na 
základe viac ako ročnej prípravy vtedajšieho vedenia alma mater, sa nedá len tak 
ľahko vymazať z historických análov ani prekrútiť. Po ôsmich rokoch vývoja patrí 
táto fakulta k stabilným súčastiam univerzity, čo ja osobne vysoko oceňujem, pre-
tože len ťažko si možno predstaviť rozvoj univerzitného vzdelávania bez študijných 
programov, ktoré zabezpečuje. 

Získanie areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice spolu s gynekologicko-pô-
rodníckou klinikou do portfólia majetku univerzity akoby kráčalo ruka v ruke 
s doteraz uvedenými faktmi. Som veľmi rád, že sa takmer v širšom centre mesta 
Košice postupne dotvára areál, ktorý možno tiež, hoci trochu nadnesene, ale predsa, 
označiť za akýsi univerzitný kampus. Vynovené priestory vo výchovno-vzdelávacích 
objektoch nazvaných po starogréckych filozofoch Sokrates a Aristoteles, ktoré sa 
podarilo aj napriek nepriazni v stave finančných prostriedkov doterajšiemu vede-
niu UPJŠ zrekonštruovať, zvýraznili rast majetkovej hodnoty univerzity. K týmto 
priestorom, ktoré boli prisúdené do užívania filozofickej fakulte, má v najbližšom 
čase pribudnúť ďalší zrekonštruovaný objekt, symbolicky nazvaný Platón. Bol som 
pri slávnostnom uvádzaní spomínaných objektov do prevádzky a osobne som mal 
nesmiernu radosť z toho, že som stál svojho času pri zrode myšlienky vytvorenia 
univerzitného centra v meste. Súčasne to považujem za istú satisfakciu toho, že som 
bol svojho času obviňovaný z toho, že som ako reprezentant univerzity nebol naklo-
nený myšlienke prevziať do majetku univerzity priestory po bývalých Malinovského 
kasárňach.

Doterajšie vedenie univerzity nadviazalo aj na iné aktivity začaté predchádzajú-
cim vedením UPJŠ, ako je napríklad organizovanie pravidelných Juniálesov, čin-
nosť Klubu profesorov, aktivity v rámci Akademických dní UPJŠ a pod. Takto by 
sa dalo pokračovať, avšak vyžadovalo by to oveľa viac priestoru, ako mi prislúcha.

Nadviažem na svoju tézu o chápaní univerzity ako katedrály poznania, vzdela-
nia a múdrosti. Nielen majetkom sa univerzita prezentuje ako živý a životaschopný 
organizmus, aj keď nemožno poprieť, že toto vytvára základňu pre činnosť vo všet-
kých jej oblastiach. Nemalo by sa však zabúdať na duchovnú podstatu pôsobenia 
univerzity. Neviditeľný duch univerzít, to je duch akademických slobôd a tradícií, 
vedy, vzdelávania, ale aj akademickej kultúry. Žiaľ, tú posledne menovanú akoby 
zasiahli metastázy nejakej zákernej choroby, ktorá sa však, o tom som skalopevne 
presvedčený, dá úspešne vyliečiť.

Posilnenie postavenia a rozvoj dobrého mena univerzity v 21. storočí v ostatných 
rokoch narušila neblahá medializácia nie celkom korektných personálnych vzťa-
hov medzi niektorými zamestnancami univerzity. Dotkla sa vlastne celého jej aka-
demického prostredia. Je smutné, keď v printových médiách, na internete, televíz-
nych obrazovkách a v rozhlasových prijímačoch, ba dokonca i pred štátnymi or-
gánmi sa rozoberajú záležitosti, ktoré sa majú riešiť takpovediac doma. Nemôžem 
sa ubrániť dojmu, že v niektorých prípadoch mi to pripomína už zabudnuté detské 
roky a hry. Tieto, nazvem to „trenice“, v niektorých prípadoch aj s trestnoprávnym 
podtónom a vyústením, istým spôsobom znevažujú renomé univerzity. Dúfam, že 
tak, ako začali, aj skončia, aby sa v ďalšom vývoji prezentovala univerzita opäť len 
v dobrom svetle. 

V roku 2002 bol schválený platný zákon o vysokých školách. Aj po trinástich 
rokoch jeho fungovania si dovolím konštatovať, že je ešte stále dosť tých, ktorí ne-
pochopili základnú filozofiu tohto zákona, a to že nositeľom právnej subjektivity 
je univerzita a nie fakulty. Je tomu tak všade na vysokých školách a aj toto mož-
no označiť za súčasnú globálnu črtu charakterizujúcu právne postavenie vysokých 
škôl. Nebol by som rád, keby sa moje slová interpretovali tak, že som jednoznačne 
a neochvejne za terajší právny stav vo vysokoškolskom prostredí. Pokiaľ však zákon 
o vysokých školách bude platný a účinný, malo by byť naším morálnym krédom ho 
aj ctiť a dodržiavať. Pretože za jeho hranicami väčšinou začína anarchia.

Prajem všetkým zamestnancom, študentom a priateľom univerzity krásne slneč-
né dni, a to nielen tie, ktoré nám zabezpečuje Slnko, symbol života na Zemi, ale aj 
tie, na ktorých sa podieľa myseľ, konanie a správanie každého z nás. 

prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

EditoriálFotogaléria ocenení



Marka W. Meisela, nositeľa čestného titulu „Doctor honoris causa” na UPJŠ v Košiciach
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Uvažovanie o budúcnosti je spoločnou 
vlastnosťou pre každého z nás. Kam sme-
rujem? Aké mám ciele? Ako ich môžem 
dosiahnuť? Je ľahké spoznať prítomnosť – 
stačí sa pozrieť do zrkadla. No budúcnosť 
nemá žiadne zrkadlo ani krištáľovú guľu, 
tak ako sa dá načrtnúť cesta budúcnosti? 
Reflektovať na skúsenosti z minulosti je 
zvyčajne užitočné, pretože nám môžu po-
skytnúť základ na uvažovanie o budúcnos-
ti. Keďže toto číslo Universitas Šafarikiana 
je venované zásadným aktivitám uplynulých 
ôsmich rokov, rád túto príležitosť využívam 
na úvahy zo svojho uhla pohľadu. 

Pre mňa ako vedca by bolo prirodzené 
uviesť počet publikácií, ktoré vznikli v rám-
ci mojej spolupráce s tímom výskumníkov 
z Ústavu fyzikálnych vied. Mohol by som 
uviesť aj pridelené grantové prostriedky, roz-
šírenie prístrojového vybavenia, rekonštruk-
ciu zariadení a počet absolventov štúdia. 
Vymenovanie týchto faktov je však súčasťou 
písomného záznamu, ktorý je k dispozícii 
prostredníctvom jednoduchého vyhľadania 
na internete, a, úprimne povedané, skúma-
nie týchto štatistík by bolo dosť nudné. No 
ešte dôležitejšie je, že by v ňom chýbal duch 
spolupráce a jej duša.

Napríklad ako sa dá zachytiť stimulujúci duch vedeckého obja-
vu, keď je obklopený zvedavou mysľou? Čo je meradlom úspechu, 
keď sú rozvinuté zručnosti kritického myslenia mladých vedcov? 
Je ťažké kvantifikovať a hodnotiť štandardné meradlá úspechu. Pre 
mňa je ľahké sledovať mladého fyzicky vyspelého študenta prvého 
ročníka, keď postupne vyzrieva nad hranicou dvadsiatich rokov ako 
starší študent, ale ako sa dá merať zväčšená intelektuálna kapacita 
a potenciál?

Dovoľte mi na chvíľu odbočiť. Okrem svojich vlastných extenzív-
nych vedomostí o fyzike, chémii a vede o materiáloch sa moja spo-
lupráca s UPJŠ zintenzívnila, keď som čítal anglické preklady nie-
ktorých diel Sándora Máraia. V interdisciplinárnom prostredí uni-
verzitnej komunity a počas spoločenských podujatí som sa zmienil 
svojej kolegyni z humanitných vied o tom, že som nikdy nečítal 
Máraiove práce. Cítil som prázdnotu z toho, že som nič neprečí-
tal od autora, ktorý je uznávaný košický spisovateľ. Kolegyňa mi 
zadovážila výtlačok a prezieravo mi ho venovala. Po jeho prečítaní, 
a aj po prečítaní ďalšieho diela, ktoré som dostal, som nadobudol 
schopnosť diskutovať o zásluhách a omyloch Máraiových diel a ich 
postáv. A v čom sa toto novozískané poznanie Máraiových diel do-
týka mojej vedeckej spolupráce? Vo všetkom.

Moja manželka sa zaoberá výskumom rastlín v prostredí nízkej 
gravitácie ako súčasti výskumu NASA a často dostáva otázku, pre-
čo je potrebné ľudí a rastliny vysielať do vesmíru. Trpezlivo od-
povedá, že ľudia sú od prírody bádateľmi. Naša potreba skúmať 
okolie je neoddeliteľnou súčasťou nášho ducha. Významné civilizá-
cie minulosti často upadali, keď pokleslo ich objaviteľské nadšenie. 
Ekonomické, zdravotné a sociálne problémy, ktorým čelí spoloč-
nosť, je možné riešiť len prostredníctvom vzdelanej, informovanej 
a angažovanej spoločnosti. Riešenia nebudú jednorozmerné, ale 
budú vyžadovať interdisciplinárne úsilie.

Takže po tejto odbočke môžem dosvedčiť, že duch a duša mojej 
spolupráce s univerzitou a spoločenstvami v Košiciach mi mnohé 
objasnili. Dúfam, že aj iní zažili podobný efekt z interakcie a disku-
sií so mnou. Zvýšená internacionalizácia univerzitného spoločen-
stva nastoľuje nové výzvy, pričom poskytuje vzdelávacie príležitos-
ti, ktoré sú ťažko kvantitatívne zmerateľné a dlhé roky nemusia byť 
vôbec realizované. Ale ak chcete získať predstavu o duchu a duši 
bádania na UPJŠ, choďte za jej múry, porozprávajte sa s niekým 
mimo svojej zóny pohodlia a naučte sa niečo nové. Porovnajte vý-
sledok tohto úsilia s úsilím spred ôsmich rokov. Nazdávam sa, že 
zacítite pozitívne vzrušenie z budúcnosti, a ak áno, potom zdie-
ľanie tohto ducha s ostatnými posilní rast duše Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika.

A common human exercise is to wonder 
about the future. Where am I going? What 
are my goals? How do I achieve them? It is 
easy to know the present, because one only 
needs to look in a mirror. But there is no 
mirror or crystal ball of the future, so how 
does one project a future path? Commonly, 
reflecting on the past is a useful exercise 
as previous experiences provide a basis to 
speculate about the future. This issue of 
Universitas Šafarikiana is engaged in the im-
portant activity of reflecting upon the past 
eight years, and I have been asked to provide 
my perspective.

As a scientist, my nature is to cite the 
number of publications that have resulted 
from my collaborations with the team of re-
searchers in the Institute of Physics. I co-
uld also cite the grant funding that has been 
received, the expansion of instrumentation, 
the renovation of facilities, and the number 
of students who have been trained. However, 
an enumeration of these facts is a part of the 
written record that is available from a sim-
ple internet search, and quite frankly, these 
statistics would be rather boring to review. 
More importantly, the spirit of the collabo-

ration and its soul would be missing.
For example, how does one capture the energizing spirit of 

scientific discovery when surrounded by inquiring minds? What is 
the measure of success when the critical thinking skills of junior 

prof. Mark W. Meisel, PhD.

s rektorom
prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Hlavným poslaním univerzít je posky-
tovanie univerzitného vzdelávania. Žiaľ, 
to pravé a kvalitné univerzitné vzdeláva-
nie nie je možné poskytovať bez realizácie 
vlastného vedeckého výskumu...“ zdôrazňu-
je rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach L. Mirossay.

 Pán rektor, máte za sebou dve funkčné ob-
dobia (2007 – 2015). To druhé sa pomaly chýli 
ku koncu. V závere určitej funkčnej kariéry každý 
zvykne bilancovať obdobie, ktorému venoval svoje 
pracovné úsilie. Aj Vy ste prijali funkciu rektora 
s určitými víziami o rozvoji UPJŠ. Do akej miery 
sa Vám ich podarilo počas ôsmich rokov naplniť? 

Tak ako to už väčšinou býva, mnoho vecí sa re-
alizovať podarilo, ale niektoré ostali v rovine pred-
savzatí. Na 100 % sa väčšinou darí realizovať svo-
je predsavzatia len takým jednotlivcom, ktorí ich 
počas realizácie korigujú smerom nadol. Azda 
najviac ma prekvapila zdĺhavosť a byrokracia všet-
kých procesov, do ktorých sa naša spoločnosť po-
stupne zaplietla. Na začiatku som bol presvedče-
ný, že za 4 roky sa musí podariť napr. rekonštruk-
cia areálu bývalej KDN. Keď som začínal svoje 
druhé funkčné obdobie, bol som z týchto snov už 

vyliečený. Teraz verím, že sa aspoň do 
konca roka podarí dokončiť piatu bu-
dovu v rámci areálu, budovu bývalej 
pôrodnice. Dve posledné, ako aj do-
končenie celého areálu a jeho oplote-
nia už ostáva pre mojich nasledovní-
kov. A to som ešte chcel urobiť zásad-
nú úpravu nádvoria za budovou rekto-
rátu. Pred pár dňami som tade prechá-
dzal a počul som 3 mladých chlapcov, 
asi nie od nás, ktorí šli do budovy, kde 
sa nachádza Ústav histológie. „Tam vo 
vnútri to vyzerá ako v Oxforde. Vieš, 
taká stará architektúra.“ – povedal je-
den. „Ale ten dvor vyzerá taký sloven-
ský.“ – odvetil mu druhý. Určite tým 
nemyslel ždiarsku architektúru, ani 
Čičmany. 

 Ako som čítala v niektorom z Va- 
šich rozhovorov pre médiá, určite ste 
chceli z UPJŠ vybudovať prestížnu vý-
berovú a vedeckovýskumnú univerzi-
tu. Podarilo sa Vám tento proces jej 
transformácie naštartovať? 

To by mali posúdiť iní. Ak sa niečo 
podarilo, tak je to určite zásluha všet-
kých pracovitých a poctivých zamest-
nancov. Realitou je, že sme stále v tí-
me 4 – 5 slovenských univerzít, ktoré 
sú viditeľné aj zo zahraničia a ktoré 
sa fyzicky umiestňujú v rôznych me-
dzinárodných hodnotiacich schémach. 

 Hlavným poslaním univerzity je 
vzdelávanie. Spoločnosť sleduje ne-
priaznivý demografický vývoj, ktorý so 
sebou prináša aj pokles počtu študen-
tov na vysokých školách. Týka sa toto 
aj Vašej univerzity? Je o štúdium na 
Vašej univerzite záujem?

Napriek nepriaznivému demografic-
kému vývoju naša univerzita význam-
nejší pokles v záujme o štúdium, na-
šťastie, nezaznamenala. 

 V poslednom období sa pomer-
ne často diskutuje o kvalite vysokých 
škôl. Hodnotia ju rôzne sofistikované 
agentúry, nielen vo svete, ale aj do-
ma. Verejnosti sa ponúkajú rebríčky 
úspešnosti vysokých škôl podľa istých 
kritérií. Iste máte svoj názor na také-
to hodnotenia. Ktoré kritériá by ste 
uprednostnili Vy osobne?

Ako sme už pred chvíľou spomenu-
li, hlavným poslaním univerzít je po-
skytovanie univerzitného vzdelávania. 
Žiaľ, to pravé a kvalitné univerzitné 
vzdelávanie nie je možné poskytovať 
bez realizácie vlastného vedeckého 
výskumu. To, že sa na univerzitách 
má realizovať a bežne aj realizuje vý-
skum, by malo byť akceptované ako 
holý fakt a potreba aj z hľadiska ďal-
šieho vzdelávania. Už dávno sa mala 

skončiť celospoločenská diskusia na 
túto tému a spochybňovanie takého 
zásadného a základného faktu. Ak 
pre nič iné, tak aspoň preto, že kva-
litu vzdelávania žiadna z agentúr ne-
hodnotí, pretože nikto zatiaľ nevymys-
lel objektívny a výstižný systém, ktorý 
by takéto hodnotenie napĺňal. A tak 
keď odhliadneme od rôznych pomoc-
ných a kvantifikovateľných postupov, 
akým je napr. počet kliknutí na webo-
vú stránku univerzity a pod., zistíme, 
že všetky celosvetovo uznávané agen-
túry hodnotia pri klasifikácii univerzít 
ich vedecký potenciál a jeho výsledky. 
Samozrejme, že to celkom neodráža 
aj kvalitu vzdelávania na univerzite 
a v jej jednotlivých zložkách. Je to 
však v súlade so spomínaným pred-
pokladom, že univerzita s kvalitným 
vzdelávaním musí mať aj kvalitný vý-
skum a naopak. 

 Kľúčovým slovom, ktoré sa obja-
vuje v spojení s vysokými školami, je 
konkurencieschopnosť. Obstojí UPJŠ 
medzi ostatnými vysokými školami 
v Košiciach? A čo ostatné Slovensko 
a zahraničie? Obstojí i na medziná-
rodnom poli? 

Byť konkurencieschopný zname-
ná mať dobré objektívne výsledky vo 
vzdelávaní a vede. Rovnako dôležité 
je však mať aj dobré meno v širokej 
verejnosti, nielen odbornej, ale najmä 
laickej, z ktorej sa generujú možní zá-
ujemcovia o štúdium. To, že počet zá-
ujemcov o štúdium na našej univerzite 

napriek negatívnemu demografické-
mu vývoju výrazne nepoklesol, potvr-
dzuje našu regionálnu či celosloven-
skú konkurencieschopnosť. Rovnako 
počty zahraničných študentov študujú-
cich najmä na lekárskej fakulte pou-
kazujú na rovnaký trend. Neslobodno 
však zabúdať na ďalší rozvoj kvality 
univerzitných tvorivých zamestnancov 
a materiálno-technickej základne nie-
len pre vedu a výskum, ale aj pre pro-
ces vzdelávania. Videl som vynikajúce 
vybavenie výučbovými fantómami na 
školách a v krajinách, ktoré sa v na-
šich predstavách považujú za menej 
rozvinuté. A videl som aj ich ohromné 
ambície nastúpiť na konkurenčný trh 
v rámci univerzitného vzdelávania.

 pokračovanie na str. 6

researchers are developed and sharpened? The standard measures 
of success are difficult to quantize and evaluate. For me, it is easy 
to see a teenaged freshman student physically mature when moving 
to the early twenties as a senior student, but how does one measure 
the expanded intellectual capacity and potential?

Let me digress for a moment. Beyond my own expanded knowled-
ge about physics, chemistry, and material science, my collabora-
tions at UPJS empowered me when I read English translations of 
some of Sandor Marai’s work. In the interdisciplinary setting of the 
university community and during a social gathering, I mentioned to 
a humanities colleague that I had never read any of Marai’s work. 
I felt a void in not having read anything by the author recognized as 
Kosice’s writer laureate. My colleague found a copy that I could re-
ad, and she thoughtfully gave it to me. After reading it and another 
piece of work that I obtained, I was empowered by the ability to 
debate the merits and faults of Mari’s stories and characters. So 
what does this new found knowledge about Marai’s work involve 
my scientific collaborations? Everything.

My wife, who studies plants in low-gravity environments as part 
of NASA research, is often asked why people and plants should be 
sent into space. Her passionate reply is to explain that humans by 
nature are explorers. Our need to explore our surroundings is an 
integral part of our spirit. Prominent civilizations of the past have 
often declined when their drive to discover were muted. The econo-
mic, health, and social issues facing society can only be addressed 
by an educated, informed, and engaged society. The solutions will 
not be one-dimensional but will require interdisciplinary efforts.

So, returning from this digression, I can attest to the fact that the 
spirit and soul of my collaborations with the University and Kosice 
communities have enlightened me. My hope is that others have 
experienced a similar effect by interactions and discussions with 
me. The increased internationalization of the University communi-
ty brings new challenges, but it provides educational opportunities 
that are difficult to quantitatively measure and may not be realized 
for years. But if you want to get a sense of the spirit and soul of 
discovery at UPJS, go out and have a conversation with someone 
outside your comfort zone and learn something new. Compare the 
outcome of this exercise with one from eight years ago. My guess is 
you will sense the positive excitement of the future, and if you do, 
then sharing this spirit with others will strengthen and grow the so-
ul of Safarik University.

Úvaha Rozhovor
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nové pracovné aj priateľské vzťahy, 
ktoré následne priniesli spoluprácu už 
na oficiálnej úrovni. Je ťažké explicit-
ne definovať, ktorý vzťah mal najlepší 
prínos pre našu univerzitu. Určite väč-
šinou tie kontakty, kde bola partne-
rom vyspelejšia inštitúcia. No nie vždy 
tomu tak musí byť. Vždy som bol zá-
stancom toho, aby sa dohody o spolu-
práci medzi organizáciami podpisova-
li až na základe už existujúcej spolu-
práce konkrétnych jednotlivcov alebo 
tímov. Dohody medzi veľkými organi-
záciami bez osobného vkladu spolu-
pracujúcich kolegov sú väčšinou mŕtve 
a odsúdené na postupný zánik. S pri- 
búdajúcimi rokmi som si uvedomil, že 
aj naša prevažujúca orientácia na zá-
pad by mala byť postupne vyvažovaná 
aj smerom na východ. Napriek tomu, 
že spolupráca s významnými univer-
zitami na Ukrajine či v Rusku nikdy 
nezanikla, začali sme v ostatných ro-
koch nadväzovať intenzívnejšie vzťa-
hy nielen s týmito krajinami, ale už 
aj s krajinami Strednej Ázie, ktoré sa 
stali oprávnené na spoluprácu v rám-
ci programu Erasmus+. Prvé pozitívne 
výsledky sa už dostavujú. Budúci po-
tenciál týchto štátov je nesmierny.

 Ako ste spokojný s prepojenos-
ťou študentov s praxou počas ich štú-
dia? Máte konkrétne príklady, ktoré 
by ste mohli uviesť?

Ako absolvent lekárskej fakulty 
som bol už počas svojich štúdií kon-
frontovaný s tým, že prax bola abso-
lútnou požiadavkou a súčasťou nášho 
štúdia. Dokonca sme museli odviesť 
predpísanú škálu výkonov, ktoré sme 
mali evidované v špeciálnych zošit-
koch. Vtedy som ani netušil, že štu-

denti iných odborov (samozrejme, že 
nie všetkých) sa do kontaktu s praxou 
vôbec nedostávajú. Keď sa začalo vo-
lať po zvýšení hodín praktickej výučby 
na univerzitách, pripadalo mi to tak, 
že sme objavili teplú vodu. Žiaľ, nesta-
čí len formálne zaviesť praktickú vý-
učbu. Treba ju aj reálne vykonávať. 
A to už závisí od konkrétnych pedagógov 
a celkovej atmosféry na škole. Vždy 
medzi nami boli a budú tí, ktorí štu-
dentom dajú maximum (aj praktickej 
výučby), a iní, o ktorých sa od študen-
tov dozvedáte, že to až také ružové nie 
je. Veľa sa dozviete aj od študentov, kto-
rí pobudli semester či dva na univerzi- 
te v Nemecku, Francúzsku, Fínsku či 
v iných krajinách EÚ v rámci prog- 

Teším sa z vecí, ktoré sa podarilo 
zrealizovať, mám obavu zo skutočnos-
tí, ktoré som spomenul už vyššie. Je 
to hlavne šibeničný termín konca ro-
ku 2015, keď je potrebné definitívne 
ukončiť dve významné stavby štruktu-
rálnych fondov EÚ, ktoré nie sú jed-
noduché a ktorých realizácia v závere 
financovaného obdobia je výsledkom 
roky sa ťahajúcich prieťahov na rôz-
nych úrovniach. A to, čo ma mrzí naj-
viac, sú hroziace korekcie, o ktorých 
som sa tiež už zmieňoval. Škoda, že 
sa to všetko neukončilo vo funkčnom 
období, v ktorom som pôsobil, preto-
že svoju zodpovednosť za svoje rozhod-
nutia som si vždy uvedomoval a ani 
v budúcnosti sa jej nehodlám zbavo-
vať. Problémom je, že dnes ešte ani ne-
tušíme, čo by mohlo byť vyhodnotené 
ako pochybenie, z ktorého môžu vyply-
núť nejaké dôsledky. Na druhej strane 
som veľmi rád, že svojmu nástupcovi 
prenechávam finančne konsolidovanú 
univerzitu, na ktorej v posledných ro-
koch neboli problémy so schvaľovaním 
rozpočtu v senáte. To svedčí o tom, že 
zástupcovia jednotlivých fakúlt a uni-
verzitných pracovísk sa vedeli dohod-
núť a nedochádzalo k závažným roz-
porom. Teším sa, že rezervný fond rek-
tora bolo možné stále zmenšovať, pre-
tože odpadli mnohé nepredvídateľné 
alebo nevýkonné položky, ktoré by bo-
lo treba financovať v neštandardnom 
režime. Mám radosť z toho, že v celom 
areáli na Šrobárovej ulici už netečie 
zo striech do laboratórií a na nové prí-
stroje. Rovnaký výsledok bude zanedl-
ho realitou už aj v historických budo-
vách na ulici Park Angelinum. Teším 
sa, že sme rozbehli systém transferu 
nových technológií do praxe, za čo 
vďačím svojim prorektorkám, prorek-
torom a ostatným najbližším pracovní-
kom. Teší ma, že ľudia na univerzite 
nestratili elán napriek mnohým kom-
plikáciám a neúnosnému nárastu ad-
ministratívnej práce. 

 Z funkcie rektora sa vrátite k svo- 
jej pôvodnej profesii farmakológa. 
Tešíte sa? Máte už predstavu, čomu 
sa budete venovať vo svojom odbore?

Ja som sa nikdy úplne neodstrihol 
od svojej odbornej činnosti. Je prav-
dou, že počas môjho pôsobenia vo 
funkcii rektora najviac utrpela vedec-
ká práca. So študentmi som bol však 
stále v styku a pravidelne som predná-
šal slovenským aj zahraničným štu-
dentom na lekárskej fakulte. Rovnako 
ako každý rok aj teraz skúšam a pred-
pokladám, že to by tak mohlo byť aj 
v budúcnosti. Dúfam, že sa budem 
môcť viac venovať aj výskumnej čin-
nosti a že sa do problematiky rie-
šenej v našom ústave plnohodnotne 
zapojím. 

Ďakujeme za rozhovor.

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

ramu Erasmus. Sú však aj krajiny, kde je to s pra-
xou aj na lekárskych fakultách horšie, pretože si 
študent proste zo zákona na pacienta siahnuť ne-
môže. To je ale špecifický prípad. 

 Mnohí absolventi univerzity zastávajú vý-
znamné posty v slovenských i zahraničných fir-
mách, inštitúciách a pod. Udržiavate s nimi kon-
takty aj po ukončení štúdia?

Nemôžem povedať, že by som udržiaval pravi-
delné kontakty s našimi študentmi pracujúcimi 
v zahraničí. O mnohých, najmä tých, ktorých som 
učil, viem a z času na čas ma počas svojho pobytu 
na Slovensku aj navštívia. Je pravdou – a môžeme 
byť na to skutočne hrdí –, že viacerí sa veľmi dob-
re uplatnili v rôznych krajinách vrátane štátov EÚ, 
USA či Kanady. Rád počúvam o ich úspechoch 
a je mi ľúto, že museli Slovensko opustiť. 

 Nový univerzitný kampus. Takto často bý-
va pomenovaný nový areál v blízkosti Rektorátu 
UPJŠ (bývalá Krajská detská nemocnica), s kto-
rého kúpou začalo ešte vedenie pred Vaším nástu-
pom do funkcie rektora. Ako pokračuje rekon-
štrukcia jeho budov? Ste spokojný s výsledkami 
realizácie plánov rekonštrukcie?

Som nesmierne rád, že sa môj predchodca, pán 
rektor Babčák, nedal odradiť kuvičími hlasmi 
a správne rozhodol o kúpe areálu bývalej Krajskej 
detskej nemocnice na účely univerzity. Práve v tom 
období vznikla aj nová filozofická fakulta, ktorá 

nemala žiadne materiálne zázemie. Je preto lo-
gické, že väčšina objektov v tomto areáli bola ur-
čená práve pre potreby tejto fakulty. Je zas úplne 
samozrejmé, že univerzálne využiteľné priestory, 
vrátane posluchární, sa majú aj univerzálne vy-
užívať. Navyše v týchto dňoch otvárame ďalšiu 
zrekonštruovanú budovu, ktorá je určená na voľ-
nočasové aktivity študentov. Ak sa v budúcnosti 
podarí dotiahnuť projekt areálu do konca, bude 
tu aj penzión pre návštevníkov univerzity a spolu 
s pôvodným priestorom univerzity na Šrobárovej 
ulici by tak vzniklo skutočné malé univerzitné 
mestečko v centre Košíc, vhodné svojou vybavenos-
ťou na usporadúvanie aj medzinárodných kongre-
sov do 500 až 1000 účastníkov. Jeden podobný tu 
už v minulom roku s veľkým úspechom prebehol, 
a to bola zrekonštruovaná ešte len polovica objek-
tov. Verím tomu, že nové vedenie univerzity rekon-
štrukcie ukončí už počas prvých 4 rokov funkčné-
ho obdobia. 

 Pán rektor, Vaše pôsobenie na pozícii rek-
tora sa končí dňom 21. 8. 2015. S akými pocitmi 
vbiehate do cieľovej rovinky? Iste sa zamýšľate, 
akú štafetu odovzdáte svojmu nástupcovi.

 Pilierom každej univerzity by 
mal byť vedecký výskum. Presun ťa-
žiska z klasickej výučby na vedu a vý-
skum je radikálna zmena, s ktorou 
by sa mali stotožniť nielen tvoriví za-
mestnanci, ale aj pedagógovia každej 
vysokej školy. Ako to vidíte na vlastnej 
univerzite? Zlepšila sa situácia za po-
sledné roky?

Ako sme to mohli vidieť v posled-
nej správe pána prorektora Černáka, 
ukazovatele vedy a výskumu na našej 
univerzite oscilujú okolo slušného vý-
konu v rámci Slovenska, pričom nie-
ktoré aj progresívne stúpajú. Je to veľ-
mi potešiteľné a tým vyslovujem svoju 
veľkú vďaku všetkým tvorivým pracov-
níkom, ktorí sa na tomto vývoji podie-
ľali a podieľajú. Žiaľ, nie je možné 
konštatovať, že by obrovské investície 
do prístrojového parku naštartovali ra-
dikálny vzostup vedeckých výsledkov 
a inovácií. Je to pochopiteľné a da- 
lo sa to očakávať, keďže obstaráva-
nie vybavenia laboratórií a ďalších 
komodít v rámci riešenia projektov 
štrukturálnych fondov EÚ odčerpalo 
množstvo času a energie aj tvorivých 
pracovníkov. Bez ich odborného de-
finovania požadovaných položiek by 
nebolo možné verejnú súťaž ani vyhlá-
siť. Nečudujem sa preto, že odborno-
-administratívne úkony spojené s ve- 
rejných obstarávaním neraz zdvihli 
hladinu rozhorčenia a rozčarovania 
práve v skupine tvorivých pracovníkov. 

 
 Spektrum aktivít v rámci rozvoja 

zahraničných vzťahov pokračuje v sú- 
lade s princípmi internacionalizácie, 
vytýčenými v dlhodobom zámere uni-
verzity. Čo posilnilo zvýšenie medzi-
národnej prestíže Vašej alma mater 
a aké priority v oblasti medzinárodnej 
spolupráce boli implementované?

Svoje pôsobenie v riadiacich štruk-
túrach našej univerzity som začínal 
na lekárskej fakulte ako prodekan pre 
medzinárodné vzťahy. Už vtedy som 
mal za sebou pár rokov vedecko-štu-
dijných stáží v zahraničí a presvedče-
nie, že pobyt na takom pracovisku mô-
že byť pre každého prospešný. S tým-
to presvedčením som vždy maximálne 
podporoval všetkých záujemcov o po-

byt a štúdium na zahraničných uni-
verzitách či iných vedeckovýskumných 
pracoviskách. Okrem všeobecného 
rozvoja osobnosti konkrétneho člove-
ka sa na takých pobytoch nadviazali 

 Ak spomíname konkurencieschopnosť 
UPJŠ, určite musíme spomenúť veľké vedecké 
projekty, realizované počas Vášho funkčného ob-
dobia. Ktoré z nich považujete za kľúčové? Ktoré 
dokážu aj s odstupom času posilniť vedecký výz-
nam univerzity? V čom vidíte ich prínos? 

Človek nikdy nemôže byť takým dobrým pro-
rokom, aby mohol reálne posúdiť, ktorý z pro-
jektov prinesie zásadný objav či prakticky zhod-
notiteľnú inováciu. Je isté, že vybavenie našich 
pracovísk vedeckovýskumnou technikou sa za 
tých pár rokov dostalo v rámci riešenia štruktu-
rálnych fondov EÚ na s minulosťou neporovna-
teľnú úroveň. Teraz je to hlavne na ľuďoch, na 
tvorivých pracovníkoch. Budeme schopní kon-
centrovať a motivovať kritickú masu schopných 
a ochotných odborníkov? Za akých podmienok 
a za čo? To sú výzvy, ktoré nás čakajú v najbližšej 
budúcnosti. To je rovnako dôležité ako budovy, 
prístroje, technológie. Bez jedného ani druhého 
sa nepohneme ďalej. Čo sa týka projektov, azda 
takým zjednocujúcim a rozhodne najväčším by 
mal byť MEDIPARK, ak sa ho podarí úspešne 
dotiahnuť do konca. Samozrejme, že nie menej 
závažné sú naše prepojenia na iné univerzity 
a SAV cez TECHNICOM a PROMATECH, čo sú 
ďalšie košické vedeckovýskumné parky a centrá. 
Vízia s termínom KOŠICE SCIENCE CITY už 
opakovane rezonuje v odbornej, ale čiastočne aj 
laickej obci.

 Realizácia akéhokoľvek nápadu si vyžaduje 
predovšetkým prezieravosť a odvahu. V prípade 
projektov sú to obrovské investície. Ich zabezpe-
čenie na kľúčové projekty na UPJŠ určite nebola 
jednoduchá záležitosť. Ako sa univerzita popaso-
vala s touto úlohou? Stretávali ste sa s pochope-
ním na vlastnej univerzite? 

Prezieravosť je výborná schopnosť a treba len 
veriť, že ju človek na začiatku vážnych rozhodnutí 
má. Odvahu treba dávkovať umiernene a napriek 
tomu, že sa nepovažujem za hazardéra, mal som 
jej na úvod asi viac, ako bolo potrebné. Vyplývalo 
to aj z nedostatku informácií a všeobecnej eufó-
rie vyplývajúcej z nádeje radikálneho zlepšenia 
materiálno-technickej základne celej univerzi-
ty. Dnes by som postupoval určite umiernenejšie 
z dôvodov viacerých faktorov, ktoré sa v čase re-
alizácie postupne objavovali. Jedným z hlavných 
je už pomaly neúnosná byrokracia spojená s im-
plementáciou projektov, verejné obstarávania 
a z nich vyplývajúce dôsledky. Tie sú generované 
nejednoznačným výkladom k tomu patriacej le-
gislatívy, kde hra so slovíčkami znamená hrozbu 
tisícových až státisícových korekcií. To je realita, 
s ktorou sa boríme dnes. Čo sa týka porozume-
nia na vlastnej univerzite, to je historicky dobre 
známy jin-jang efekt. Je veľa jednoznačných zá-
stancov a podporovateľov doterajšieho rozvoja, sú 
však aj viac-menej skrytí oponenti, nechcem pou-
žiť silnejšie slovo. A tak, ako to už v živote býva, 
určite dôjde k zmene postojov viacerých ľudí po 
mojom definitívnom odchode z funkcie rektora. 
Už som to v živote zažil, ale nemôžem povedať, 
že sa na to dá zvyknúť. Najťažšie je akceptovať 
dodatočné vysvetľovania dávnych situácií od ľu-
dí, ktorí ani netušia, ako to vlastne bolo, a ktorí 
neniesli žiadnu zodpovednosť. Potom sa dozviete 
o sebe veci, o ktorých ste sám ani nerozmýšľali.

Rozhovor Rozhovor
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•	   rektor 
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 prvé funkčné obdobie: 08/2007 – 07/2011
 druhé funkčné obdobie: 08/2011 – 08/2015

•	prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu
 prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
 funkčné obdobie: 08/2007 – 07/2011

•	prorektor pre vonkajšie vzťahy
 prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
 funkčné obdobie: 08/2007 – 07/2011

•	prorektor pre rozvoj a informačné technológie
 doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., mim. prof.
 funkčné obdobie: 08/2007 – 09/2008

•	prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie
 doc. PhDr. Ján Ferjenčík CSc. 
 funkčné obdobie: 08/2007 – 07/2011
 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 funkčné obdobie: 09/2011 – 08/2015

•	prorektor pre vedu a výskum
 prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 prvé funkčné obdobie: 10/2007 – 07/2011
 druhé funkčné obdobie: 09/2011 – 08/2015

•	prorektorka pre legislatívu
 prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
 funkčné obdobie: 09/2011 – 08/2015

•	prorektorka pre zahraničné vzťahy
 doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
 funkčné obdobie: 09/2011 – 08/2015

•	prorektorka pre rozvoj
 prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
 funkčné obdobie: 09/2011 – 08/2015

•	kvestor
 Ing. Stanislav Benčo
 funkčné obdobie: 10/2007 – 08/2011
 Ing. Karol László
 funkčné obdobie: 09/2011 – 08/2015

  Manažérske riadenie prípravy podkla-
dov na komplexnú akreditáciu našej 
univerzity v oblasti vedy a výskumu.

  Zavedenie informačného systému pre 
projekty VVGS.

  Iniciácia a následná inštitucionalizácia 
Ceny rektora udeľovanej za vedecko- 
výskumnú činnosť.

  Vytvorenie a realizácia postdoktorand-
ských pracovných miest hradených  
z univerzitného rozpočtu.

  Vytvorenie webovej stránky o unikát-
nych prístrojoch a laboratóriách vybu-
dovaných predovšetkým z prostriedkov 
štrukturálnych fondov

  Pravidelné vyhodnocovanie postave-
nia UPJŠ v rôznych medzinárodných 
rankingoch.

  Pravidelná propagácia a popularizácia 
vedeckých výsledkov formou účasti na 
celoslovenských podujatiach, ako sú 
Európska noc výskumníkov a Týždeň ve-
dy a techniky.

  Reprezentácia UPJŠ formou pozva- 
ných prednášok na konferenciách 
Scientific IRE-Symposium „The 
Importance of Universities in the 
Regions“ Scientific IRE-Symposium 
v Salzburgu (2010), 2nd Conference 
of Regional Universities „How to find 
Additional Financial Resources for 
Regional Universities“ v Linzi (2011), 
International Conference KRE 12 
v Prahe (Knowledge, Research and 
Education- měření výskumu II, 2012).

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v období rokov 2007 – 2015

Členovia vedenia Veda a výskum

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.,
prorektor pre vedu a výskum

UPJŠ v Košiciach
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Veda a výskum Vysokoškolské vzdelávanie 
a informačné technológie

  Rozširovanie funkcionality akademic-
kého informačného systému (nadstav-
ba VSES320 „Elektronický zápis“, re-
gistrácia, kontrola originality a ucho-
vávanie záverečných, rigoróznych a ha-
bilitačných prác v Centrálnom registri 
záverečných prác SR a i.).

  Zavedenie nového systému značenia 
budov, posluchární a všetkých výučbo-
vých priestorov na UPJŠ.

  Aktivity smerujúce k propagácii uni-
verzity (Deň otvorených dverí na UPJŠ 
v Košiciach pre záujemcov o štúdium, 
schválenie dodatku štipendijného poriad-
ku UPJŠ, na základe ktorého má UPJŠ 
možnosť udeliť štipendium talentova-
ným absolventom stredných škôl; parti-
cipácia na projekte SteelPark Kreatívna 
fabrika v Kulturparku, účasť univerzity 
na Noci výskumníkov a i.).

 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie

a informačné technológie
UPJŠ v Košiciach
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  Zriadenie Univerzitného poradenského 
centra UPJŠ „UNIPOC“, ktoré posky-
tuje právne, psychologické, sociálne, 
IT poradenstvo prostredníctvom pove-
rených zamestnancov.

  Stabilizácia počtu akreditovaných 
programov.

  Realizácia plánovaných aktivít vzde-
lávacích projektov v rámci OP 
Vzdelávanie (RIFIV - Rozvoj inovatív-
nych foriem vzdelávania a podpora inter-
disciplinarity štúdia na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, SOFOS 
- Rozvoj vedomostí a zručností zamest-
nancov a študentov UPJŠ s akcentom na 
medziodborové kompetencie a integráciu 
do medzinárodných výskumných centier, 
KVARK - Kvalita vzdelávania a rozvoj 
kompetencií doktorandov a postdokto-
randov UPJŠ, IRES - Projekt Inovácie 
pre vedomostnú spoločnosť a i.).

  Podpora hodnotenia kvality vzdelá-
vania na základe odporúčania vy-
pracovaného vypracovala European 
Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ďalej len „ENQA“) 
vo forme Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European 
Higher Education Area „ESG“ 
(Rozhodnutie rektora č. 4/2014 o zabez-
pečení vnútorného systému kvality vzde-
lávania na UPJŠ).

  Oblasť rozvoja IT: prechod e-mailo-
vých služieb k externému poskytova-
teľovi, zavedenie cloudových služieb 
na univerzite prostredníctvom riešenia 
Microsoft Office 365.

Legislatíva

  Prijatie Štatútu etickej komisie a ro-
kovacieho poriadku etickej komisie 
UPJŠ.

  Riešenie právnych otázok súvisiacich 
so zabezpečením štúdia, pracovno-
právnych vzťahov, ako aj podkladov 
na prípravu návrhov zmien v právnych 
predpisoch.

  Príprava právnych analýz a podkladov 
na riešenie právnych otázok na UPJŠ 
a jej súčastiach.

  Príprava materiálov a právnych analýz 
pri riešení vydávania rozhodnutí v rám-
ci UPJŠ.

  Spolupráca a príprava podkladov s jed-
notlivými útvarmi Rektorátu UPJŠ pri 
riešení sporných právnych problémov 
a zjednocovanie jednotlivých stanovísk.

  Spracovanie podkladov pri riešení práv-
nych sporov na UPJŠ, ktoré prebiehajú 
na súdoch, resp. boli ukončené.

prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.,
prorektorka pre legislatívu

UPJŠ v Košiciach

Vysokoškolské vzdelávanie 
a informačné technológie
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  Implementácia 32 projektov štrukturál-
nych fondov EÚ, z toho 9 projektov z Eu- 
rópskeho sociálneho fondu v operač-
nom programe Vzdelávanie a 23 pro-
jektov z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v operačnom programe 
Výskum a vývoj. Ku koncu decem-
bra 2014 bolo úspešne ukončených 21 
projektov.

  Získanie a implementácia troch kľú-
čových projektov budovania univerzit-
ných vedeckých parkov a vedecko-vý-
skumných centier: 

 l   Medicínsky univerzitný vedecký 
park v Košiciach MEDIPARK v Ko- 
šiciach – projekt budovania špičko-
vého národného a medzinárodného 
centra pre aplikovaný výskum a vý-
voj, a transfer jeho výsledkov do pra-
xe v oblasti medicíny.

 l  Výskumné centrum progresívnych 
materiálov a technológií pre súčasné 
a budúce aplikácie – PROMATECH.

 l  Univerzitný vedecký park 
TECHNICOM pre inovačné apli-
kácie s podporou znalostných 
technológií.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., 
prorektorka pre rozvoj
UPJŠ v Košiciach

Rozvoj Rozvoj

  Vytvorenie nástrojov na efektívny 
transfer výsledkov výskumu a know-
-how do praxe: smernica na ochranu 
duševného vlastníctva na UPJŠ, úsek 
pre transfer technológií a know-how do 
praxe a spolupráca UPJŠ s Centrom 
vedecko-technických informácií SR 
a partnerskými inštitúciami pri kreova-
ní Národného centra pre transfer tech-
nológií. Intenzívne aktivity v oblasti 
inovácií a transferu výsledkov výskumu 
a know-how do praxe: 

 l  vznik komerčného subjektu plne vlast- 
neného univerzitou – SAFTRA, 
s. r. o.,

 l  vznik prvej high-tech spin-off spoloč-
nosti na pôde UPJŠ – SAFTRA pho-
tonics, s. r. o., 

 l  vznik 5 predmetov duševného vlast- 
níctva,

 l  pripravenie podmienok pre vznik uni- 
verzitného inkubátora spin-off a start- 
-up firiem

  Vybudovanie série unikátnych labora-
tórií a vedeckovýskumných celkov na 
základe implementácie projektov ŠF 
EÚ, ako aj iných vedeckovýskumných 
domácich a zahraničných projektov: 
Centrum interdisciplinárnych biovied 

 Laboratórium analytickej cytometrie 
  Laboratórium biomedicínskej a klinic-

kej mikrobiológie 
Laboratórium bunkových a tkanivo-
vých kultúr 
Laboratórium elektrónovej paramag-
netickej rezonancie 
Laboratórium experimentálnej foneti-
ky a komunikácie 
Laboratórium feromagnetizmu 
Laboratórium hmotnostnej spektro-
metrie a metabolomiky

  Laboratórium inteligentných dátových 
analýz

  Laboratórium nukleárnej magnetickej 
rezonancie 

 Laboratórium proteomiky
 Laboratórium štruktúrnej analýzy
  Laboratórium translačného výskumu 

respiračných a metabolických chorôb
 Metalografické laboratórium
 Nanolaboratórium
  Spoločné laboratórium transmisnej 

elektrónovej mikroskopie
  Špecializované laboratórium 

morfológie
 Televízne a filmové štúdio
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Rozvoj Rozvoj
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Rozvoj Rozvoj



  Participácia na projekte European 
University Association (EUA) 
– Mapping University Mobility 
(MAUNIMO).

  UPJŠ ako súčasť hodnotenia univer-
zít U-Multirank (fyzika, informatika, 
chémia, biológia, matematika, histó-
ria a sociálna práca.

  Členstvo UPJŠ v Košiciach v Euro- 
pean Academy of Sciences and 
Arts (EASA), Magna Charta 
Universitatum Observatory, Košice 
IT Valley Association, Slovensko-
francúzskom univerzitnom institute. 

  Aktívne zastúpenie v Stratégii EÚ 
pre Dunajský región, v Správnej ra-
de Slovak Academic Association for 
International Cooperation (SAAIC), 
v komisiách pre výber štipendistov 
Národného štipendijného progra-
mu SR (NŠP), vo výberovej ko-
misii Central European Exchange 
Program for University Studies 
(CEEPUS) a vo výberovej komisii 
Medzinárodného vyšehradského fon-
du za slovenskú akademickú obec. 

  Realizácia medzinárodnej vedecko- 
výskumnej spolupráce na zákla-
de medzivládnych dohôd UPJŠ PF 
v spolupráci so Spojeným ústavom 
jadrového výskumu v Dubne v Rus- 
ku, s CERN-om vo Švajčiarsku, s Eu- 
ropean XFEL GmbH v Nemecku 
a s DESY-Deutsches Elektronen-
Synchrotron v Hamburgu v Ne- 
mecku.

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.,
prorektorka pre zahraničné vzťahy
UPJŠ v Košiciach

Zahraničné vzťahy

  Uzatvorenie 14 nových rámcových 
zmlúv o spolupráci, ktoré zinštitu-
cionalizovali existujúcu individuál-
nu spoluprácu jednotlivcov na fa-
kultách a vytvorili podmienky na jej 
rozšírenie.

  Prechod z pôvodného programu 
LLP/Erasmus na nový program 
Erasmus+, v ktorom sa obnovilo viac 
ako 250 bilaterálnych zmlúv a uza-
tvorili sa prvé 3 zmluvy pre odbor 
zubné lekárstvo.

  Vytvorenie priestorov pre dobro-
voľníkov Erasmus Student Network 
Košice na Medickej ul. č. 6.

  Vytvorenie spoločných študijných 
programov na III. stupni štúdia 
na Prírodovedeckej, Filozofickej a 
Lekárskej fakulte UPJŠ v 7 študij-
ných odboroch s 13 európskymi uni-
verzitami; realizácia spoločných ob-
hajob a vydanie 10 dvojitých dokto-
randských diplomov.

  Zabezpečenie účasti zástupcov UPJŠ 
na vzdelávacích veľtrhoch v Krakove 
v Poľsku, v Moskve v Rusku.

Zahraničné vzťahy
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  Zostavenie rozpočtov univerzity na 
roky 2012 – 2015.

  Spracovanie výročných správ univer-
zity za roky 2011 – 2014.

  Rekonštrukcia a dostavba budovy 
Sokrates filozofickej fakulty v areáli 
bývalej Krajskej detskej nemocnice.

  Rekonštrukcia budovy Minerva slú-
žiacej na voľnočasové aktivity štu-
dentov UPJŠ v areáli bývalej Krajskej 
detskej nemocnice.

  Rekonštrukcia najväčšieho skleníka 
v Botanickej záhrade UPJŠ. 

  Riešenie konfliktnej situácie a kúpa 
pozemkov v expozičnej časti a v hos-
podárskom zázemí Botanickej záhra-
dy UPJŠ.

  Zriadenie Úseku pre verejné obstará-
vanie Rektorátu UPJŠ.

  Zavedenie informačného systému na 
podporu činností spojených s verej-
ným obstarávaním na UPJŠ.

  Riešenie finančno-ekonomických 
problémov súvisiacich s projektmi fi-
nancovanými zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie.

  Realizácia investícií a opráv priesto-
rov UPJŠ.

Ing. Karol László,
kvestor
UPJŠ v Košiciach

Hospodárske a správne veci Obnova areálu Moyzesova 9
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