
 
 
 
 
 

 
 

 

Kontakt: tel.: +421 (55) 234 1127, mobil: 0905 367 726, e-mail: jana.olenicova@upjs.sk, web: www.upjs.sk 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 14. máj 2015 

 Kandidátom na rektora UPJŠ v Košiciach sa po dnešnej voľbe 
v Akademickom senáte UPJŠ stal prorektor pre vysokoškolské 
vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Dnes predpoludním prebehla na riadnom zasadnutí Akademického senátu UPJŠ 
v Košiciach voľba kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
na funkčné obdobie rokov 2015-2019. O funkciu rektora sa uchádzali bývalý dekan 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., a súčasný 
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc.  

Tridsaťdva prítomných z celkového počtu tridsaťtri senátorov, zastupujúcich 
fakulty, univerzitné pracoviská a študentskú obec – členov Akademického senátu, zvolilo 
v druhom hlasovaní tajnej voľby v pomere hlasov 23:9 za kandidáta na rektora prof. 
RNDr. Pavla Sováka, CSc.  

 „Všetci členovia Akademického senátu dnes stáli pred neľahkou úlohou, 
pretože rozhodovali o ďalšom smerovaní našej univerzity. Sme radi, že voľba 
prebehla v pokojnej atmosfére bez rušivých momentov“, uviedol predseda Volebnej 
a mandátovej komisie Akademického senátu UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Erik Štenpien, 
PhD.  
 „S obrovskou pokorou prijímam rozhodnutie Akademického senátu. 
Uvedomujem si zložitosť cesty, ktorá nás čaká. Teraz musím dokončiť začatú prácu 
z pozície prorektora. Následne si chcem vybrať špičkový tím – ľudí, ktorí majú 
dostatok skúseností a entuziazmu do ďalšej práce“, povedal v ďakovnej reči 
senátorom bezprostredne po vyhlásení výsledkov prof. Pavol Sovák. 
 Funkčné obdobie súčasného rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., končí 22. augusta 2015. Nového 
rektora by mal na základe predloženého návrhu Ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky do tohto termínu vymenovať Prezident Slovenskej 
republiky.  

Príloha: Oznámenie výsledku volieb kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 
2015-2019 
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