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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 27. august 2015 

 Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil návrh rektora 
na vymenovanie nových prorektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí 27. augusta 2015, 
schválil návrh rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., na vymenovanie 
prorektorov UPJŠ v Košiciach na obdobie rokov 2015 – 2019.  

Post Prorektorky pre legislatívu bude už počas druhého funkčného obdobia 
zastávať prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., ktorej súčasným pôsobiskom je 
Katedra finančného a daňového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Hlavnými 
aktivitami oblasti bude naďalej príprava podkladov pre uzatváranie zmluvných vzťahov, 
príprava legislatívnych návrhov smerujúcich k zjednoteniu normotvornej činnosti 
na UPJŠ a konzultačná činnosť pri riešení právnych otázok spojených s aplikáciou 
zákonov. 

Prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium sa 
stane prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., z Ústavu biologických a ekologických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Agendou rezortu bude monitoring kvality 
vedeckovýskumnej činnosti, kvalifikačné postupy, grantové schémy a výzvy, monitoring 
kvality a koordinácia doktorandského štúdia, rozvoj vedeckej infraštruktúry. 

Prorektorom pre rozvoj vzťahov s verejnosťou bude prof. PhDr. Ján Gbúr, 
CSc., ktorého súčasným pôsobiskom je Katedra slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Rezort bude zastrešovať 
prezentáciu univerzity smerom k verejnosti, koordinovať propagačné a marketingové 
aktivity univerzity, podporovať tvorbu nových činností, partnerskú spoluprácu 
s inštitúciami mesta Košice, KSK, ako aj ďalšími inštitúciami akademického, kultúrno-
umeleckého a mediálneho charakteru. 

Post Prorektora pre rozvoj a európsku problematiku bude v nadchádzajúcom 
funkčnom období zastávať prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., z Kliniky infektológie 
a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UN LP v Košiciach. Hlavnými aktivitami 
tejto oblasti budú európske grantové schémy (ESFRI, H2020,...), univerzitné vedecké 
parky, projektová podpora, transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe, 
komunikácia s UN LP v Košiciach. 

Prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie sa stane prof. Ing. Mária 
Mareková, CSc., z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Prierezovými aktivitami rezortu bude riadenie a koordinácia 
vysokoškolského vzdelávania prvého, druhého a spojeného stupňa štúdia, monitoring 
kvality vzdelávania, akademický informačný systém AiS2 a centrálne registre, 
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akreditácia študijných programov, rozvoj interdisciplinárneho charakteru vzdelávania, 
kariérne poradenstvo a ubytovanie študentov. 

Post Prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu obsadí doc. Ing. Silvia 
Ručinská, PhD., pôsobiaca na Katedre verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty 
verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Tento rezort bude zastrešovať agendu „incoming 
a outgoing students“ v rámci mobilitných programov Európskej únie, zmluvnú 
spoluprácu so zahraničnými partnermi, legislatívu k podpore mobilít a monitoring 
výstupov mobilít. 

  „Verím, že nové vedenie naplní moje predstavy o dynamickom rozvoji našej 
univerzity. Po konzultácii s dekanmi fakúlt som oslovil osobnosti, ktoré na to majú 
predpoklady. Všetci si želáme vytvoriť dobrý kolektív, ktorý prevezme zodpovednosť 
za vývoj univerzity a realizáciu výziev, ktoré pred nami stoja“ povedal rektor UPJŠ 
v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

 Noví prorektori sa ujmú svojich funkcií 1.9.2015. Ich funkčné obdobie potrvá 
do 21.8.2019. Výkonom funkcie kvestora UPJŠ v Košiciach bol s účinnosťou od 1.9.2015 
poverený RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 

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