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Košice 17. september 2018 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vstupuje do nového akademického roka 

2018/2019 so zrekonštruovanými priestormi požiarom zničenej budovy Prírodovedeckej 

fakulty UPJŠ v Košiciach 

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 sa na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach uskutočnilo tradične v priestoroch auly Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach za prítomnosti vedenia univerzity, členov akademickej obce, zamestnancov, 

študentov a ďalších vzácnych hostí. Do nového akademického roka nastúpilo od pondelka 17. 

septembra 2018 6 600 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom, 

spojenom stupni štúdia a doktorandskom štúdiu sa zapísalo 2 222 študentov.   

„Hlavnou prioritou univerzity je zabezpečenie vzdelávania tak, aby sa štúdium 

opieralo o kvalitný vedecký výskum odborne erudovaných učiteľov, ktorí prenášajú 

poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ 

v Košiciach a jej súčastí vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti v priebehu 

vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, 

najnovšími informačno – komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi metódami 

vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 

Pavol Sovák, CSc. 

Rektor UPJŠ v Košiciach zároveň privítal študentov prvého ročníka a poprial im 

úspešné štúdium na jednej z najlepších univerzít na Slovensku, ktorá ponúka nielen kvalitné 

vzdelávanie, ale aj možnosti pre zmysluplné voľnočasové aktivity v oblasti kultúry, športu 

a umenia. Vo svojom príhovore taktiež poprial všetkým členom akademickej obce univerzity 

pevné zdravie, mnoho invencie v štúdiu, vo vedeckej práci i v pedagogickej činnosti. 

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo aj predstavenie 

nových profesorov, doktorov vied docentov a nových nositeľov vedeckého kvalifikačného 
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stupňa IIa. Zároveň rektor UPJŠ v Košiciach udelil Cenu rektora za významný prínos učiteľov 

a vedeckých pracovníkov univerzity v oblasti vedy a výskumu, Cenu rektora za významný 

prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti a rovnako aj Cena rektora v kategórii 

významný mediálny čin jednotlivcom a kolektívom za pozitívne zviditeľňovanie univerzity 

v masmediálnej oblasti. 

Významnou udalosťou univerzity v novom akademickom roku 2018/2019 bolo 

slávnostné otvorenie požiarom zničenej budovy Ústavu chemických vied Prírodovedeckej 

fakulty UPJŠ v Košiciach. Po 647 dňoch od ničivej udalosti sa do zrekonštruovaných priestorov 

vrátil študentský život a od pondelka 17. septembra 2018 sa začalo s realizáciou výučby vo 

vynovených laboratóriách a miestnostiach. Za účasti podpredsedu vlády a ministra financií SR 

Petra Kažimíra, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho 

a ministra hospodárstva SR Petra Žigu sa uskutočnil slávnostný akt prestrihnutia pásky 

a uvedenia priestorov do užívania.  

„Je to pre nás veľký deň. Vďaka enormnému nasadeniu našich zamestnancov 

a zamestnancov PF UPJŠ v Košiciach, finančnej podpory vlády, ministerstva, LF UPJŠ 

v Košiciach, anonymných a neanonymných darcov, vďaka nasadeniu realizátorov 

rekonštrukčných prác sa náš prísľub z decembra 2016 stal realitou a oddnes sa v budove 

opäť učí a postupne sa uvádza do činnosti vedecká infraštruktúra,“ uviedol rektor. 

Zároveň rektor UPJŠ v Košiciach zdôraznil, že celkový náklad na rekonštrukciu 

a zariadenie ÚCH PF UPJŠ v Košiciach predstavuje približne 4 milióny eur. Rekonštrukciou 

prešla aj susedná budova s telocvičňou a posluchárňami ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach v náklade 

200 tisíc eur financovaných z univerzitných prostriedkov.  

 

Fotografie: zábery zo slávnostného otvorenia ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach, fotokredit: 

Eugen Bernáth 
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V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk 

tel.: +421 905 385 911 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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