
 
 
 
 
 

 
 

 

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

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 14. júl 2015 

 Prezident Andrej Kiska vymenoval nového rektora Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

V utorok 14. júla vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 
súčasného prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie UPJŠ, 
prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., za rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Okrem rektora UPJŠ prezident vymenoval aj nových rektorov Technickej univerzity v 
Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove a Trnavskej univerzity v Trnave. 

  
Foto: Archív Kancelárie prezidenta SR: Pavol Sovák preberá v Prezidentskom paláci z rúk prezidenta Andreja 
Kisku menovací dekrét,  Martin Baumann/TASR: vymenovaní rektori s prezidentom 

Prezident SR Andrej Kiska novým rektorom štyroch vysokých škôl zablahoželal a 
zaželal veľa úspechov, zároveň však upozornil na výzvy a ciele, ktoré by malo napĺňať 
slovenské vysoké školstvo. „Veľmi by som si želal, aby univerzity pod vaším vedením, 
ale vlastne všetky naše vysokoškolské inštitúcie na Slovensku, hľadali a nachádzali 
spôsoby, ako popri vede a výskume zabezpečiť naozaj kvalitný vzdelávací proces, 
ktorý priláka viac našich a viac zahraničných študentov a pedagógov. Verím, že 
popri tomto všetkom zostanú vysoké školy verné svojim zásadám – otvorenosti, 
slobody a pri motivácii a podpore zvedavosti a vynachádzavosti mladých ľudí," 
uviedol vo svojom príhovore Andrej Kiska.  

„Plne súhlasím so slovami pána prezidenta. Kvalita vzdelávania a špičkový 
vedecký výskum je to, čo nám pomôže udržať krok s najlepšími v Európskej únii. 
Chcem nadviazať na doterajšie úspechy UPJŠ a ďalej rozvinúť našu vedeckú 
infraštruktúru, zlepšiť služby verejnosti a podporiť ďalšie otvorenie sa univerzity 
pre interdisciplinárne vzdelávanie,“ povedal novovymenovaný rektor UPJŠ v Košiciach 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
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Funkčné obdobie súčasného rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., končí 22. augusta 2015. V tento deň sa funkcie 
na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 ujme Pavol Sovák, ktorý bol za kandidáta na 
rektora UPJŠ zvolený vo voľbe členov Akademického senátu UPJŠ dňa 14. mája 2015. 

Príloha: Profesijný životopis prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 
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