
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

 

Košice, 16. september 2014 
 

Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015  

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 
Dnes predpoludním sa uskutočnilo v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede 

SNP 1 slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach za prítomnosti predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty 

Macejkovej, PhD., riaditeľov košických zdravotníckych zariadení, zástupcov mestských  

a krajských inštitúcií v Košiciach a iných významných osobností, bývalých rektorov a súčasného 

vedenia univerzity, dekanov fakúlt, členov vedeckých rád a akademických senátov a tiež 

zamestnancov a študentov UPJŠ. 
 

Vo svojom slávnostnom príhovore zaželal rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 

DrSc. študentom veľa elánu pri zdolávaní nástrah náročného vysokoškolského štúdia, mnoho 

cenných poznatkov získaných v kontaktnej výučbe či už v prednáškových sálach alebo  

v špičkových laboratóriách a taktiež hodnotné  spoločenské vyžitie na podujatiach 

organizovaných študentmi univerzity i na podujatiach v rámci aktivít mesta Košice. „Dovoľte mi, 

aby som vám všetkým poprial do nového akademického roku veľa úspechov, príjemnú tvorivú 

atmosféru, zdravie a šťastie v rodinách aj v práci. Študentkám a študentom veľa silu  

k namáhavej duševnej práci a jej úspešné zavŕšenie vo forme zvládnutých skúšok. Prvákom 

dobrý štart a končiacim ročníkom efektné finále a ukončenie štúdia k osobnej spokojnosti  

aj spokojnosti vašich rodičov,“ povedal rektor v závere svojho príhovoru. 

 

 

 
 



Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0905 344 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk 

Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj predstavenie nových profesorov Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odovzdanie dekrétov novým docentom a doktorom vied 

a predstavenie nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa priznaný Komisiou 

Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov. Slávnostný 

ceremoniál potom pokračoval odovzdávaním Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos 

učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu. Ceny získali:  
 

 prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., riaditeľ Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – za  získanie  

 viacerých prelomových vedeckých výsledkov a významnú publikačnú činnosť v oblasti teoretickej informatiky 
Prof. Geffert patrí k medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti teoretickej informatiky, a to najmä 

v oblasti teórie formálnych jazykov, výpočtovej zložitosti, s prevahou výsledkov týkajúcich sa pamäťovej 

zložitosti algoritmov, problematiky efektívnych algoritmov triedenia dát, ako aj popisnej zložitosti 

konečnostavových automatov. Publikoval 77 vedeckých publikácií, z toho 49 kategórie A,  

a je aj spoluautorom 7 redakčných zostavovateľských prác konferenčných zborníkov knižného 

charakteru, na ktoré bolo evidovaných 13 citácií vo celosvetovo uznávaných vedeckých monografiách  

a 228 citácií v článkoch evidovaných v medzinárodných citačných databázach. V roku 2006 získal Cenu 

mesta Košíc. Je členom IFIP-u (International Federation for Information Processing) - Working Group 

1.2 on Descriptional Complexity. 
 
 

 prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ - za významnú publikačnú  

   činnosť v oblasti dejín 20. storočia a za rozvoj bádania v oblasti historických vied na UPJŠ  v Košiciach 
Prof. Šutaj sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje predovšetkým problematike slovenských 

dejín po roku 1945, s dôrazom na problematiku slovensko-maďarských vzťahov, národnostnej 

problematiky a politických strán v tomto období. Doteraz publikoval 24 monografií, z nich 4 v zahraničí 

a ďalších 160 vedeckých štúdií, na ktoré bolo zaznamenaných viac ako 1000 citácií. V posledných troch 

rokoch vydal viac ako 30 vedeckých publikácií, z ktorých k najvýznamnejším patrí monografia 

Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí a pod jeho vedením vytvorená kolektívna monografia  

Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians).  
 

 prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., prednosta IV. internej klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice -  

    za vedecký prínos v oblasti diabetológie a za významnú publikačnú   činnosť 
Prof. Tkáč sa počas svojej vedeckej kariéry najviac venoval štúdiu vzťahov medzi diabetom a rozvojom 

aterosklerózy. V poslednom desaťročí medzi jeho výskumné záujmy patrili tiež genetické asociačné 

štúdie zamerané na dyslipidémie a farmakogenetiku diabetu. Celkovo publikoval 47 publikácií 

kategórie A, pričom jeho práce boli citované 480-krát. V posledných troch rokoch mal 14 publikácií 

kategórie A, medzi ktorými bol aj vyzvaný prehľadný článok v časopise Diabetes Care s impakt 

faktorom 8,5. Celoživotná výskumná a klinická práca prof. Tkáča boli ocenené Dérerovou cenou 

udeľovanou predsedníctvom SLS, a opakovane (4x) cenou Slovenskej diabetologickej spoločnosti.  

 

 

Akademický rok 2014/2015 na UPJŠ v Košiciach v číslach  

 

Do prvých ročníkov všetkých troch stupňov (bakalárske, magisterské a doktorské 

štúdium) nastupuje v tomto akademickom roku na UPJŠ v Košiciach 2380 študentov a celkový 

počet študentov na všetkých piatich fakultách (Lekárska, Prírodovedecká, Právnická, Filozofická 

a Fakulta verejnej správy) a Ústave telesnej výchovy a športu v akademickom roku 2014/2015 

predstavuje 7 540 (z toho 676 externých).  
 

K 1. septembru 2014 ponúka UPJŠ vysokoškolské vzdelanie v 217 akreditovaných 

študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa. Štruktúra akreditovaných 

programov podľa stupňa štúdia je: 109 programov v prvom stupni štúdia, 66 programov v druhom 

stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 42 programov pre tretí stupeň štúdia.   
 

K zaujímavým novinkám z posledných dvoch rokov patrí bakalársky študijný program 

„Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku“ na Filozofickej fakulte,  

aplikovaná informatika na Prírodovedeckej fakulte, magisterský študijný program „Európska 

verejná správa“ na Fakulte verejnej správy a na doktorandskom štúdiu sú to „Progresívne 

materiály“ na Prírodovedeckej fakulte a „Verejná správa a politika“ na Fakulte verejnej správy. 

Fakulta verejnej správy sa aktuálne uchádza o aj akreditáciu magisterského spoločného študijného 

programu „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“ s Fakultou veřejných politik 

Univerzity v Opave. Medzi najobľúbenejšie študijné programy na UPJŠ tradične patrí 

Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte, Biológia a Chémia  
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na Prírodovedeckej fakulte a Psychológia, Masmediálne štúdiá a Britské a americké štúdiá  

na Filozofickej fakulte.  
 

„Univerzita nekladie dôraz na samoúčelné rozširovanie ponuky študijných programov, 

ale podstatne viac na ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu s požiadavkami 

praxe. K tomu bude intenzívne využívať aj zdroje štyroch projektov štrukturálnych fondov EÚ 

z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, v prioritnej osi Reforma 

vzdelávania a odbornej prípravy, ktorých celková výška v súčasnosti predstavuje sumu takmer  

7 miliónov eur,“ konštatuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. 

Ladislav Mirossay, DrSc., podľa ktorého sa problematika zamestnanosti absolventov vysokých 

škôl stala jednou z diskutovaných tém.  

 

„UPJŠ nepodceňuje túto problematiku a prijala celý rad konkrétnych opatrení pre 

zlepšenie uplatnenia jej absolventov v praxi. Jedným z nich je realizácia aktivít 

celouniverzitného projektu ‚Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora 

interdisciplinarity štúdia na UPJŠ (RIFIV)‘. Odborné aktivity projektu RIFIV smerujú 

predovšetkým k pružnému reagovaniu fakúlt UPJŠ v Košiciach na požiadavky trhu práce, s čím 

súvisí potrebná zmena v študijných programoch a prístupoch k sprístupňovaniu poznatkov,  

i udržaniu vedeckého charakteru doktorandského štúdia, čo patrí k prioritám Dlhodobého 

zámeru UPJŠ v Košiciach,“ poznamenáva rektor a dodáva, že UPJŠ uzatvorila už 13 zmlúv  

o spolupráci s vybranými inštitúciami, firmami a podnikmi v regióne za účelom realizácie 

pilotných odborných praxí študentov Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 

 

K hlavným očakávaniam v oblasti vzdelávania patrí v tomto akademickom roku na UPJŠ 

v Košiciach úspešný proces komplexnej akreditácie všetkých študijných programov. 

Z krátkodobých cieľov v rámci projektu RIFIV je to realizácia výučby 12 certifikovaných 

interdisciplinárnych blokov pre posilnenie možnosti uplatnenia v praxi i realizácia Jarnej školy 

doktorandov 2015 k podpore vedeckého charakteru doktorandského štúdia.  

 

 

Štúdium na UPJŠ v Košiciach je založené na princípoch Bolonského procesu 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka štúdium na jednej z najkvalitnejších 

klasických univerzít na Slovensku. To sa opiera o výsledky vedeckého výskumu, ktorý je najmä 

v prírodovedných a lekárskych, ale aj vo vybraných  humanitných odboroch, na špičkovej 

medzinárodnej úrovni. Hlavnou prioritou UPJŠ v súčasnosti je zabezpečiť štúdium na všetkých 

súčastiach univerzity tak, aby sa opieralo o kvalitný vedecký výskum a o kolektív odborne 

erudovaných zdatných učiteľov, ktorí prednášajú na základe výsledkov vlastného vedeckého 

bádania. Výučbu študentov zabezpečuje 109 profesorov, 126 docentov, 332 odborných asistentov, 

43 asistentov a 9 lektorov. 

 

Hlavným poslaním UPJŠ je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie  

na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa 

európskych trendov v tejto oblasti, teda Bolonskej deklarácie a ďalších dokumentov. Všetky 

hlavné vedné odbory na univerzite majú akreditované doktorandské štúdium, ktoré si zachováva 

vedecký charakter, a veľký dôraz je kladený na interdisciplinaritu vo vzdelávaní prepojením 

medzi jednotlivými fakultami UPJŠ. 
 

„Univerzita i jednotlivé fakulty vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa naši študenti počas 

vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, 

najnovšími informačno-komunikačnými technológiami a inovatívnymi metódami vzdelávania. 

Snažíme sa neustále modernizovať naše výučbové priestory a obnovovať prístrojový park 

našich laboratórií, ktorý študenti využívajú pri riešení svojich výskumných úloh v odbornej 

činnosti a  veľmi nás teší, že dosahujú výsledky, s ktorými sa môžu prezentovať  

na študentských vedeckých konferenciách a v odborných časopisoch,“ konštatuje rektor 

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

ktorého motivuje UPJŠ talentovaných študentov i štipendiami.  
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UPJŠ Košiciach  pripravuje pre prax lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, 

matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, 

jazykov, psychológie a sociálnej práce, pričom absolventi tejto druhej najstaršej klasickej 

slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. Podiel zahraničných študentov 

v posledných rokoch výraznejšie vzrástol – v anglickom jazyku študuje na UPJŠ už viac  

ako 10 percent študentov. 
 

„K  11 septembru 2014 bolo zapísaných na štúdium v anglickom jazyku cca 800 

študentov, čo predstavuje 10,6 percenta všetkých študentov. Najväčší záujem zahraničných 

študentov je o štúdium na Lekárskej fakulte, ale samoplatcov zo zahraničia evidujeme  

aj na iných fakultách. Na Prírodovedeckej študuje nám študuje aj viacero ukrajinských 

študentov v slovenskom jazyku,“ hovorí prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., ktorého teší,  

že má Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dobré meno aj v zahraničí.  
 

Svedčí o tom aj narastajúci záujem študentov a vysokoškolských učiteľov, ktorí na UPJŠ 

prichádzajú zo zahraničia vďaka programu Erasmus. V minulom akademickom roku ich bolo 

najviac v doterajšej histórii – UPJŠ navštívilo 57 študentov z partnerských univerzít v Španielsku, 

Taliansku, Portugalsku, Grécku, Francúzsku, Českej republike, Poľsku, Lotyšsku, Litve, 

Rumunsku a Turecku.  
 

UPJŠ v Košiciach vo svojom dlhodobom zámere deklaruje snahu o internacionalizáciu 

 vo všetkých základných oblastiach svojej činnosti - okrem vzdelávania študentov podľa 

medzinárodných štandardov, aby zabezpečila ich konkurencieschopnosť v európskom meradle, 

rozvíja aj spoluprácu s medzinárodne uznávanými vzdelávacími a vedecko-výskumnými 

inštitúciami. K naplneniu týchto cieľov výrazne prispieva aj program Erasmus, do ktorého aktivít 

sa dlhodobo zapájajú všetky fakulty UPJŠ, pričom z roka na rok oň javí záujem viac študentov, 

vysokoškolských učiteľov a pracovníkov UPJŠ. V minulom akademickom roku na túto mobilitu 

vycestovalo doteraz historicky najviac študentov (116) a na partnerských zahraničných 

univerzitách strávili dokopy viac ako 625 mesiacov. Ďalších 40 študentov UPJŠ využilo možnosť 

absolvovať stáž v zahraničí, pričom pôsobili na univerzitách v Taliansku, Rakúsku, Nemecku, 

Holandsku, Grécku, Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Fínsku, Maďarsku a Českej republike. 

Rektor UPJŠ v Košiciach však verí, že rekordné čísla z minulého akademického roka budú 

v tomto akademickom roku prekonané. 

 

 

„V novom tomto akademickom roku spúšťame aj na UPJŠ nový program Erasmus+, 

ktorý prinesie mnohé zmeny a to uvedením nových typov mobilít a navýšením počtu možností 

ich absolvovania pre študentov, zmenou spôsobu financovania grantov a otvorením sa ďalším 

krajinám. Vďaka týmto zmenám by sa mohlo v budúcnosti mobilít zúčastniť ešte viac našich 

študentov, ale aj vysokoškolských učiteľov a zamestnancov univerzity,“ dodáva prof. MUDr. 

Ladislav Mirossay, DrSc 

 

 

UPJŠ v Košiciach – významná a uznávaná vzdelávacia a vedecká inštitúcia 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným 

vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. 

V SR patrí UPJŠ na základe svojej publikačnej aktivity v oblasti najprestížnejších publikácií 

evidovaných v databáze Current Content Connect (tzv. karentovaných) do skupiny štyroch 

najlepších univerzít, ktoré majú najväčší počet takýchto publikácií v prepočte na 1000 hodín 

vedecko-výskumnej kapacity. Zamestnanci UPJŠ pritom publikujú ročne takmer desatinu 

všetkých karentovaných publikácií spomedzi slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied, 

čo poukazuje na výskumný charakter UPJŠ.  

 

„O význame vedeckých prác našich zamestnancov svedčí aj medzinárodný ohlas na tieto 

práce – vlani získali naši tvoriví zamestnanci a študenti 3345 citácií evidovaných 

v medzinárodných databázach,“ poznamenáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., podľa 

ktorého aj hodnotenia medzinárodnými nezávislými rankingovými agentúrami potvrdzujú 

významné postavenie UPJŠ. Ranking univerzity sa  aj v celosvetovom meradle pohybuje  
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na vysokých priečkach, napríklad podľa najnovšieho rebríčka URAP (University Ranking  

by Academic Performance) 2013 – 2014 založeného na základe výkonov vo vede evidovaných  

v databáze Web of Science (WoS) sa UPJŠ dostala do skupiny najlepších 500 európskych 

univerzít. Patrí jej 480. miesto v Európe a  3. miesto v SR. 

 

„Veľmi úspešní sme tiež v počte realizovaných vedeckých projektov, keďže naši 

pracovníci riešia celkovo takmer 300 projektov ročne. O významnom postavení UPJŠ ako 

vedeckej inštitúcie svedčí aj získanie európskeho projektu CELIM v hodnote 2,7-miliónov eur 

financovaného zo 7. Rámcového programu zameraného na vybudovanie excelentného 

pracoviska medzinárodnej úrovne v bunkovom zobrazovaní a budovanie univerzitného 

vedeckého parku MEDIPARK zameraného na aplikovaný biomedicínsky výskum a transfer 

jeho výsledkov do praxe v celkovej hodnote 33 miliónov eur, pričom v tomto akademickom roku 

sa budú v súvislosti s jeho budovaním realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce na objekte 

situovanom na Triede SNP,“ dodáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

 

 

História  

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

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

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

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

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

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

v Prešove.  

 

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

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

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

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

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

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

UPJŠ ďalšie dve fakulty - Fakulta verejnej správy (1998) a Filozofická fakulta (2007). 
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POZNÁMKA: Túto tlačovú správu nájdete na:  www.upjs.skň 
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