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VVVEEEDDDEEENNNIIIEEE   UUUPPPJJJŠŠŠ   

 
pprrooff..  JJUUDDrr..  VVllaaddiimmíírr  BB  aa  bb  čč  áá  kk,,  CCSScc..  

rektor 

 
pprrooff..  RRNNDDrr..  AAlleexxaannddeerr  FF  ee  hh  ee  rr,,  DDrrSScc..  

prorektor pre vedeckú činnosť a informačné technológie 

 
pprrooff..  MMUUDDrr..  IIggoorr  ŠŠ  uu  ll  ll  aa,,  DDrrSScc..  

prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie 

 
pprrooff..  RRNNDDrr..  EEvvaa  ČČ ee ll ll áá rr oo vv áá,,  CCSScc..  

poverená riadením oblasti zahraničných vzťahov 

 
ddoocc..  RRNNDDrr..  JJáánn  SS  aa  bb  oo,,  CCSScc..,,  mmiimm..  pprrooff..  

prorektor pre rozvoj 

 
IInngg..  GGaabbrriieellaa  VV  oo  zz  áá  rr  oo  vv  áá  

kvestorka 
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AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÝÝÝ   SSSEEENNNÁÁÁTTT   UUUPPPJJJŠŠŠ   

 
ddoocc..  PPhhDDrr..  IIvvaann  ŠŠ  uu  ll  cc,,  CCSScc..  

predseda Akademického senátu UPJŠ 

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (ďalej „AS UPJŠ“) má za sebou tretí rok svo-
jej činnosti vo funkčnom období 2003 – 2007. V AS UPJŠ 
sú zastúpené všetky fakulty, univerzitné pracoviská 
a zariadenia UPJŠ. V AS UPJŠ z 34 členov sú: 4 profe-
sori, 10 docenti, 8 vysokoškolských pedagógov a 12 štu-
dentov. AS UPJŠ v r. 2005 zasadal 11 krát, z toho boli 2 
mimoriadne zasadnutia a prijal 89 uznesení. Za predsedu 
AS UPJŠ bol zvolený doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., za 
podpredsedov prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., JUDr. 
Martin Vernarský, PhD. a za študentskú časť Leo Vojčík. 

AS UPJŠ sa na svojich zasadnutiach zaoberal všet-
kými úlohami, ktoré stanovuje zákon o vysokých školách 
Štatút UPJŠ. K ním patria: schvaľovanie vnútorných 
predpisov univerzity a fakúlt, schvaľovanie zmien a do-
plnkov v nich, schvaľovanie návrhu rektora na zriadenie 
súčastí univerzity, schvaľovanie členov Správnej rady 
UPJŠ, schvaľovanie správy o činnosti a výročnej správy 
o hospodárení. 

Dôležitou úlohou AS UPJŠ bolo schválenie pravidiel 
rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu na fakulty 
a univerzitné pracoviská UPJŠ a schvaľovanie rozpočtu 
UPJŠ, jeho úprav a rozdelenie finančných prostriedkov 
na fakulty a iné súčasti univerzity. AS UPJŠ plnil úlohy, 
ktoré prislúchajú do samosprávnej pôsobnosti fakulty 
v súvislosti so zriadením Ústavu filologických 
a sociálnych vied UPJŠ (ďalej „ÚFaSV“): schvaľovanie 
podmienok prijatia na štúdium a určil počet prijímaných 
uchádzačov o štúdium, schvaľovanie nových akreditova-
ných študijných programov a ich uskutočňovanie na Ú-
FaSV, schválil počet a štruktúru pracovných miest za-
mestnancov zaradených na ÚFaSV. AS UPJŠ preskúmal 
aj rozhodnutia o neprijatí na štúdium na UPJŠ v súlade s 
§ 58 ods. 9 zákona o vysokých školách. AS UPJŠ sa vy-
jadril k návrhu na úpravu poplatkov za ubytovanie študen-
tov v ŠDaJ UPJŠ a návrh schválil s platnosťou od 1. 1. 
2006. 

Do Rady vysokých škôl SR za UPJŠ bol zvolený 
doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc. Všetky stanoviská AS UPJŠ 
a vedenia UPJŠ k návrhom a opatreniam, ktoré sa týkajú 
činnosti verejných vysokých škôl SR ako schvaľovanie 
návrhu Akreditačnej komisie, schvaľovanie pripomienok 
k vysokoškolskému zákonu, metodike schvaľovania štát-
nej dotácie, boli tlmočené aj Rade vysokých škôl SR 
prostredníctvom svojho zástupcu. AS UPJŠ bol pravidel-
ne informovaný o programoch jednania Rady vysokých 
škôl SR a jej predsedníctva prostredníctvom svojho zá-
stupcu. 

AS UPJŠ plnil ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú 
z príslušných ustanovení zákona o vysokých školách. 

AS UPJŠ a rektor UPJŠ sa pripojili k výzve študen-
tov a učiteľov UK v Bratislave „Protestujeme proti násiliu“, 
ktorú prijali na zhromaždení dňa 21.11.2005. 

 

Členovia 

Lekárska fakulta: 

doc. Ing. Juraj G u z y, CSc. 
prof. MUDr. Neda M a r k o v s k á, CSc. 

doc. MUDr. Oliver R á c z, CSc. 
doc. MUDr. Erik D o r k o, CSc. 

MUDr. Pavol H a r b u ľ á k 
Mária D u d á š o v á 

Michal M o k r ý 
Radoslav O r e n č á k 

  

Prírodovedecká 
fakulta: 

prof. RNDr. Lev B u k o v s k ý, DrSc. 
prof. RNDr. Stanislav J e n d r o ľ, DrSc. 
prof. RNDr. Slavko Ch a l u p k a, CSc. 
prof. RNDr. Peter F e d o r o č k o, CSc. 
doc. RNDr. Beňadik Š m a j d a, CSc. 

Lucia L i š i v k o v á 
Peter F r i d r i c h 
Michal J a k a b 

  

Právnická fakulta: 

doc. JUDr. Ján H u s á r, CSc. 
doc. JUDr. Gabriela D o b r o v i č o v á, CSc. 

JUDr. Janka V y k r o č o v á, CSc. 
JUDr. Tomáš I l l é š 
JUDr. Igor R a á b 
Matej S ý k o r a 
Martin S a r v a š 

Leo V o j č í k 
  

Fakulta 
verejnej správy: 

doc. PhDr. Oľga B a l e g o v á, CSc. 
Ing. Miriam H o r v á t h o v á, PhD. 

JUDr. Ondrej H v i š č 
JUDr. Martin V e r n a r s k ý, PhD. 

Ing. Silvia Ž i g o v á, PhD. 
Tomáš G á l l 

Lucia H r a b ě t o v á 
Michal C i r n e r 

  
Univerzitné 
pracoviská: 

doc. PhDr. František Š i m o n, CSc. 
doc. PhDr. Ivan Š u l c, CSc.  
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SSPPRRÁÁVVNNAA  RRAADDAA  UUPPJJŠŠ  
  

doc. JUDr. Mária B u j ň á k o v á, CSc., predsedníčka 
RNDr. Rudolf B a u e r, CSc. 

prof. MVDr. Pavol D u b i n s k ý, DrSc. 
Ing. Ján K i r á l y 

Mgr. Július K l e i n 
Ing. Jozef K o s á r – D a n č 
JUDr. František O r a v e c 

Ing. Martin P i t o r á k 
JUDr. Marián P o r v a ž n í k 

Dr. h. c. prof. Ing. Miloš S o m o r a, CSc. 
Ing. Štefan Š i p o š 

Ing. Attila T ó t h, CSc. 
Leo V o j č í k 

prof. PhDr. Jozef V ý r o s t, DrSc.  

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  UUPPJJŠŠ  
prof. JUDr. Vladimír B a b č á k, CSc., predseda 

prof. RNDr. Alexander F e h e r, DrSc., podpredseda 
IInntteerrnníí  ččlleennoovviiaa::  

prof. RNDr. Lev B u k o v s k ý, DrSc. 
prof. RNDr. Eva Č e l l á r o v á, CSc. 

prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc. 
prof. RNDr. Stanislav J e n d r o ľ, DrSc. 

prof. MUDr. Tomáš J u h á s, DrSc. 
prof. PhDr. Ladislav L o v a š, CSc. 
prof. JUDr. Jozef M a d l i a k, CSc. 

prof. MUDr. Ladislav M i r o s s a y, DrSc. 
prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc. 

prof. JUDr. Jozef S u c h o ž a, DrSc. 
prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc. 

prof. MUDr. Igor Š u l l a, DrSc. 
prof. JUDr. Peter V o j č í k, CSc. 

doc. JUDr. Mária B u j ň á k o v á, CSc. 
doc. PhDr. Ján F e r j e n č í k, CSc. 

doc. JUDr. Mária H e n c o v s k á, CSc. 
doc. RNDr. Ján S a b o, CSc. 

doc. RNDr. Pavol S o v á k, CSc. 
EExxtteerrnníí  ččlleennoovviiaa::  

prof. MVDr. Pavol D u b i n s k ý, DrSc. 
Dr. h. c. mult. prof. Dipl. Ing. Štefan L u b y, DrSc., 

doc. JUDr. Ján M a z á k, PhD., mim. prof. 
Dr. h. c. prof. PhDr. František M i h i n a, CSc. 
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj S i n a y, DrSc. 

arcibiskup Alojz T k á č 
JUDr. Zdenko T r e b u ľ a  

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  RREEKKTTOORRAA  UUPPJJŠŠ  
  

prof. JUDr. Vladimír B a b č á k, CSc. 
prof. RNDr. Alexander F e h e r, DrSc. 

prof. MUDr. Igor Š u l l a, DrSc. 
prof. RNDr. Eva Č e l l á r o v á, CSc. 

doc. RNDr. Ján S a b o, CSc. 
prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc. 
doc. RNDr. Pavol S o v á k, CSc. 

doc. JUDr. Mária B u j ň á k o v á, CSc. 
prof. PhDr. Ladislav L o v a š, CSc. 

Ing. Gabriela V o z á r o v á  
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Hlavné zámery Univerzity v oblasti vedy a výskumu boli formulované v Dlhodobom zámere Univerzity na roky 2004 – 2010 a boli prerokované Vedeckou 
radou Univerzity. Hlavným cieľom v oblasti vedy a výskumu je prispôsobiť Univerzitu požiadavkám vnútorného a medzinárodného prostredia tak, aby naša Uni-
verzita bola schopná konkurovať v oblasti vedy s inými vysokoškolskými a akademickými ustanovizňami, a to nielen na Slovensku, ale aj v spoločnom Európ-
skom výskumnom priestore. O postupnom napĺňaní tohto zámeru svedčí pozitívny trend nielen v kvantite scientometrických výstupov, ale aj postupné narastanie 
kvality vedeckovýskumnej činnosti. Kľúčovým cieľom Dlhodobého zámeru Univerzity je zaradenie Univerzity medzi výskumné univerzity. 

VV  rrookkuu  22000055  nnaa  UUnniivveerrzziittee  ppôôssoobbiilloo  556677  ttvvoorriivvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  vv  kkvvaalliiffiikkaaččnneejj  ššttrruukkttúúrree::  

PPrraaccoovviisskkoo  PPrrooffeessoorrii  DDoocceennttii  OOddbboorrnníí  aassiisstteennttii  aa  aassiisstteennttii  VVýýsskkuummnníí  pprraaccoovvnnííccii  
Lekárska fakulta (LF) 39 29 186 22 
Prírodovedecká fakulta (PF) 29 49 70 44 
Právnická fakulta (PrávF) 9  11 32 1 
Fakulta verejnej správy (FVS) 3 5 20 0 
Celouniverzitné pracoviská (CP) 0 2 23 0 
Spolu 80 89 331 67 

Z celkového počtu tvorivých zamestnancov Univerzity je 28 nositeľov titulu „DrSc“. 

Na Univerzite pribudlo v roku 2005 9 profesorov, 13 docentov, 31 nositeľov titulu PhD. 

Celkom sa v roku 2005 riešilo na Univerzite 215 projektov, z toho 109 projektov VEGA, 21 projektov KEGA, 3 projekty štátneho programu, 20 
projektov APVV, 12 rozvojových projektov, z toho 3 projekty zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry, 21 projektov VVGS, 9 projektov 
MVTS, 2 projekty EÚ a 18 iných projektov 

Na riešenie vedeckovýskumných projektov v roku 2005 získala Univerzita finančné prostriedky vo výške 63,8 mil. Sk Priemerná suma na jed-
ného tvorivého zamestnanca Univerzity je 113 tis. Sk. 

VV  rrookkuu  22000055  zzaammeessttnnaannccii  UUnniivveerrzziittyy  ppuubblliikkoovvaallii  11  335588  vveeddeecckkýýcchh  pprráácc  vv  ššttrruukkttúúrree::  

PPrraaccoovviisskkoo  KKnniižžnnéé  
ppuubblliikkáácciiee  

PPuubblliikkáácciiee  vv  CCCC    
ččaassooppiissoocchh  

PPuubblliikkáácciiee  vv  zzbboorrnnííkkoocchh  
aa  vv  nnoonn--CCCC  ččaassooppiissoocchh  

KKoonnffeerreennččnnéé  
pprrííssppeevvkkyy  

LF 26 98 237 342 
PF 13 128 133 171 
PrávF 8 4 138 8 
FVS 9 1 11 31 
CP 2 2 29 7 
Spolu 58 233 548 559 

  OO  aakkttuuáállnnoossttii  vveeddeecckkoovvýýsskkuummnnýýcchh  ttéémm  rriieeššeennýýcchh  nnaa  UUnniivveerrzziittee  ssvveeddččíí  aajj  ppooččeett  cciittáácciiíí::  

PPrraaccoovviisskkoo  CCiittáácciiee  ppooddľľaa  WWooKK  IInnéé  cciittáácciiee  
LF 570 144 
PF 608 308 
PrávF 0 72 
FVS 14 16 
CP 4 43 
Spolu 1196 583 
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V rámci riešených grantových a inštitucionálnych projektov bolo evidovaných 30 realizačných výstupov. 

V roku 2005 bola Univerzita organizátorom alebo spoluorganizátorom 87 domácich a medzinárodných vedeckých podujatí a konferencií. 

Zamestnanci Univerzity v roku 2005 zaznamenali členstvo v 627 domácich a v 121 medzinárodných výboroch a orgánoch. 

V zmysle Rozhodnutia rektora č. 5/2004 o zavedení Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia (ďalej len „VVGS“) bolo v roku 
2005 ukončené riešenie projektov VVGS z prvej výzvy a bola vyhlásená druhá výzva na podávanie projektov VVGS na obdobie 2006 – 2007. 
V rámci druhej výzvy bolo podaných 58 projektov, z ktorých pre financovanie bolo navrhnutých 33 projektov v celkovom objeme finančných pros-
triedkov 730 tis. Sk. 

Na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity bol schválený Štatút Rady univerzitných centier excelentnosti Univerzity, následne bola vymenovaná 
Rada univerzitných centier excelentnosti Univerzity a vyhlásená prvá výzva na podávanie návrhov projektov na zriadenie centier excelentnosti na 
Univerzite. 

V roku 2005 Vedecká rada Univerzity schválila jednotné Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor a následne Uni-
verzita podala 24 žiadostí o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
v študijných odboroch. 

V roku 2005 boli za vynikajúce výsledky vo výskumnej práci prijatí prezidentom Slovenskej republiky doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD. z Ústavu 
biologických a ekologických vied a RNDr. Erik Sedlák, PhD. z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty. 

OO  ppoozziittíívvnnyycchh  ttrreennddoocchh  vv  oobbllaassttii  vveeddeecckkoovvýýsskkuummnneejj  ččiinnnnoossttii  UUnniivveerrzziittyy  ssvveeddččíí  aajj  ppoorroovvnnaanniiee  
ppuubblliikkaaččnnýýcchh  vvýýssttuuppoovv  UUnniivveerrzziittyy,,  cciittáácciiíí  aa  ppooččttuu  pprroojjeekkttoovv  zzaa  oossttaattnnýýcchh  ppääťť  rrookkoovv::  
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Klub profesorov vznikol na UPJŠ dňa 18. novembra 2003. Klub profesorov UPJŠ je čestné združenie bez právnej subjektivity, ktorý má za cieľ 
pôsobiť ako intelektuálna a spoločenská autorita v akademickom prostredí Univerzity. Klub profesorov vyvíja činnosť v súlade so svojim štatútom. 

Členom Klubu profesorov je každý učiteľ pôsobiaci na Univerzite, ktorý získal titul profesor, a ktorý prejaví záujem o činnosť Klubu. Klub profe-
sorov má právo vyjadrovať sa k aktuálnym problémom Univerzity a jej rozvoju a k aktuálnym otázkam školstva a vedy. Klub organizuje profesorské 
prednášky a iné podujatia odborného i spoločenského charakteru. V roku 2005 sa v rámci jarnej časti Akademických dní UPJŠ konala dňa 17. mája 
2005 prednáška prof. RNDr. Jána Košťálika, DrSc. na tému: „Zmeny klimatických podmienok v geologickej minulosti a ich vplyv na formovanie relié-
fu krajín Európy“ a dňa 8. novembra 2005 v rámci jesennej časti Akademických dní UPJŠ prednáška prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc. na tému 
„Miestne dane a ako na ne“. 

VVVYYYSSSOOOKKKOOOŠŠŠKKKOOOLLLSSSKKKÉÉÉ   VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAANNNIIIEEE   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

V roku 2005 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytla možnosť štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania 
na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy a na Ústave filologických a sociálnych vied UPJŠ. 

V roku 2005 (podľa stavu k 31. 12. 2005) na Univerzite študovalo spolu 6 664 študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Z tohto počtu v 
bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni v dennej forme spolu 5 247 študentov, z toho 87 študentov cudzej štátnej príslušnosti. Externú formu 
štúdia na I. a II. stupni si zvolilo 763 študentov. V doktorandskom stupni v dennej forme študovalo 147 doktorandov, z toho 8 cudzej štátnej príslušnosti a 
v externej forme 300 doktorandov. Pedagogické doplňujúce a rozširujúce štúdium na Prírodovedeckej fakulte navštevovalo 207 študentov. 

VVyyssookkoošškkoollsskkéé  ššttúúddiiuumm  
IIIIII..  ssttuuppeeňň  

DDeennnnáá  ffoorrmmaa  ššttúúddiiaa  FFaakkuullttyy  UUPPJJŠŠ  

SSlloovveennsskkéé  oobbččiiaannssttvvoo  ZZaahhrr..  ššttuuddeennttii  
EExxtteerrnnáá  ffoorrmmaa  ššttúúddiiaa  

IInnéé  ffoorrmmyy  ššttúúddiiaa  

LF 55 7 216 - 
PF 76 1 36 207 
PrávF 6 - 43  
FVS - - - - 
ÚFaSV* 2 - 5 - 
Spolu 139 8 300 207   
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VVyyssookkoošškkoollsskkéé  ššttúúddiiuumm  
  II..  aa  IIII..  ssttuuppeeňň  

DDeennnnáá  ffoorrmmaa  ššttúúddiiaa  
FFaakkuullttyy  
  UUPPJJŠŠ  

DDeennnnéé  ššttúúddiiuumm  cceellkkoomm  PPooččttyy  ššttuuddeennttoovv  sslloovveennsskkééhhoo  oobbččiiaannssttvvaa  ppooddľľaa  rrooččnnííkkoovv  ZZaahhrraanniiččnníí  ššttuuddeennttii  

EExxtteerrnnáá  
ffoorrmmaa  
ššttúúddiiaa  

  I. II. III. IV. V. VI.   

LF 1 946 521 
15 

520 
22 

214 
14 

232 
12 

203 
13 

175 
5 81 359 

PF 1 490 501 
2 

279 
 

256 
1 

230 
 

219 
2 - 5 18 

PrávF 1 056 290 
1 234 190 162 179 - 1 209 

FVS 709 230 143 160 86 90 - - 177 
ÚFaSV* 46 46 - - - - - - - 

V roku 2005 bolo udelených: 
• „Bc.“ – 274 bakalárskych titulov, z toho 102 na Lekárskej fakulte a 172 na Prírodovedeckej fakulte; 
• „Mgr.“ – 488 magisterských titulov, z toho 25 absolventom na Lekárskej fakulte, 211 + 2 zahr. na Prírodovedeckej fakulte, 181 na Právnickej 

fakulte a 69 na Fakulte verejnej správy; 
• „MUDr.“ – 219 doktorských titulov na Lekárskej fakulte z toho 163 + 16 zahr. pre odbor všeobecné lekárstvo, a 31 + 9 zahr. pre odbor zubné 

lekárstvo; 
• „RNDr.“ – 87 titulov – doktor prírodných vied - Prírodovedecká fakulta; 
• „JUDr.“ – 257 titulov – doktor práv – Právnická fakulta; 
• „PhDr.“ – 15 titulov – doktor filozofie – Fakulta verejnej správy; 
• „PhD.“ – 47 vedecko-akademických titulov. 

UUUppplllaaatttnnneeennniiieee   aaabbbsssooolllvvveeennntttooovvv   UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttyyy   

Jedným z najdôležitejších faktorov hodnotenia vysokej školy je úspešnosť uplatnenia jej absolventov v praxi. Schopnosť nájsť si prácu 
v študovanom odbore a spokojnosť zamestnávateľov s novoprijatými absolventmi, je jedným z najvýznamnejších ukazovateľov kvality študijných 
programov, ponúkaných vysokou školou a pedagogického procesu ako celku. Spätné informácie od absolventov o ich uplatnení v zamestnaní sú 
preto cenné – nielen ako jedno z kritérií hodnotenia vysokej školy, ale aj ako pomoc pri zlepšovaní viacerých aspektov jej pôsobenia. Výsledky prie-
skumu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

PPooččeett  
zzaammeessttnnaannýýcchh  

PPooččeett  
zzaammeessttnnaannýýcchh    

vvoo  ssvvoojjoomm  
ooddbboorree  

VV  mmiieessttee  bbyyddlliisskkaa  VV  kkrraajjii  VV  SSlloovveennsskkeejj  
rreeppuubblliikkee  VV  zzaahhrraanniiččíí    

 %  %  %  %  %  % 
Lekárska fakulta 121 97,6 115 92,7 40 32,3 59 47,5 73 58,9 48 38,7 
Prírodovedecká fakulta 138 95,8 115 79,9 41 28,5 61 43,4 98 68 40 27,8 
Právnická fakulta 125 96,9 124 96,1 66 51,1 80 62 122 94,5 3 2,4 
Fakulta verejnej správy 37 92,5 23 57,5 16 40 25 62,5 33 82,5 4 10 
Spolu 421 96,3 377 86,2 163 37,3 225 51,5 326 74,6 95 21,7 

* Poznámka: Percentá v tabuľke sú vypočítavané z počtu došlých odpovedí. 

PPPrrriii jjj ííímmmaaaccciiieee   kkkooonnnaaannniiieee   

V roku 2005 na všetky fakulty a Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ na I. a II. stupeň podalo prihlášku 5 587 uchádzačov o štúdium. Na 
prijímacom konaní sa zúčastnilo celkom 4 998 uchádzačov. Na fakulty Univerzity bolo prijatých 2 830 uchádzačov o štúdium. Aktuálny počet zapí-
saných študentov a študentov po prerušení štúdia v 1. ročníkoch bol 1 866. Na III. stupni bolo v roku 2005 prijatých spolu 57 doktorandov v internej 
forme a 54 v externej forme doktorandského štúdia. 

ŠŠŠtttuuudddiii jjjnnnééé   ppprrrooogggrrraaammmyyy   

V roku 2005 prijímala Univerzita na jednotlivé fakulty a na Ústav filologických a sociálnych vied na novoakreditované študijné programy. K 31. 12. 2005 
bolo akreditovaných 107 študijných programov. Z tohto počtu je 34 bakalárskych, 39 magisterských, 2 doktorské a 32 doktorandských študijných programov. 
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PPooččeett  aakkrreeddiittoovvaannýýcchh  ššttuuddiijjnnýýcchh  pprrooggrraammoovv  kk  3311..  1122..  22000055  

  II..  ssttuuppeeňň  IIII..  ssttuuppeeňň  IIIIII..  ssttuuppeeňň  
Lekárska fakulta 5 6 14 
Prírodovedecká fakulta 24 32 12 
Právnická fakulta 1 1 5 
Fakulta verejnej správy 2 1 - 
* ÚFaSV - univerzitné ŠP 2 1 1 
UPJŠ spolu: 34 41 32 

* Ústav filologických a sociálnych vied 

SSSyyyssstttééémmm   sssoooccciiiááálllnnneeejjj   pppooodddpppooorrryyy   ššštttuuudddeeennntttooovvv   aaa   sssoooccciiiááálllnnnyyyccchhh   sssllluuužžžiiieeebbb   

Sociálne a motivačné štipendiá 
Celková dotácia na sociálne štipendiá na rok 2005 bola v čiastke 11 240 000,- Sk, z roku 2004 zostali nevyčerpané sociálne štipendiá vo výš-

ke 1 685 450,- Sk. Celkové čerpanie sociálnych štipendií v roku 2005 bolo v čiastke 12 051 200,- Sk. 

PPrreehhľľaadd  oo  ssoocciiáállnnyycchh  ššttiippeennddiiáácchh  ppooddľľaa  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ffaakkúúlltt  vv  SSkk  

FFaakkuullttyy  UUPPJJŠŠ  ZZoossttaattookk  
  zz  rrookkuu  22000044  

DDoottáácciiaa  
nnaa  rrookk  22000055  

ČČeerrppaanniiee  
vv  rrookkuu  22000055  

Lekárska fakulta 560 600 3 696 000 3 917 700 
Prírodovedecká fakulta 701 400 5 111 000 5 574 800 
Právnická fakulta 164 850 1 148 000 1 169 700 
Fakulta verejnej správy 258 600 1 285 000 1 389 000 
SPOLU 1 685 450 11 240 000 12 051 200  

Motivačné štipendiá 
Okrem sociálnych štipendií boli v roku 2005 vyplatené aj motivačné štipendiá vo výške 4 313 000,- Sk, v rámci ktorých prospechové štipendiá 

predstavovali čiastku 3 750 000,- Sk a mimoriadne štipendiá 563 000,- Sk. 

ČČeerrppaanniiee  mmoottiivvaaččnnýýcchh  ššttiippeennddiiíí  ppooddľľaa  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ffaakkúúlltt  vv  SSkk  

FFaakkuullttyy  UUPPJJŠŠ  PPrroossppeecchhoovvéé  ššttiippeennddiiáá  MMiimmoorriiaaddnnee  ššttiippeennddiiáá  
Lekárska fakulta 1 365 000 227 700 
Prírodovedecká fakulta 1 200 000 224 800 
Právnická fakulta 735 000 103 800 
Fakulta verejnej správy 450 000 6 700 
SPOLU 3 750 000 563 000  

Štipendiá interných doktorandov 
Dotácia na štipendiá doktorandov bola v čiastke 17 171 000,- Sk, čerpanie predstavovalo čiastku 17 813 630,- Sk. 

PPrreehhľľaadd  ppooddľľaa  ffaakkúúlltt  vv  SSkk  

UUPPJJŠŠ  ZZoossttaattookk  
zz  rrookkuu  22000044  

DDoottáácciiaa  
nnaa  rrookk  22000055  

ČČeerrppaanniiee  
vv  rrookkuu  22000055  

Lekárska fakulta 714 089 6 883 000 6 892 453 
Prírodovedecká fakulta 92 577 9 273 000 9 947 917 
Právnická fakulta 12 500 915 000 911 630 
Rektorát 0 100 000 61 630 
SPOLU 819 166 17 171 000 17 813 630  

Okrem týchto štipendií doktorandov vyplatených z dotácie boli v roku 2005 na Prírodovedeckej fakulte vyplatené štipendiá doktorandov aj 
z mimorozpočtových prostriedkov vo výške 72 000,- Sk. 
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MMMEEEDDDZZZIIINNNÁÁÁRRROOODDDNNNÉÉÉ   VVVZZZŤŤŤAAAHHHYYY   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

  

Medzinárodné vzťahy tvoria neoddeliteľnú súčasť napĺňania poslania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v hlavných oblastiach jej 
činnosti, vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v ostatnom čase aj v poskytovaní služieb verejnosti. 

Tradične dobrú spoluprácu má Univerzita v oblasti vedeckého výskumu, ktorá sa realizuje v multilaterálnych a bilaterálnych výskumných prog-
ramoch a projektoch, ale aj v rámci inštitucionálnej medzinárodnej spolupráce 

Koncom roka 2005 bola na Univerzite vytvorená Kancelária projektov. Jej poslaním je poskytovať metodickú a administratívnu pomoc pri prí-
prave projektov zamestnancom Univerzity a podieľať sa na príprave projektov z úrovne vedenia Univerzity. V súvislosti s výzvou MŠ SR na podáva-
nie návrhov do zásobníka projektov pre čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ a Európskeho sociálneho fondu na budúce 
programovacie obdobie 2007 – 2013 pripravila Kancelária projektov 72 návrhov. 

Medzinárodná spolupráca sa realizuje aj v rámci inštitucionálnej spolupráce, ktorej prehľad je uvedený v tabuľke. 

Univerzita Karlova, Praha 
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyňe, Ústí nad Labem 
Botanický ústav AV ČR v Průhoniciach  
Ústav anorganickej chémie AV ČR v Rěži  
Ústav makromolekulárnej chémie AV ČR v Prahe  

ČČ  ee  ss  kk  áá  rr  ee  pp  uu  bb  ll  ii  kk  aa  

Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne  
Univerzita v Nice-Sophia Antipolis  FF  rr  aa  nn  cc  úú  zz  ss  kk  oo  
Katolícka univerzita v Lille  

TT  aa  ll  ii  aa  nn  ss  kk  oo  Univerzita v Siene  
Korvínova univerzita v Budapešti  MM  aa  ďď  aa  rr  ss  kk  oo  
Univerzita v Miškolci  
Univerzita v Bayreuthe  NN  ee  mm  ee  cc  kk  oo  
Technická univerzita v Ilmenau  
Univerzita v Bialymstoku  
Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň  
Univerzita v Lodži  
Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome  
Rzeszowská Univerzita, Rzeszow  
Univerzita verejnej správy a riadenia v Przemyślu  

PP  oo  ľľ  ss  kk  oo  

Jagiellonská univerzita v Krakowe  
RR  uu  ss  kk  oo  Volžská akadémia pre štátnu službu v Saratove  

SS  rr  bb  ss  kk  oo  Univerzita v Belehrade  
Národná univerzita V. Karazina v Charkove  
Národná univerzita v Užhorode  
Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva  

UU  kk  rr  aa  jj  ii  nn  aa  

Ústav fyziky nízkych teplôt a inžinierstva B.I. Verkina Národnej akadémie vied Ukrajiny v Charkove 
JJ  uu  žž  nn  áá  KK  óó  rr  ee  aa  Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu a Národnou univerzitou v Chungname   
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V zavádzaní medzinárodnej dimenzie do vysokoškolského vzdelávania má Univerzita niekoľkoročné skúsenosti. Implementácia ECTS do všet-
kých študijných odborov a programov na Univerzite umožňuje prenos a akumuláciu kreditov získaných na inej vzdelávacej inštitúcii v krajinách EU. 
Hlavným programom v oblasti vzdelávania je program SOCRATES, podprogram ERASMUS – vysokoškolské vzdelávanie, v rámci ktorého sa reali-
zujú mobility študentov a učiteľov do krajín EÚ, čiastočne na recipročnej báze. V akademickom roku 2005/06 mala Univerzita podpísaných v rámci 
tohto programu bilaterálne dohody so 64 univerzitami v 15 krajinách EU, resp. krajinách oprávnených zúčastniť sa v tomto programe. 

KK  rr  aa  jj  ii  nn  aa  UU  nn  ii  vv  ee  rr  zz  ii  tt  aa  
Université Libre de Bruxelles Belgicko 
Universiteit Gent 
Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika 
Univerzita Karlova v Prahe  
University of Oulu 
University of Turku Fínsko 
University of Kuopio 
Université de Marne la Vallee 
Universitá Paris-SUD XI 
Université de Poitiers 
Université Joseph Fourier, Grenoble 
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
Université Louis Pasteur, Strasbourg 
Université Catholique de Lille 
Université de Nice – Sophia Antipolis 
Université de Nantes 
Université Victor Segalen Bordeaux II 
Université Rouen 
Université de la Méditerranée AIX - Marseille 
Université de Bretagne Occidentale, Brest 

Francúzsko 

Université d´Orléans  
Aristotle University of Thessaloniki Grécko 
Panteion University 
Rijksuniversiteit Groningen 
Vrije Universiteit Amsterdam Holandsko 
Universiteit Utrecht 

Maďarsko Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem 
Justus Liebig Universität, Giessen 
Universität Gesamthochschule, Essen 
Universität Düsseldorf 
Martin Luther Universität Halle - Wittenberg 

Nemecko 

Phillips Universität Marburg  

KK  rr  aa  jj  ii  nn  aa  UU  nn  ii  vv  ee  rr  zz  ii  tt  aa  

Universität zu Köln 

Westfalische Wilhelms Universität, Műnster 
Universität Bielefeld 
Technische Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig 
Technische Universitat Hamburg-Harburg 
Universität Bayreuth 
Humboldt Universität zu Berlin 

Nemecko 

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 

Wroclaw Medical University Poľsko 
Uniwersytet Rzeszowski 

Pädagogische Akademie des Bundes in Tirol Rakúsko 
Universität in Wien 
Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Cádiz 
Universidad de Salamanca 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad de Alicante 

Španielsko 

Universidad de Malaga 
Švédsko Stockholm University 

Švajčiarsko Universität Zurich 

Universita degli Studi di Catania 

Universita degli Studi di Parma 
Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milan 
Universita degli studi di Siena 
Universita degli studi di Torino 
Universitá degli Studi di Pavia 
Universitá di Padova 

Taliansko 

Universitá degli Studi di Bari 
Turecko Istanbul University  

Od zapojenia sa Univerzity do programu SOCRATES majú mobility študentov i učiteľov stúpajúci trend. 

AAkkaaddeemmiicckkýý  rrookk  
9999//0000  0000//0011  0011//0022  0022//0033  0033//0044  0044//0055  0055//0066  0066//0077    

  sskkuuttooččnnoossťť  pplláánn  
študenti 20 40 47 52 53 66 73 171 
učitelia 13 12 9 17 17 21 27 76 

Na Univerzite boli vypracované vnútorné pravidlá a mechanizmy pre zabezpečenie podmienok programu a zvýšenie počtu recipročných vý-
men. Univerzita je zapojená aj do aktivít v rámci programov CEEPUS a Leonardo da Vinci. 

Dôležitú úlohu pri napĺňaní poslania Univerzity majú knižničné a informačné služby. V tejto súvislosti treba oceniť prácu Univerzitnej knižnice 
pri zapájaní sa do medzinárodných informačných projektov s cieľom zvýšiť dostupnosť informačných zdrojov pre zamestnancov a študentov Univer-
zity, ale aj pre verejnosť. 

Univerzitná knižnica je zapojená do siete projektu KOLIN (Košice Library Information Network), ktorá je súčasťou projektu CASLIN Plus 
(Czech and Slovak Library Information Network) a združení SUALEPH (Sdružení uživatelu ALEPH – české a slovenské knižnice) a ICAU (Interna-
tional Consortium of ALEPH Users). 

Na pôde Univerzity sídlia dve medzinárodné informačné inštitúcie. Rakúska knižnica založená Rakúskym kultúrnym centrom pri Rakúskom 
veľvyslanectve v Bratislave v roku 1992 je študijným centrom rakúskej literatúry a kultúry pre celý východoslovenský región. Fond je zameraný na 
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knižnú literatúru rakúskych autorov, ale i odborné publikácie z oblasti dejín, práva, medicíny, psychológie, filozofie, ekonómie, politiky a pod. Okrem 
knižnej literatúry jej fond je doplňovaný periodikami z oblasti spoločenských, politických, kultúrnych a literárnych vied. Európske dokumentačné 
centrum zhromažďuje a eviduje periodickú a neperiodická literatúru Európskeho spoločenstva vydávanú vydavateľstvom ES v Luxemburgu väčši-
nou v anglickom jazyku približne od roku 1995. Fond EDC je tematicky zameraný na tieto oblasti: európska integrácia, colná únia a obchodná politi-
ka, poľnohospodárstvo, zamestnanosť, sociálne otázky, právo, doprava, energetika, regionálna politika, životné prostredie, výskum, vzdelávanie 
a štatistika. Veľkú časť fondu tvorí legislatíva EÚ. Pre používateľov je umožnené prezenčné štúdium materiálov, konzultačné, rešeršné a reprogra-
fické služby zo sprístupňovaných dokumentov. Snahou EUR-OP ako oficiálneho vydavateľa EÚ je presunúť prístup k dokumentom od tlačenej formy 
k online forme. 

Univerzita sa začiatkom roku 2004 stala plnoprávnym individuálnym členom Európskej asociácie univerzít (EUA). Univerzita je aj členom Aso-
ciácie univerzít karpatského regiónu a začiatkom marca 2004 sa stala členom Združenia Euroregiónu Karpaty – Karpatský Euroregión. Členstvo 
v týchto organizáciách nepochybne prispeje k posilneniu jej autority v európskom i regionálnom priestore. 

V rámci EUA sa Univerzita aktívne zapojila do troch tematických sietí iniciatívy zameranej na kultúru kvality, a to v doktorandských študijných 
programoch (EUA Quality Culture - round II: Doctoral Programmes Project), pri zabezpečovaní rovnosti príležitostí (EUA Quality Culture - ro-
und III: Women in Universites: research, teaching, leadership) a kreativity (EUA - Creativity in Higher Education – network 4). Význam pôso-
benia v týchto aktivitách je jednak v možnostiach komparácie v rámci európskeho akademického priestoru, osvojenia si príkladov dobrej praxe, ale 
aj v šanci podieľať sa na rozhodovacích procesoch na medzinárodnej úrovni. 

VVVZZZŤŤŤAAAHHHYYY   KKK   VVVEEERRREEEJJJNNNOOOSSSTTTIII   AAA   PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Vedenie Univerzity venuje neustálu pozornosť vonkajším vzťahom a propagácii inštitúcie v širokej verejnosti. V máji roku 2005 pri príležitosti 
210. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika pripravilo vedenie Univerzity novú expozíciu v jeho rodnom dome v Kobeliarove, ktorá reflektuje sú-
časnosť našej alma mater. 

Jedným z najúčinnejších nástrojov propagácie je zverejňovanie informácií o Univerzite vo verejne prístupnej i autorizovanej zóne www stránky. 
www stránka Univerzity svojím dizajnom i obsahom spĺňa náročné kritériá kladené na tento druh propagácie. Jej obsah sa pravidelne alebo podľa 
potreby aktualizuje, a to predovšetkým v oblasti akademických činností. Pozitívnym prvkom je dostupnosť všetkých aktuálnych vnútorných predpi-
sov Univerzity i zápisníc z rokovania univerzitných orgánov v autorizovanej zóne na www. V roku 2005 pripravilo vedenie Univerzity podklady pre 
multimediálnu prezentáciu slovenských vysokých škôl (www.studyin.sk). 

V roku 2005 boli publikované 2 reedície propagačných materiálov o Univerzite a pripravené viaceré upomienkové predmety s emblémom Uni-
verzity určené pre zahraničných študentov a hostí Univerzity. Pokračuje sa vo vydávaní vedeckého časopisu Thaiszia a univerzitného Spravodaja., 
ktorý v roku 2005 vyšiel v troch dvojčíslach. 

Propagácia Univerzity sa v roku 2005 uskutočňovala aj formou tlačových konferencií členov vedenia Univerzity, rozhovormi pre rozhlasové 
a televízne stanice, formou printových médií a pod. 

AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÉÉÉ   DDDNNNIII   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Aj v roku 2005 vedenie Univerzity venovalo významnú časť svojich aktivít organizovaniu Akademických dní UPJŠ. Už tradične boli Akademic-
ké dni rozdelené do dvoch častí, a to na jarnú časť a na jesennú časť. 

V rámci jarnej časti Akademických dní UPJŠ, ktorá trvala od .1. apríla 2005 do 10. júna 2005 sa uskutočnil celý rad podujatí akademického 
charakteru. Boli to najmä: 
• Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ venované 210. výročiu narodenia P. J. Šafárika, konané dňa 13. mája 2005 
• Oslavy 210. výročia narodenia P. J. Šafárika v Kobeliarove dňa 14. mája 2005 
• Zasadnutie Klubu profesorov dňa 17. mája 2005 
• Juniáles pre zamestnancov, konaný v Botanickej záhrade dňa 10. júna 2005 na záver jarnej časti Akademických dní UPJŠ 
• Športové súťaže a podujatia od 1. apríla 2005 do 14. apríla 2005. 

Nemenej zaujímavou bola jesenná časť Akademických dní UPJŠ, ktorá začala dňa 31. októbra 2005 a skončila dňa 18. novembra 2005. Medzi 
jej podujatia patrilo: 
• Zasadnutie Klubu profesorov dňa 8. novembra 2005 
• Koncert Štátnej filharmónie Košice venovaný UPJŠ dňa 14. novembra 2005 
• Prijatie najlepších študentov z príležitosti Dňa za slobodu rektorom UPJŠ dňa 16. novembra 2005 
• Športové súťaže a podujatia od 31. októbra 2005 do 18. novembra 2005. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAAČČČNNNOOO---KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAAČČČNNNÉÉÉ   TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLÓÓÓGGGIIIEEE   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

  

Aktivity v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) na Univerzite riadi Komisia pre informatizáciu a realizujú Centrum in-
formačných a komunikačných technológií Univerzity a informačné pracoviská na fakultách. V roku 2005 boli aktivity zamerané na: rozvoj informačnej 
a komunikačnej infraštruktúry Univerzity, vývoj informačných systémov, rozvoj e - vzdelávania, služby verejnosti a ďalšie aktivity. 

Univerzitná sieť SAUNET (Safarik University Network) je prevádzkovaná ako súčasť WAN a jej súčasťou je 16 x 1 Gb portov pripojiteľných 
priamo na kostru siete, pričom poskytuje komunikačnú rýchlosť siete na 1 Gb. V najbližšom období bude implementovaná 10 Gb karty s perspektí-
vou pripojenia akademickej siete Ukrajiny na sieť SANET cez univerzitný uzol. V sieti SAUNET je pripojených viac než 1 600 počítačov. V roku 2005 
bola zrealizovaná počítačová sieť na bloku B Študentského domova na Medickej ul. č. 6. a rozšírila sa konektivita na Študentskom domove Poprad-
ská s použitím bezdrôtovej siete – tzv. WiFi technológie. V roku 2005 sa na Univerzite uviedol do prevádzky jednotný formát pre elektronickú poštu 
pre zamestnancov a študentov Univerzity. 

V súvislosti s oživením gigabitovej chrbticovej siete SAUNET na Univerzite sa otvoril priestor na využitie aplikácií zameraných na prenos hlasu, 
obrazu a videa na báze IP (Internet Protokolu) a na využitie sietí ako tzv. multifunkčnej siete. Pokračovalo sa v implementácii VoIP - IP telefónie. U-
niverzita bola medzi prvými, komu sa podarilo prevádzkovať aplikácie, ktoré sú náročné na komunikačné parametre v tak širokom rozsahu. Ku kon-
cu roka 2005 bolo evidovaných viac ako 620 zaregistrovaných účastníkov IP telefónie. 

Univerzita spolupracuje s Kalifornským technologickým inštitútom v Pasadene, USA na vývoji videokonferenčného systému „Virtual Room Vi-
deoconferencing System“. VRVS je softwerový, Web orientovaný videokonferenčný systém, ktorý umožňuje zdieľať obraz, zvuk a prezentácie (plo-
chu monitora) medzi desiatkami účastníkov súčasne. Systém umožňuje členom slovenskej akademickej obce bezplatne komunikovať s odborníkmi 
vo svete, organizovať virtuálne pracovné kolektívy, vytvárať virtuálne laboratória, realizovať virtuálne univerzity. Na Slovensku je registrovaných 862 
VRVS klientov, ktorí v rokoch 2004-2005 zrealizovali vyše 250 virtuálnych akcií (konferencie, semináre, prednášky). 

Podpora riadenia štúdia a s tým súvisiacich procesov je na Univerzite zabezpečovaná Akademickým informačným systémom (ďalej len „AIS“). 
Vývoj tohto systému je zabezpečovaný od roku 1997 Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a postupne bol implementovaný aj na ostatných fakultách U-
niverzity a na ďalších 11 univerzitách Slovenska. Pokračovalo sa aj na vývoji novej verzie AIS, do ktorej boli premietnuté najnovšie technologické 
poznatky a skúsenosti z implementácie AIS na jednotlivých univerzitách. 

V roku 2005 Univerzita výrazne napredovala aj pri implementácii subsystému Automatickej identifikácie osôb (ďalej len „AIO“), slúžiacej na i-
dentifikáciu používateľov personálnych identifikačných kariet (ďalej len „PIK“) vydávaných študentom a zamestnancom Univerzity. Na Univerzite bo-
lo vydaných viac než 7 500 PIK. Postupne dochádzalo aj k rozširovaniu poskytovaných služieb AIO. 

Univerzita v spolupráci s firmou DITEC začala skúšobnú prevádzku certifikačnej autority na báze technológie Public Key Infrastructure (PKI) a 
elektronického podpisu. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť certifikačnú autoritu so sieťou registračných autorít, ktorej úlohou bude vydávať certifiká-
ty pre elektronický podpis, pre informačné systémy a rôzne ďalšie aplikácie založené na PKI na univerzitách a výskumných pracoviskách. 

Univerzita sa zapojila aj do nových špičkových technológií, ako napríklad GRID technológie a participuje na projekte zameranom na GRID 
technológie v rámci 6. Rámcového programu. 

V roku 2005 zintenzívnila Univerzita spoluprácu s viacerými IT spoločnosťami. V poslednom období boli uzavreté rámcové zmluvy o spolupráci 
so spoločnosťou Siemens-PSE, s.r.o. a pFlow, s.r.o. V pokročilom štádiu príprav je rámcová zmluva o spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko, 
s.r.o. Táto spolupráca sa premietla do participácie IT spoločností na príprave informatikov na Prírodovedeckej fakulte, podpore Študentskej vedec-
kej konferencie v odbore informatika, ako aj podpore programátorskej súťaže stredoškolákov PALMA. 

V príprave je realizácia firemných stáží a ďalších spoločných projektov. V roku 2005 Univerzita bola úspešná pri získavaní grantovej podpory 
z rozvojových projektov MŠ SR, podpory Slovenskej sporiteľne a Ministerstva kultúry SR v objeme viac ako 30 mil. Sk. 
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RRROOOZZZVVVOOOJJJ   UUUPPPJJJŠŠŠ   

  

Univerzita v roku 2005 považovala za jednu zo svojich priorít komplexný rozvoj. Po nástupe nového vedenia UPJŠ sa začala podstatne väčšia 
pozornosť venovať otázke rozvojových aktivít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, najmä tvorbe a akreditácií nových študijných programov, usku-
točňovaných nielen na fakultách, ale už aj na univerzitnej úrovni. Nové študijné programy chápe vedenie Univerzity ako východisko pre kreovanie 
nových fakúlt, ktoré skompletizujú spektrum ponúkaných študijných odborov v duchu klasickej univerzity, schopnej konkurencie v zjednotenom eu-
rópskom vzdelávacom a výskumnom priestore. Prvým krokom k vzniku nových fakúlt bolo v roku 2005 konštituovanie Ústavu filologických a sociál-
nych vied UPJŠ, ktorý spĺňa úlohu inkubátora pre nové fakulty. 

OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnááá   ššštttrrruuukkktttúúúrrraaa   ÚÚÚssstttaaavvvuuu   fff iii lllooolllooogggiiiccckkkýýýccchhh   aaa   sssoooccciiiááálllnnnyyyccchhh   vvviiieeeddd   UUUPPPJJJŠŠŠ   

• Katedra anglistiky a amerikanistiky, 
• Katedra neslovanských jazykov, 
• Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, 
• Katedra psychológie, 
• Katedra ekonomiky a riadenia ľudských zdrojov. 

  

NNNooovvvééé   uuunnniiivvveeerrrzzziii tttnnnééé   ššštttuuudddiii jjjnnnééé   ppprrrooogggrrraaammmyyy   

Akreditované univerzitné študijné programy, v ktorých začala výučba v roku 2005: 

• Anglistika – amerikanistika – bakalársky študijný program, 
• Psychológia – bakalársky študijný program, 
• Sociálna psychológia a psychológia práce – doktorandský stupeň štúdia. 

Akreditované univerzitné študijné programy v roku 2005: 

• Psychológia – magisterský študijný program. 
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Akreditačné spisy univerzitných študijných programov pripravené na akreditáciu počas roku 2005: 

• Britské a americké štúdiá: bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program, 
• Angličtina pre inštitúcie Európskej únie a ekonomiku: bakalársky a magisterský študijný program, 
• Filozofia: bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program, 
• Biológia – Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Fyzika - Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Geografia - Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Chémia - Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Informatika – Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Matematika - Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Biológia – Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Fyzika - Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Geografia - Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Chémia - Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Informatika – Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Matematika - Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Anglický jazyk a literatúra: magisterský študijný program, 
• Britské a americké štúdiá – Filozofia: bakalársky študijný program, 
• Britské a americké štúdiá – Slovenský jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Slovenský jazyk a literatúra - Filozofia: bakalársky študijný program, 
• Slovenský jazyk a literatúra: magisterský študijný program, 
• Šport a rekreácia: bakalársky študijný program, 
• Slovenský jazyk a literatúra - Nemecký jazyk a literatúra: bakalársky študijný program, 
• Nemecký jazyk a literatúra - Filozofia: bakalársky študijný program, 
• Slovenský jazyk a literatúra - Britské a americké štúdiá: bakalársky študijný program, 
• Britské a americké štúdiá – Nemecký jazyk a literatúra: bakalársky študijný program. 

Rozvojové aktivity a zámery Univerzity sa však ani zďaleka nevzťahujú iba na oblasť vysokoškolského vzdelávania a ich organizačno-právne 
usporiadanie, či inštitucionálne vyjadrenie. Do tejto skupiny problémov treba zaradiť aj iné otázky, úzko vzájomne súvisiace, ako je napríklad rozvoj 
informačných technológií, komplexné riešenie postavenia akademickej knižnice v akademickom priestore Univerzity, definitívne riešenie profilácie 
súčasného Detašovaného pracoviska Prírodovedeckej fakulty v Rožňave za spoluúčasti ostatných fakúlt a optimalizáciu organizačnej štruktúry 
a funkčných vzťahov s cieľom zefektívnenia ekonomiky UPJŠ. Tieto problémy ostávajú aj naďalej v centre pozornosti vedenia Univerzity. 

V roku 2005 sa na Univerzite riešilo rozvojových projektov MŠ SR, 3 v oblasti budovania unikátnych pracovísk a 11 v oblasti rozvoja informač-
no-komunikačných technológií. 
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FFFIIINNNAAANNNCCCOOOVVVAAANNNIIIEEE   AAA   MMMAAAJJJEEETTTOOOKKK   UUUPPPJJJŠŠŠ   

FFFiiinnnaaannncccooovvvaaannniiieee   UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttyyy   

Zákon o vysokých školách vniesol do financovania vysokých škôl novú filozofiu. Univerzita, ktorá bola dovtedy štátnou vysokou školou, sa sta-
la verejnou vysokou školou. Aj keď naďalej hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu, na pokrytie vý-
davkov potrebných na svoju činnosť potrebuje vysoká škola získavať aj ďalšie vlastné zdroje v rámci viaczdrojového financovania. Na dosiahnutie 
tohto cieľa vykonáva Univerzita, okrem iných aktivít, podnikateľskú činnosť v takej miere, aby neohrozovala kvalitu, rozsah a dostupnosť činností 
napĺňajúcich poslanie verejnej vysokej školy. 

Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov 
zostala aj v roku 2005 dotácia zo štátneho rozpočtu. Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii v rozhodujúcich ukazovateľoch obsahuje na-
sledovná tabuľka: 

UUkkaazzoovvaatteeľľ  DDoottáácciiaa  zzoo  ššttááttnneehhoo  rroozzppooččttuu  
((ttiiss..  SSkk))  

Bežné výdavky 603 302 
mzdy 240 833 
poistné 90 701 
tovary 97 518 

 v tom:  

transfery 174 250 
Kapitálové výdavky 73 429 

stavby 48 377 
pozemky 1000 v tom:  
zariadenia 24 052 

Univerzita v rámci dotácii zo štátneho rozpočtu získavala v roku 2005 časť zdrojov súťažným spôsobom prostredníctvom domácich grantov, 
grantov z iných kapitol ministerstiev a časť aj zo zahraničných grantov. Ďalšie vlastné zdroje financovania získala z podnikateľskej činnosti, z po-
platkov za štúdium, darov, z ďalšieho vzdelávania a iných aktivít. 

Z hľadiska celkového financovania Univerzity je podiel jednotlivých zdrojov na financovaní nasledovný: 

PPoolloožžkkaa  vv  ttiiss..  SSkk  %%  

Dotácia ŠR 548 170 74,4% 

Dotačné súťaž. granty 67 327 9,3% 

Zahraničné granty 8 649 1,2% 

Iné granty 1 494 0,2% 

Podnikateľská činnosť 27 795 3,8% 

Ostatné zdroje 76 010 11,1% 

Výnosy celkom  729 445 100,0%  

Podiel zdrojov financovaniana celkových výnosov UPJŠ

74,40%

1,20%

11,10% 0,20%3,80%

9,30%

Dotácia ŠR Dotačné súťaž. granty Zahraničné granty
Iné granty Podnikateľská činnosť Ostatné zdroje

 

Z vlastných zdrojov financovania mala významný podiel podnikateľská činnosť v objeme takmer 28 mil. Sk. Dosiahnuté výsledky 
v podnikateľskej činnosti podľa jednotlivých súčastí univerzity sú nasledovné:: 

PPooddnniikkaatteeľľsskkáá  ččiinnnnoossťť  VVýýnnoossyy  %%  zz  vvýýnnoossoovv  PPČČ  
((vv  ttiiss..  SSkk))  

Lekárska fakulta 2 276 8% 

Prírodovedecká fakulta 16 393 59% 

Právnická fakulta 6 0% 

Fakulta verejnej správy 962 3% 

Rektorát a UP 8 156 29% 

Spolu 27 793 100%  

Podiel zdrojov financovaniana celkových výnosov UPJŠ

8%
60%

29%

3% 0%

Lekárska fakulta Prírodovedecká fakulta Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy Rektorát a UP
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Prehľad o podiele výnosov jednotlivých súčastí Univerzity na celkových výnosoch poskytujú nasledovné grafy: 

VVýýnnoossyy  kk  3311..1122..22000055  %%  
((vv  ttiiss..  SSkk))   

HHČČ  PPČČ  SSppoolluu  zz  cceellkk..  vvýýnnoossoovv  

LF 357 205  2 276 359 481  49% 

PF 166 638 16 393 183 031 25% 

PravF 40 192 6 40 198 6% 

FVS 20 262 962 21 224 3% 

RaUP 117 352 8 158 125 510 17% 

UPJŠ 701 650  27 795 729 445  100%  

Podiel na celkových výnosoch UPJŠ

50%

24%6%

3%

17%

LF PF PravF FVS RaUP
 

MMMaaajjjeeetttoookkk   UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttyyy   

Univerzita má svoje dlhoročné tradície a prevažná časť jej objektov sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Košíc. Pamiatkovo chránené ob-
jekty, ktoré sú vo vlastníctve UPJŠ, vyžadujú mimoriadne vysokú finančnú náročnosť na zabezpečovanie údržby, opráv a rekonštrukcií, v porovnaní 
s nehistorickými objektmi. V roku 2005 bola ukončená projektová dokumentácia a bol daný súhlas Krajského pamiatkového úradu na začatie rekon-
štrukcie budovy Rektorátu na Šrobárovej ulici v Košiciach. 

K 31.12.2005 nehnuteľný majetok Univerzity tvorí spolu 42 budov a 117 pozemkov. Areál budov sa nachádza na uliciach Šrobárova č. 2, Moy-
zesova č. 11 a č. 50, Mojmírova č. 2, Kuzmányho č. 12, Kostlivého č. 1, Jesenná č. 5, Park Angelinum č. 9, Garbiarska č. 14 a Kováčska č. 26 a č. 
30. Areál Botanickej záhrady a Vydavateľstva sa rozprestiera na ulici Mánesova č. 23, komplex študentských domovov na uliciach Medická č. 4 a č. 
6 a Popradská č. 66. 

Okrem nehnuteľnosti v Košiciach vlastní Univerzita účelovo-výchovné zariadenia v Danišovciach, na Opátke a na Zemplínskej Šírave. Hodno-
ta budov a stavieb v obstarávacích cenách predstavuje 402 142 964,- Sk. Hodnota pozemkov je vo výške 208 525 949,– Sk. 

ĎĎaallššiiee  vvyybbrraannéé  uukkaazzoovvaatteellee  hhnnuutteeľľnnééhhoo  mmaajjeettkkuu  vv  oobbssttaarráávvaaccíícchh  cceennáácchh  vv  ttiiss..  SSkk::  

dlhodobý hmotný majetok vo výške 329 496 
dlhodobý nehmotný majetok vo výške 10 271 
drahé kovy vo výške 1 701 
drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške 70 244 
drobný dlhodobý nehmotný majetok vo výške 4 901  

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok bol v roku 2005 zlikvidovaný v celkovej výške 12 139 tis. Sk 
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LLLEEEKKKÁÁÁRRRSSSKKKAAA   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

LF UPJŠ v Košiciach patrí medzi lídrov v poskytovaní medicínskeho vzdelávania v SR. Má bohaté skúsenosti v oblasti základného vedeckého, 
ale aj aplikovaného výskumu týkajúceho sa zdravotníckeho a prírodovedného zamerania. Vo svojej profesionálnej činnosti vychováva absolventov 
lekárskych povolaní -všeobecného lekárstva, stomatológie a nelekárskych zdravotníckych povolaní - ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, fyziote-
rapia, vyšetrovacie metodiky v zdravotníctve a pôrodná asistencia. 

Absolventom lekárskych povolaní po absolvovaní štúdia priznáva titul MUDr. (adekvátne M. D.) a nelekárskych povolaní titul Bc. po prvom 
stupni vysokoškolského vzdelávania a titul Mgr. po druhom stupni vzdelávania. 

V komplexe študijných programov zabezpečuje aj III. stupňové doktorandské vzdelávanie. Študijné programy zabezpečuje po akreditačnom 
procese, ktorý sa v SR vykonáva každých päť rokov. 

Fakulta patrí medzi najväčšie fakulty v SR a v súčasnosti na jej akademickej pôde študuje takmer 2 400 študentov. Rok 2005 možno chápať 
ako rok významných zmien v zmysle harmonizácie činnosti fakulty s požiadavkami vnútorných spoločenských potrieb a Európskej únie. Zavedený 
Európsky kreditový transferový systém (ECTS) bol doplňovaný reštrukturalizáciou nelekárskych odborov v duchu Bolonskej deklarácie. Lekárskej 
fakulte boli po akreditácii priznané MŠ SR práva na štúdium v 5 odboroch bakalárskeho štúdia a v 4 odboroch magisterského štúdia, v 2 progra-
moch doktorského štúdia a v 15 študijiných odboroch doktorandského štúdia. Významnou reformou organizácie štúdia bola realizácia blokovej for-
my výučby v odbore všeobecné lekárstvo a pokračovanie v prestavbe štúdia v odbore zubné lekárstvo. 

V záujme vytvorenia optimálnejších podmienok pre zabezpečenie pedagogickej činnosti a postavenia školských zamestnancov, podpísala LF 
UPJŠ dohody s 10 zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých má fakulta výučbové základne. V priebehu roka zriadil dekan fakulty so súhlasom riadite-
ľov ďalšie klinické pracoviská vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ale aj mimo nej. 

Vypracovaním systemizácie jednotlivých pracovísk podľa pedagogickej zaťaženosti bol dodržiavaný postup pri personálnom obsadení na jed-
notlivých pracoviskách. Veľká pedagogická zaťaženosť niektorých pracovísk má zreteľný dopad na vedeckú činnosť a zdravotnú starostlivosť. Berúc 
do úvahy celý kontext činnosti zamestnancov LF a najmä výkonných zamestnancov LF, nebolo možné ich adekvátne finančné ohodnotenie pre ne-
dostatočný rozpočet UPJŠ ako celku. 

Výučbové základne v zdravotníckych zariadeniach boli stimulované aj finančne a to v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 z 13.11.2003 k fi-
nancovaniu praktickej výučby študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach, 
čím došlo k vylepšeniu materiálno-technického vybavenia pracovísk. Aj napriek nepriaznivej finančnej situácii, v ktorej sa Univerzita P. J. Šafárika a 
LF UPJŠ nachádza a prebiehajúcej transformácii zdravotníctva bolo a je cieľom vedenia stimulovať aktivity všetkých zamestnancov. 

Ďalším cieľom, ku ktorému LF UPJŠ smeruje je aktívna spolupráca pri tvorbe legislatívy súvisiacej so vznikom Univerzitnej nemocnice. Roz-
hodnutím ministra zdravotníctva SR došlo od 1.1.2006 k zlúčeniu dvoch fakultných nemocníc do jednej Fakultnej nemocnice L. Pasteura. Tento le-
gislatívny krok napomáha k jednotnému postupu pri transformácii. Týmto krokom sa LF UPJŠ zjednodušil postup pri riešení spoločných problémov 
oboch inštitúcií. 

Svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje vysoko erudovaným profesorským zborom a ostatnými učiteľmi. Viac ako 250 učiteľov odo-
vzdáva svoje vedomosti poslucháčom LF v teoretických, predklinických a klinických študijných programoch. Naši učitelia-lekári sú uznávané osob-
nosti v jednotlivých medicínskych disciplínách, z uvedeného dôvodu zastávajú vedúce postavenie v odborných a štátnych funkciách v SR. 

Vďaka svojej vysoko hodnotenej vedecko-odbornej a pedagogickej práci LF UPJŠ úzko spolupracuje vo zväzku významných Univerzít mno-
hých krajín sveta. Najpevnejšie miesto má v spolupráci s Lekárskou fakultou UK v Bratislave, Lekárskymi fakultami Karlovej Univerzity v Prahe, Pa-
ríži, Nantes, Bordeaeux, Lille, Londýn, Padova, Berlín, Varšava, Krakov a ďalšími. 

Veľmi významným partnerom pre Lekársku fakultu je Fakultná nemocnica v Košiciach a šesť ďalších zdravotníckych zariadení, kde LF vyko-
náva praktickú činnosť pri výchove študentov. 

V organizačnej štruktúre sa fakulta člení na 57 ústavov a kliník, ktoré profesionálne zabezpečujú činnosť fakulty. 

Vážený čitateľ, pre detailnejšie spoznanie LF je Vám jej akademická pôda otvorená a verím, že s akýmkoľvek úmyslom vstúpite na fakultu, do-
stane sa Vám milého prijatia, poskytnutia informácii a vzdelávania tak, ako to deklarujeme v štatúte LF UPJŠ v Košiciach. 

pprrooff..  MMUUDDrr..  AAnnddrreejj  JJ  ee  nn  čč  aa,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkééé   ooorrrgggááánnnyyy   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj   fffaaakkkuuulll tttyyy   UUUPPPJJJŠŠŠ   

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  MUDr. Pavol H a r b u ľ á k 

II..  ppooddpprreeddsseeddaa::  doc. Ing. Juraj G u z y, CSc., mim. prof. 

IIII..  ppooddpprreeddsseeddaa::  Michal M o k r ý 

ZZ aa
mm

ee ss
tt nn

aa nn
ee cc

kk áá
  čč a

a ss
ťť   

doc. MUDr. Zuzana G d o v i n o v á, CSc. 

MUDr. Jozef F i r m e n t, PhD. 

doc. MUDr. Jagienka J a u t o v á, PhD., mim. prof. 

prof. MUDr. Neda M a r k o v sk á, CSc. 

doc. MUDr. Michal V a ľ k o, PhD. 

MUDr. Lýdia P u n d o v á, CSc. 

prof. MUDr. Miroslav K I t k a, CSc. 

prof. MUDr. Viliam D o n I č, CSc. 

doc. MUDr. Erik D o r k o, PhD. 

doc. MUDr. Oliver R á c z, CSc., mim. prof. 

MVDr. Ján R o s o c h a, CSc. 

RNDr. Darina P e t r á š o v á, PhD. 

doc. MUDr. Tatiana J u r g o v á, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Ľudmila P o d r a c k á, CSc 
 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ tt
uu dd

ee nn
tt ss

kk áá
  čč a

a ss
ťť   

Peter B a l a ž i č 

Rastislav D r á č 

Magdaléna H a r a k a ľ o v á 

Vlastimil R a t v a j 

Pavol Š t o l f a 

Štefan Š t o l f a 
  

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc. 

PPooddpprreeddsseeddaa::  doc. MUDr. Milan K u c h t a, CSc., mim. prof. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

prof. MUDr. Juraj B o b e r, CSc. 
prof. MUDr. Andrej B ö ő r, CSc. 
prof. MUDr. Mária F r a n k o v i č o v á, CSc. 
doc. MUDr. Jozef G o n s o r č í k, CSc. 
prof. MUDr. Tomáš J u h á s, DrSc. 
prof. RNDr. Ivan K a l i n a, DrSc. 
prof. MUDr. Neda M a r k o v s k á, CSc. 
prof. MUDr. Ladislav M i r o s s a y, DrSc. 
prof. MVDr. Ján M o j ž i š, CSc. 
prof. MUDr. Ľudmila P o d r a c k á, CSc. 
prof. MVDr. Mikuláš P o m f y, CSc. 
prof. MUDr. Katarína S c h m i d t o v á, CSc. 
prof. MUDr. Ivan S c h r é t e r, CSc. 
doc. MUDr. Leonard S i e g f r i e d , CSc., mim. prof. 
prof. MUDr. Igor Š u l l a, DrSc. 
prof. MUDr. Mária T a j t á k o v á, PhD. 
prof. MUDr. Ivan T k á č, PhD. 
prof. MUDr. Július V a j ó, DrSc. 

doc. MUDr. Ladislav V a l a n s k ý, PhD., mim. prof.  

EExxtteerrnníí  
ččlleennoovviiaa::  

prof. MVDr. Ján D a n k o, CSc. 

prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc. 
prof. MUDr. Kamil J a v o r k a, DrSc. 
Ing. Anton J u r a 

prof. MVDr. František L e š n í k, DrSc. 

prof. Ing. Dušan M a l i n d ž á k, CSc. 
prof. MUDr. Pavel T r a u b n e r, PhD. 

prof. Ing. Jozef Ž i v č á k, CSc.   

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc. 

doc. MUDr. Milan K u c h t a, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Juraj B o b e r, CSc. 

prof. MUDr. Katarína S c h m i d t o v á, CSc. 

doc. MUDr. Jozef G o n s o r č í k, CSc. 

Ing. Emília S t e b n i c k á 

MUDr. Pavol H a r b u ľ á k 

MUDr. Darina H a g o v s k á 
 

zzáássttuuppccaa  šš  tt  uu  dd  ee  nn  tt  oo  vv  

Boris V I d I n s k ý 
 

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

pprrooff..  MMUUDDrr..  AAnnddrreejj  JJ  ee  nn  čč  aa,,  CCSScc..  
dekan fakulty 

ddoocc..  MMUUDDrr..  MMiillaann  KK  uu  cc  hh  tt  aa,,  CCSScc..,,  mmiimm..  pprrooff..  
prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky  

pprrooff..  MMUUDDrr..  JJuurraajj  BB  oo  bb  ee  rr,,  CCSScc..  
prodekan pre rozvoj fakulty a zdravotnícku činnosť 

pprrooff..  MMUUDDrr..  KKaattaarríínnaa  SS  cc  hh  mm  ii  dd  tt  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

ddoocc..  MMUUDDrr..  JJoozzeeff  GG  oo  nn  ss  oo  rr  čč  íí  kk,,  CCSScc..  
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

ddoocc..  MMUUDDrr..  VViioollaa  MM  ee  cc  hh  íí  rr  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
pre bakalárske a magisterské študijné odbory 

IInngg..  EEmmíílliiaa  SS  tt  ee  bb  nn  ii  cc  kk  áá  
tajomníčka fakulty 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

Štúdium v doktorských študijných programoch 
Záujem o štúdium v doktorských študijných programoch všeobec-

né lekárstvo, zubné lekárstvo a stomatológia v akademickom roku 
2005/2006 mal stúpajúcu tendenciu. Prejavilo sa to v zlepšených vý-
sledkoch dosiahnutých na prijímacích skúškach a následne aj pri ko-
nečnom výbere študentov na tieto formy štúdia. 

Sťažená situácia pri výučbe však pretrvávala v roku 2005 v prvých 
dvoch ročníkoch štúdia, kde je počet študentov navýšený o tých, ktorí 
opakujú ročník, príp. ho majú prerušený. Vzhľadom k tomu, že prvý roč-
ník je povolené opakovať, skutočný počet študentov v prvom a v druhom 
ročníku je v skutočnosti vyšší takmer o jeden ďalší ročník. Táto situácia 
značne sťažuje výučbu na teoretických ústavoch. Problémy, ktoré ťažia 
prednostov teoretických ústavov môžeme vo všeobecnosti zhrnúť takto: 
• nedostatok výučbových priestorov na praktickú výučbu a ich zaria-

denie, 
• nedostatok vysokoškolských učiteľov na týchto ústavoch a tým aj 

značné prekročenie najnižších úväzkov takmer u všetkých učite-
ľov, 

• nedostatočné materiálové a prístrojové vybavenie teoretických ús-
tavov a zastaralá prístrojová technika. 

Aj napriek týmto problémom výučba na teoretických ústavoch pre-
biehala v roku 2005 kontinuálne, ale s maximálnym zainteresovaním 
všetkých zamestnancov ústavov. Od študentov Lekárska fakulta neevi-
duje žiadne negatívne ohlasy na výučby teoretických predmetov. Ojedi-
nelé problémy, ktoré študenti signalizujú, sú riešené priebežne s pred-
nostami ústavov, ktorých sa to týka. 

V akademickom roku 2005/2006 začala bloková výučba V. ročníka 
všeobecného lekárstva a kombinovaná blokovo nebloková výučba vo IV. 
ročníku všeobecného lekárstva. Príprave blokovej výučby sa venovala 
a stále venuje na Lekárskej fakulte mimoriadna pozornosť, a to hlavne 
na zasadnutiach Pedagogickej komisie. Celoročné vyhodnotenie uvede-
nej výučby sa pripravuje v máji 2006. V akademickom roku 2006/2007 
Lekárska fakulta plánuje zavedenie úplnej blokovej výučby aj do IV. roč-
níka všeobecného lekárstva. 

Úspešnosť blokovej výučby v klinických odboroch musí byť garan-
tovaná väčšou zainteresovanosťou učiteľov pôsobiacich na klinikách. 
Finančné prostriedky poukázané na klinickú výučbu v ostatných rokoch 
do FNLP, ako aj výučbových základní významným spôsobom zlepšili 
prístrojové vybavenie kliník a tým aj kvalitnejšiu klinickú výučbu poslu-
cháčov. 

Štúdium v bakalárskych a magisterských programoch 
V bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstva možno kon-

štatovať postupný pokles záujmu a nárast záujmu o štúdium v ďalších 
akreditovaných študijných programov, predovšetkým Fyzioterapie. 

V roku 2005 bolo Ministerstvom školstva SR udelené oprávnenie 
vykonávať rigorózne konanie v odbore „Ošetrovateľstvo“ s udelením titu-
lu PhDr. 

V súčasnosti Lekárska fakulta pripravuje podklady pre akreditáciu 
ďalších zdravotníckych študijných programov na základe potreby praxe. 

Na zasadnutiach pedagogických komisií sa pravidelne hodnotí pe-
dagogický proces, jeho formovanie a úprava podľa noriem Európskej ú-
nie. 

V roku 2005 nadviazala Lekárska fakulta spoluprácu s Červeným 
krížom na Ústave pre bakalárske a magisterské štúdiá a bola založená 
20 členná miestna organizácia Červeného kríža pri Lekárskej fakulte. 

Po návšteve ADOSov v Košiciach sa začala rozvíjať spolupráca 
v štyroch organizáciách ADOS. 

Pre zefektívnenie pedagogického procesu v doktorskom, bakalár-
skom a magisterskom štúdiu sa vytvorili funkcie koordinátorov výučby 
všetkých nosných klinických odborov: interná medicína, chirurgia, gyne-
kológia, pediatria. Výučba prebieha na viacerých pracoviskách FNLP. 

Na pravidelných poradách prednostov ústavov a kliník sú okrem 
iného riešené aj otázky spojené s aktuálnou výučbou vo všetkých študij-
ných programoch. Požiadali sme prednostov, aby oboznámili učiteľov 
o zavedení požiadavky obhajoby rigoróznych prác aj v lekárskych štu-
dijných programoch. 

Pravidelne sa vykonáva hospitačná činnosť pedagogického proce-
su a táto je vyhodnocovaná za účelom odstránenia zistených nedostat-
kov. 

V novembri 2005 Lekárska fakulta zorganizovala v Bardejovských 
Kúpeľoch stretnutie Asociácie lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej re-
publiky k problematike zosúladenia študijných programov na všetkých 
lekárskych fakultách SR a ČR v rámci noriem EÚ, perspektívy absolven-
tov týchto študijných programov a ich ďalšie odborné vzdelávanie pre-
dovšetkým formou certifikátov v rôznych odborných smeroch a činnos-
tiach. Závery z Asociácie lekárskych fakúlt SR a ČR boli postúpené Mi-
nisterstvám školstva SR a ČR. Podujatie bolo hodnotené vysoko pozi-
tívne vo všetkých smeroch všetkými lekárskymi fakultami. 

Štúdium zahraničných študentov 
V akademickom roku 2005/2006 študuje na Lekárskej fakulte 83 

študentov samoplatcov, a to v študijnom programe všeobecné lekárstvo, 
stomatológia a zubné lekárstvo. Študenti pochádzajú z Grécka, Izraela, 
Kuvajtu, Nigérie, Spojených arabských emirátov, Kanady, Rakúska, 
Nemecka a Seychelles. 

V rámci študijného programu Erasmus/Sokrates v akademickom 
roku 2004/2005 absolvovali dvaja študenti výučbu v zimnom semestri na 
zahraničných univerzitách a 30 absolvovali študijný pobyt v letnom se-
mestri. 

V akademickom roku 2005/2006 študijný pobyt v rámci uvedených 
programov absolvovalo 28 študentov a 2 doktorandi. Z 28 študentov 
dvaja študenti absolvovali štúdium v zahraničí obidva semestre a 26 
študentov v letnom semestri. 

V októbri 2005 bol pre Lekársku fakultu Národnou agentúrou Slo-
venska schválený projekt v rámci programu Leonardo da Vinci na vý-
mennú stáž študentov II. ročníka ošetrovateľstva (12 študentov) do Ta-
lianska. 

Prostredníctvom programu Erasmus v akademickom roku 
2004/2005 prišiel na Lekársku fakultu študovať v letnom semestri 1 za-
hraničný študent z Talianska a v akademickom roku 2005/2006 jedna 
študentka zo Španielska. 

Aj v roku 2005 sa Lekárska fakulta podieľala na zabezpečení letnej 
odbornej praxe pre zahraničných študentov, a to v spolupráci so Spol-
kom medikov mesta Košíc. Lekársku fakultu v rámci letnej praxe (IF-
MSA/SLOMSA) navštívilo 53 študentov z 20 krajín Európy, Ázie a Afriky. 
Na strane druhej, z Lekárskej fakulty vycestovalo na letnú odbornú prax 
na zahraničné pracoviská prostredníctvom IFMSA/SLOMSA: 57 študen-
tov do 22 krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

V roku 2005 sa na Lekárskej fakulte riešilo 34 projektov VEGA, 4 
projekty KEGA, 2 projekty programu COST, 8 VVGS, 2 projekty APVV, 
ŠPPV a IT po jednom projekte. Okrem toho bolo v roku 2005 zriadené 
Centrum excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neuro-
degeneračné poruchy (Neurochirurgická klinika FNLP a LF UPJŠ 
a Neuroimunologický ústav SAV). 
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Lekárska fakulta v roku 2005 získala na jedného tvorivého za-
mestnanca finančné prostriedky z riešenia projektov vo výške 1 958 Sk, 
čo predstavovalo v celkovom vyjadrení sumu 6 727 000 Sk. 

V medzinárodných výboroch a orgánoch odborných spoločností 
pôsobilo v roku 2005 celkom 16 zamestnancov Lekárskej fakulty. 18 
zamestnancov Lekárskej fakulty pôsobilo v roku 2005 ako členovia re-
dakčnej rady v 17 zahraničných časopisoch. V redakčných radách do-
mácich časopisov pôsobilo 69 zamestnancov Lekárskej fakulty. 

V roku 2005 Lekárska fakulta organizovala 13 vedeckých a odbor-
ných podujatí s medzinárodnou účasťou a 47 celoslovenských odbor-
ných a vedeckých podujatí. 

V roku 2005 získali z Lekárskej fakulty ceny za vedu nasledovní 
učitelia: 

Prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc., ocenený Cenou ministra školstva 
SR za celoživotné dielo. 

Prof. MUDr. B. Bohuš, CSc., ocenený Slovenským olympijským 
výborom za rozvoj olympijského hnutia na Slovensku. 

Doc. MUDr. O. Rácz, CSc., ocenený medailou Maďarskej spoloč-
nosti profesorov pôsobiacich v zahraničí. 

Prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc., ocenená Striebornou medailou 
SLS. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

V roku 2005 sa uskutočnilo celkom 323 zahraničných ciest učiteľov 
Lekárskej fakulty do 29 štátov sveta. 

V roku 2005 sa uskutočnilo 91 aktívnych účastí učiteľov Lekárskej 
fakulty na konferenciách v zahraničí. 

Na konferenciách, ktoré boli organizované pracoviskami Lekárskej 
fakulty a ktoré mali medzinárodný charakter alebo boli s medzinárodnou 
účasťou, navštívilo Lekársku fakultu viacero významných zahraničných 

hostí, ako napríklad prof. T. Hellbrugge z Mníchova, doc. J. Tuma 
z Zůrichu, prof. M. Pohlin z Washingtonu, prof. S. Donn, Michiganu, prof. 
P. Graux z Lille, atď. 

Pri organizácii každoročného stretnutia vedení lekárskych fakúlt 
a vedení senátov lekárskych fakúlt zo SR a ČR, ktorým bola poverená 
v roku 2005 Lekárska fakulta, boli prijaté vedenia všetkých lekárskych 
fakúlt z Českej republiky. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Lekárska fakulta v oblasti odborných činností spolupracuje: 
• so zdravotníckymi zariadeniami, kde má Lekárska fakulta zriadené 

svoje výučbové základne (Fakultná nemocnica L. Pasteura, Det-
ská fakultná nemocnica, Nemocnica Košice – Šaca, a.s., Výcho-
doslovenský onkologický ústav, Vysokošpecializovaný odborný ús-
tav geriatrický sv. Lukáša, n. o., Inštitút nukleárnej a molekulárnej 
medicíny, Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské kúpele, Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, LABMED, a.s.), 

• s ministerstvami (napr. Ministerstvom zdravotníctva SR, Minister-
stvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR), 

• so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, 
• s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
• s odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

Lekárska fakulta vyvíja činnosť aj na poli verejnom. V tomto smere 
poskytuje služby verejnosti. Spomenúť možno najmä: 
• Lekárska fakulta úzko spolupracuje s Technickou univerzitou 

v Košiciach pri zabezpečovaní programu Univerzity tretieho veku, 
• väčší počet zamestnancov Lekárskej fakulty sa podieľa na zdra-

votno-výchovnej činnosti (tlač, rozhlas, televízia, internet), 
• viacerí zamestnanci Lekárskej fakulty vyvíjajú činnosť v spolupráci 

so spoločenskými organizáciami mesta, predovšetkým s mestskou 
organizáciou Slovenského červeného kríža. 
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PPPRRRÍÍÍRRROOODDDOOOVVVEEEDDDEEECCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

Prírodovedecká fakulta, ako druhé najstaršie vzdelávacie centrum v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky v Slovenskej republike, ponúka 
študentom stredných škôl vysokoškolské vzdelanie založené na výsledkoch kvalitného vedeckého bádania, čím vytvára predpoklad pre výborné uplatnenie 
svojich absolventov na európskom trhu práce. V súčasnosti na fakulte študuje takmer 1 600 študentov. Jednou z našich priorít je dať šancu a priestor všet-
kým mladým ľuďom, ktorých oslovuje štúdium prírodných vied tým, že drvivú väčšinu záujemcov prijíma bez prijímacej skúšky. Model externej maturity víta-
me ako šancu úplne zrušiť prijímacie konanie v doterajšej podobe. Pre akademický rok 2006/2007 plánujeme prijať do 1. ročníka do 650 študentov. Ako jed-
ni z prvých ponúkame pre budúcich prvákov možnosť podania prihlášky prostredníctvom internetu za znížený poplatok. Fakulta je autorizovaným pracovis-
kom pre verejnosť na získanie elektronického podpisu. To umožňuje uchádzačovi podať prihlášku len v elektronickej forme, ktorá je autorizovaná elektronic-
kým podpisom. Poslanie Prírodovedeckej fakulty možno definovať prostredníctvom nasledovných okruhov hlavných aktivít fakulty: 
• výchova prírodovedcov, matematikov a informatikov v súlade s európskymi vzdelávacími trendmi a programami s výrazným akcentom na ma-

gisterské a doktorandské štúdium; 
• prehlbovanie úrovne vedeckého poznania v súlade s prioritami EÚ a uplatňovaním interdisciplinarity a multidisciplinarity; 
• poskytovanie služieb verejnosti. 

Bohatá medzinárodná spolupráca fakulty v súlade s jej poslaním, svedčia o tom, že už od svojho vzniku sa vždy usilovala prekročiť regionálny 
a národný rámec. Svedčí o tom 16 zmluvných zahraničných partnerov Univerzity, na ktorých fakulta aktívne participuje, intenzívna vedecká spolupráca 
vo forme medzinárodných vedeckých a vzdelávacích projektov. Fakulta ročne organizuje viacero konferencií medzinárodného významu. V apríli 2004 sa 
v Liège v Belgicku uskutočnila konferencia s názvom „The Europe of Knowledge-2020“. Jedným zo záverov konferencie bolo, že medzi výskumnými ak-
tivitami a výučbou sa musí zachovať silná väzba a to nielen v oblasti prírodných vied, pričom pri definícii univerzity sa kladie dôraz na vedu. Konštatova-
lo sa tiež, že Európa bude potrebovať v nasledovných rokoch ďalších 700 000 zamestnancov vo výskume. Tieto závery sa priamo dotýkajú aj našej U-
niverzity a fakulty a sú pre ňu výzvou. Prírodovedecká fakulta na základe presvedčenia, že len taký vysokoškolský učiteľ, ktorý aktívne vedecky pracuje, 
je schopný prenášať najnovšie poznatky do vzdelávacieho procesu, kladie veľký dôraz práve na kvalitu vedecko-výskumnej činnosti. Vedecká práca na 
fakulte tvorí integrálnu súčasť každodennej práce všetkých jej tvorivých zamestnancov. Učitelia aj vedeckí pracovníci zaujímajú funkčné zaradenie na 
základe výberového konania, pričom kritériá na obsadzovanie funkčných miest ako nutnú podmienku vyžadujú primerané výsledky systematickej ve-
deckej práce. Snahou vedenia fakulty je, aby každý jej tvorivý zamestnanec (snáď len s výnimkou lektorov) podieľal sa na vedecko-výskumnej činnosti a 
bol zapojený do grantového projektu. Po realizácii výberových konaní na funkcie u všetkých kategórií zamestnancov sa darí tento zámer plniť. Fakulta 
vytvorila aj súbor opatrení, ktorými motivuje a oceňuje tých zamestnancov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v oblasti vedy. 

Fakulta rozširuje svoje aktivity aj vo vzťahu k verejnosti. Za účelom sprofesionalizovať služby verejnosti, zriadila Centrum celoživotného vzde-
lávania (ďalej len „CCV“) ako účelové pracovisko, ktoré ponúka pre učiteľov a študentov stredných i základných škôl, zamestnancov verejnej správy, 
firmy i jednotlivcov rôznorodé vzdelávacie programy a odbornú podporu. V súčasnosti máme akreditované 5 vzdelávacie programy pre verejnosť, 
ktoré sú ukončené vydaním certifikátu o príslušnej spôsobilosti. CCV sa úspešne zapojilo aj do projektov európskych štrukturálnych fondov. 
V súčasnosti rieši dva projekty v rámci MŠ SR: „Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučo-
vaní“ a „Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“, s celkovou dotáciou 4 mil. Sk. Sme testova-
cím centrom ECDL „European Computer Driving Licence“ – certifikovaným programom pre spôsobilosť s prácou na počítači, ktorý je požadovaný 
v krajinách EÚ. Širokej verejnosti, zamestnancom i študentom UPJŠ ponúkame prípravné kurzy a vykonanie skúšky na získanie certifikátu ECDL. 
Okrem toho sa aktívne podieľame aj na realizácii projektu INFOVEK. V rámci Školiaceho centra Infoveku realizujeme vzdelávanie lektorov a prebie-
hajú školenia učiteľov stredných a základných škôl. V spolupráci s MF SR a partnerskými VŠ organizačne i školiacimi kapacitami realizovala 
a naďalej realizuje školenia pre klientov Štátnej pokladnice. 

Aj v roku 2005 bol prijatý celý rad opatrení k zlepšeniu technického stavu budov a stavu v materiálnom vybavení učebných priestorov 
i pracovní. Vedenie fakulty má vypracovanú koncepciu „humanizácie“ výučbových priestorov tak, aby študenti a zamestnanci všetkých odborov zís-
kavali pocit hrdosti na inštitúciu, na ktorej študujú, resp. v ktorej pracujú. Realizáciou atraktívnych nových študijných programov fakulta pociťuje na-
pätie v počte posluchárni a pracovní. Zvlášť kritická situácia je v komplexe Park Angelinum č. 9 a Jesenná č. 5. Technické, technologické 
i materiálne vybavenie v oblasti IKT (HW, SW, siete, dostupnosť internetu) je vďaka zdrojom z rozvojových projektov a komerčných aktivít fakulty na 
veľmi dobrej úrovni a priebežne sa realizuje aj obnova tohto vybavenia. Vo všetkých oblastiach činnosti fakulty sa efektívne využíva Akademický 
informačný systém – AIS, ktorý bol vyvinutý na našej fakulte. Pre AIS sa v r. 2005 podarilo získať podporu MŠ SR vo forme centrálneho rozvojo-
vého projektu pre konzorcium 8 univerzít ( UKF v Nitre, PU v Prešove, UVL v Košiciach, UCM v Trnave, AU v Banskej Bystrici, UJS v Komárne, TU 
AD v Trenčíne), čo znamená významný kvalitatívny zlom v jeho ďalšom vývoji. 

ddoocc..  RRNNDDrr..  PPaavvooll  SS  oo  vv  áá  kk,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkééé   ooorrrgggááánnnyyy   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   UUUPPPJJJŠŠŠ   

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  doc. RNDr. Roman S o t á k, PhD. 

PPooddpprreeddsseeddaa::  doc. RNDr. Vladimír L i s ý, CSc. 

ZZ aa
mm

ee ss
tt nn

aa nn
ee cc

kk áá
  čč a

a ss
ťť ::  

 

doc. RNDr. Gabriela A n d r e j k o v á, CSc. 

doc. RNDr. Zuzana D a x n e r o v á, CSc. 

doc. RNDr. Peter F e d o r o č k o, CSc. 

doc. RNDr. Matúš H a r m i n c, CSc. 

doc. RNDr. Zdenko H o c h m u t h, CSc. (zástupca v Rade VŠ) 

doc. RNDr. Jaroslav I v a n č o, CSc. 

doc. RNDr. Michal J a š č u r, CSc. 

doc. RNDr. Peter K o l l á r, CSc. 

RNDr. Ľubomír K o v á č, CSc. 

RNDr. Stanislav K r a j č i, PhD. 

RNDr. Igor M a j l á t h, PhD. 

doc. Ing. Martin O r e n d á č, CSc. 

RNDr. Renáta O r i ň á k o v á, CSc. 

RNDr. Erik S e d l á k, PhD. 

doc. PhDr. Pavol T h o l t, PhD. 

Mgr. Marcel T ö r ö k, PhD. 

RNDr. Vladimír Z e l e ň á k, Dr. 
 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ tt
uu dd

ee nn
tt ss

kk áá
  čč a

a ss
ťť ::  

 

Jana E š t o k o v á 

Milan F r i d r i c h 

Valéria L e š k o v á 

Jana M i h a l č o v á 

Ivana S a b o v á 

Lucia S i k o r o v á 

Bc. Martin S i v u ľ k a 

Mgr. Erika Š k r a b u ľ á k o v á 

Emília Š u l g a n o v á   

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  doc. RNDr. Pavol S o v á k, CSc. 

PPooddpprreeddsseeddaa::  prof. RNDr. Juraj Č e r n á k, CSc. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

prof. RNDr. Andrej B o b á k, DrSc. 

RNDr. Dušan B u d z á k 

prof. RNDr. Lev B u k o v s k ý, DrSc. 

prof. RNDr. Eva Č e l l á r o v á, CSc. 

prof. PhDr. Rudolf D u p k a l a, CSc. 

doc. RNDr. Peter F e d o r o č k o, CSc. 

prof. RNDr. Alexander F e h e r, DrSc. 

prof. RNDr. Viliam G e f f e r t, DrSc. 

prof. RNDr. Jozef G o n d a, DrSc. 

doc. RNDr. Zdenko H o c h m u t h, CSc. 

doc. RNDr. Igor H u d e c, CSc. 

prof. Ing. Slavko C h a l u p k a, CSc. 

prof. RNDr. Stanislav J e n d r o ľ, DrSc. 

doc. RNDr. Katarína K i m á k o v á, CSc. 

doc. PhDr. Igor K o m i n a r e c, CSc. 

doc. RNDr. Peter K o p č a n s k ý, CSc. 

doc. RNDr. Alois K o z u b í k, CSc. 

doc. RNDr. Peter K u t s c h y, CSc. 

prof. PhDr. Ladislav L o v a š, CSc. 

prof. RNDr. Pavol M i š k o v s k ý, DrSc. 

prof. Ing. Dušan P o d h r a d s k ý, DrSc. 

prof. RNDr. Igor P o d l u b n ý, PhD. 

doc. Ing. Tomáš S a b o l, CSc. 

doc. RNDr. Peter S p i š i a k, CSc. 

doc. RNDr. Dušan Š v e d a, CSc. 

prof. RNDr. Peter V o j t á š, DrSc. 
  

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

prof. RNDr. Andrej B o b á k, DrSc. 

prof. RNDr. Juraj Č e r n á k, CSc. 

doc. RNDr. Peter F e d o r o č k o, CSc. 

prof. RNDr. Jozef G o n d a, DrSc. 

doc. RNDr. Zdenko H o c h m u t h, CSc. 

doc. RNDr. Michal J a š č u r, CSc. 

prof. RNDr. Stanislav J e n d r o ľ, DrSc. 

doc. RNDr. Katarína K i m á k o v á, CSc. 
  

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

ddoocc..  RRNNDDrr..  PPaavvooll  SS  oo  vv  áá  kk,,  CCSScc..  
dekan  

ddoocc..  RRNNDDrr..  KKaattaarríínnaa  KK  ii  mm  áá  kk  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

pprrooff..  RRNNDDrr..  AAnnddrreejj  BB  oo  bb  áá  kk,,  DDrrSScc..  
prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie 

pprrooff..  RRNNDDrr..  JJuurraajj  ČČ  ee  rr  nn  áá  kk,,  CCSScc..  
prodekan pre zahraničné vzťahy a vedecký výskum 

ddoocc..  RRNNDDrr..  DDuuššaann  ŠŠ  vv  ee  dd  aa,,  CCSScc..  
prodekan pre rozvoj 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

Na Prírodovedeckej fakulte sa v súčasnosti realizuje na prvom 
stupni vysokoškolského štúdia 28 študijných programov, z toho 20 me-
dziodborových. Na druhom stupni sa realizuje 17 študijných programov 
jednoodborového štúdia a akreditáciu získala fakulta pre 6 študijných 
programov učiteľstva akademických predmetov vo vzájomných kombi-
náciách. Na treťom stupni sa v súčasnosti realizuje 12 akreditovaných 
študijných programov. Prírodovedecká fakulta v roku 2005 predložila 
nový model učiteľského štúdia, podľa ktorého učiteľstvo akademických 
predmetov na druhom stupni nadväzuje na medziodborové bakalárske 
študijné programy, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu v prísluš-
ných akademických predmetoch. Nadväzujúci magisterský stupeň je o-
rientovaný na štúdium učiteľstva študovaných predmetov. Všetky študij-
né programy získali akreditáciu. 

Väčšina študijných programov na magisterskom stupni má aj kon-
verzný variant so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Je určený absolven-
tom príbuzného bakalárskeho študijného programu, ktorí v priebehu 
prvého roku štúdia môžu absolvovať potrebné kľúčové predmety 
z bakalárskeho stupňa programu na Prírodovedeckej fakulte. 

V máji roku 2005 predložila fakulta na akreditáciu ďalšie medziod-
borové študijné programy bakalárskeho stupňa - prírodovedných odbo-
rov a psychológie a prírodovedných odborov a filozofie, ktoré boli 
úspešne akreditované. Na magisterskom stupni získala aj práva na rea-
lizáciu učiteľstva „Náuky o spoločnosti“ v kombinácii s prírodovednými 
disciplínami. 

Namiesto doktorandského štúdia v rámci 13 akreditovaných ved-
ných odborov boli doktorandi do 1. ročníka pre akademický rok 
2004/2005 už prijímaní na novoakreditované študijné programy v rámci 
rôznych študijných odborov. Doteraz bolo úspešne akreditovaných 12 
študijných programov doktorandského štúdia. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Prírodovedecká fakulta si udržiava popredné postavenie 
v Slovenskej republike v počte vedeckých výstupov, úspešnosti granto-
vých vedeckých projektov a grantovej podpory pre ďalšie aktivity súvi-
siace s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl a budo-
vaním materiálovej základne. Svojimi výsledkami v tejto oblasti sa fakul-
ta etablovala na medzinárodne známu vedecko-výskumnú inštitúciu 
s rozvetvenou sieťou medzinárodných kontaktov. 

Na výskumnej činnosti Prírodovedeckej fakulty sa podieľajú nielen 
vysokoškolskí učitelia, ale aj študenti riešením parciálnych úloh v rámci 
svojich diplomových prác a v rámci študentskej vedeckej a odbornej čin-
nosti, ktorá je súčasťou študijných programov. Počet študentov, ktorí v 
posledných ročníkoch študentských vedeckých konferencií vystúpili so 
súťažnými príspevkami prevyšuje číslo 100, čo svedčí o stabilnom zá-
ujme o ŠVOČ. Najlepší účastníci konferencie sa pravidelne prezentujú 
na celoštátnej, resp. medzinárodnej úrovni, kde získali viaceré ocenenia. 

Vedeckovýskumná kapacita fakulty a jej využitie na riešenie 
vedeckých projektov 
V roku 2005 na Prírodovedeckej fakulte pracovalo v prepočítanom 

počte 220,3 tvorivých zamestnancov, z toho 164,1 učiteľov a odborných 
zamestnancov a 56,2 zamestnancov na vede a výskume, ako aj 58,9 
doktorandov v dennej forme s úhrnnou ročnou vedeckovýskumnou ka-
pacitou 392,6 tis. hod. 

V roku 2005 sa na fakulte spolu riešilo viac ako 140 vedeckovýs-
kumných projektov. Spomedzi nich bolo 51 VEGA projektov so 
zodpovedným riešiteľom z fakulty, v 5 prípadoch bol vedúci projektu zo 
SAV a na fakulte bol zástupca vedúceho projektu. Riešitelia z fakulty 
boli navyše zapojení do ďalších 10 VEGA projektov so zodpovedným 
riešiteľom na inej fakulte. 

Od 1.1.2005 začalo sa riešiť a získalo finančnú podporu 18 nových 
projektov VEGA (z 18 podaných žiadostí). V roku 2005 bolo ukončených 
20 VEGA projektov, z toho 19 projektov so zodpovedným riešiteľom na 
fakulte a 1 projekt bol riešený v spolupráci so SAV. Ich záverečné sprá-
vy boli v januári 2006 odoslané na MŠ SR. V roku 2005 bolo podaných 
24 žiadostí o VEGA projekty so začiatkom riešenia v roku 2006. 22 pro-
jektov bolo úspešných a boli navrhnuté na financovanie, čo predstavuje 
92 % úspešnosť. 

Z ďalších grantových agentúr bolo v roku 2005 na fakulte financo-
vaných 12 KEGA projektov s vedúcim na fakulte + 1 projekt s vedúcim 
na Prešovskej univerzite, 12 APVT projektov s vedúcim na fakulte a 4 
APVT projekty s vedúcimi na inom pracovisku, 3 rozvojové projekty typu 
"Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk" a 8 rozvojových projektov z 
oblasti informačných technológií (ďalej len „IT“). APVT projekty sú cenné 
tým, že prinášajú aj mzdové prostriedky; v roku 2005 bolo zamestna-
ných na riešení APVT projektov 6,2 zamestnancov fakulty. V oblasti 
medzinárodných projektov bolo na fakulte, resp. v spolupráci s inými 
pracoviskami riešených spolu 22 projektov. Spomedzi nich je potrebné 
spomenúť 9 projektov spoločensko-vedného zamerania riešených 
v spolupráci s Univerzitou v Groningene (Holandsko, prof. J. van Dijk), 
nakoľko súčasťou finančnej dotácie z týchto projektov sú aj mzdové 
prostriedky a 1 projekt z Protidrogového fondu. 

Naďalej ako veľmi významné je potrebné hodnotiť úspešnosť 
v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja, ktorý je o-
rientovaný na komplexné riešenie podpory a efektívneho využíva-
nia infraštruktúry výskumu a vývoja. Celoslovenský projekt s názvom: 
„Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu mag-
netickú rezonanciu“ riešený pod vedením Slovenskej technickej univerzi-
ty a v spolupráci s Univerzitou Komenského, Slovenskou akadémiou 
vied a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou akademika L. Dérera v Brati-
slave umožnil zakúpenie špičkového NMR prístroja firmy Varian, a tým 
vybudovanie unikátneho NMR vedeckého laboratória. Spoluriešiteľom 
projektu za Prírodovedeckú fakulty bol doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. Ten-
to projekt v roku 2005 získal finančnú podporu vo výške 3 000 tis. Sk. 
Čiastková úloha „Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie 
znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov“ riešená pod 
vedením prof. RNDr. P. Vojtáša, DrSc., (Ústav informatiky PF, v spolu-
práci so STU v Bratislave) v rámci štátneho programu výskumu a vývoja 
„Budovanie informačnej spoločnosti“ získala v r. 2005 finančnú podporu 
vo výške 2 500 tis. Sk. 

V rámci VVGS na Univerzite pokračovalo v r. 2005 riešenie 11 pro-
jektov z roku 2004 financovaných vo výške 140 tis. Sk učiteľmi Prírodo-
vedeckej fakulty. VVGS projekty Prírodovedeckej fakulty boli dotované 
celkovou sumou 130 tis. Sk zo zdrojov fakulty. Mladí vedeckí pracovníci 
do 30 rokov a doktorandi riešili celkove 17 projektov, ktoré boli navrhnu-
té na financovanie spomedzi 29 podaných projektov. 

Financovanie vedeckovýskumnej činnosti 
Celkový objem získaných finančných prostriedkov vrátane rozvojo-

vých projektov a iných domácich a zahraničných zdrojov v roku2005 
predstavuje 136 338 tis. Sk, z toho bežné výdavky 122 458 tis. Sk 
a kapitálové výdavky 13 880 tis. Sk. Výraznú časť tejto sumy predstavu-
je príspevok nemeckého partnera (Forschungszentrum Jülich) na krytie 
experimentov na urýchľovači COSY v sume 81 000 tis. Sk (2 130 tis. 
EURO). Finančné prostriedky získané z grantov, domácej a zahraničnej 
spolupráce mnohonásobne prekračujú inštitucionálne financovanie vedy 
na fakulte. Najmä rozvojové projekty pomáhajú riešiť deficit v oblasti ve-
deckej infraštruktúry na fakulte, ktorý je dôsledkom predchádzajúce ho 
obdobia s veľmi nízkymi dotáciami pre vedu. Financovanie projektov za-
hraničnými partnermi a ich dary umožnili pracovné pobyty našich za-
mestnancov a doktorandov v zahraničí a realizáciu u nás nedostupných 
metodík, resp. aj získanie potrebnej prístrojovej techniky pre Prírodove-
deckú fakultu. Finančné prostriedky grantových projektov sa používajú 
aj na krytie nákladov vedeckých programov doktorandov a diplomových 
prác. 
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Ocenenia za vedu 
Ceny za vedu: 

• prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.: Medaila Slovenskej fyzikál-
nej spoločnosti za významný prínos v oblasti rozvoja fyziky na Slo-
vensku, 

• RNDr. Jozef Strečka, PhD. získal 1. miesto v súťaži vedeckých 
prác mladých fyzikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti 

Iné ocenenia: 
• doc. RNDr. Mária Reháková, CSc. získala Striebornú medailu Slo-

venskej chemickej spoločnosti za dlhoročnú aktívnu činnosť. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

O bohatej medzinárodnej spolupráci Prírodovedeckej fakulty svedčí 
16 zmluvných zahraničných partnerov UPJŠ, na ktorých fakulta aktívne 
participuje, intenzívna vedecká spolupráca vo forme medzinárodných ve-
deckých a vzdelávacích projektov. Fakulta ročne organizuje viacero konfe-
rencií medzinárodného významu. Celkový počet zrealizovaných zahranič-
ných ciest v roku 2005 v rámci medzinárodných vzdelávacích projektov 
bol 57. 

Celkový počet realizovaných zahraničných ciest v roku 2005 
v rámci iných medzinárodných projektov bol 11 a v rámci zmluvnej spo-
lupráce so 16 univerzitami sa uskutočnilo 82 zahraničných pracovných 
ciest. V roku 2005 sa zamestnanci fakulty zúčastnili: 12 študijných poby-
tov v zahraničí. 

V roku 2005 bolo na ústavoch fakulty prijatých 99 zahraničných 
hostí. Okrem toho bolo v roku 2005 na ústavoch fakulty prijatých 68 za-
hraničných hostí, z toho v rámci: 
• medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a iných projektov 21 

zahraničných hostí 
• medzinárodných zmlúv 24 zahraničných hostí 
• medzinárodných podujatí organizovaných fakultou 23 zahranič-

ných hostí. 

Na medzinárodných súťažiach a iných podujatiach sa v roku 2005 
zúčastnilo 132 študentov (vrátane doktorandov) a zamestnancov. Ok-
rem toho sa v roku 2005 uskutočnilo 45 zahraničných pracovných ciest 
študentov (vrátane doktorandov) v rámci medzinárodných vedeckých, 
vzdelávacích a iných projektov a medzinárodných zmlúv: 

Významné medzinárodné podujatia organizované Prírodove-
deckou fakultou 

• medzinárodná konferencia „Štruktúra a stabilita biomakromolekúl – 
SSB 2005“ v dňoch 12.9.-14.9.2005 v Košiciach, 

• medzinárodné podujatie „40. rokov výskumu a výučby anorganic-
kej chémie na východnom Slovensku“ v dňoch 19.5.-21.5.2005 
v Tatranskej Štrbe; 

• „III. medzinárodné geografické kolokvium“ na tému „Zmeny v štruk-
túre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej 
a východnej Európe“ v dňoch 10.11.-11.11.2005 v Danišovciach; 

• „The 1st KISH Workshop – Health of Adolescents and Young A-
dults“ dňa 3.11.2005 v Košiciach; 

• „6th Slovak-Austrian Student Workshop on Data Analysis – WDA 
2005“ v dňoch 20.6.- 22.6.2005 v Abaújszantó, Maďarsko; 

• „ITAT 2005 – Workshop on Information Technologies – Applica-
tions and Theory“ v dňoch 20.9.-25.9.2005 v Račkovej Doline; 

• workshop „Graph Embeddings and Maps on Surfaces“ v dňoch 
26.6.-1.7.2005 v Starej Lesnej; 

• „International Workshop on Graph Labeling – IWOGL 2005“ 
v dňoch 3.7.- 7.7.2005 v Herľanoch; 

• 14. workshop „Cycles and Colourings“ v dňoch 4. 9. – 9. 9. 2005 
v Tatranskej Štrbe. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Prírodovedecká fakulta rozšírila aktivity vo vzťahu k verejnosti. Pre 
učiteľov a študentov stredných i základných škôl, zamestnancov verej-
nej správy, firmy i jednotlivcov ponúka rôznorodé vzdelávacie programy 
a odbornú podporu. Realizuje sa propagácia činnosti fakulty v rôznych 
médiách (tlačové konferencie pri príležitosti Dňa otvorených dverí), ako 
aj prostredníctvom web-stránky. Na fakulte sa každoročne v spolupráci 
s Klubom absolventov organizuje stretnutie absolventov (spravidla po 20 
rokoch od ukončenia štúdia) a každých 5 rokov generálne stretnutie pre 
všetkých absolventov. V roku 2005 boli aktivity fakulty orientované naj-
mä do týchto oblastí: 

Testovacie centrum ECDL 
Testovacie centrum sa začína etablovať vo verejnosti i na Prírodo-

vedeckej fakulte. Boli organizované prezenčné a dištančné kurzy – pod-
ľa záujmu, na podporu ECDL. Veľa očakávame od schváleného projektu 
„Zvýšenie IKT kompetencií učiteľov a študentov Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ v rámci ktorého bude pre-
školených a otestovaných 680 študentov a 120 zamestnancov. 

Projekt Štátnej pokladnice 
Školenia klientov k Informačnému systému Štátnej pokladnice sa 

naďalej realizovali podľa zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Uni-
verzitou v čase od 24.1.2005 do 30.9.2005. Zatiaľ bolo vyškoliených 
v dvoch školiacich strediskách – UPJŠ Košice, EÚ Bratislava – 750 za-
mestnancov - klientov Štátnej pokladnice. 

Školiace centrum Infoveku 
Na zvýšenie informačnej gramotnosti učiteľov je zameraná vzdelá-

vacia aktivita: „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informač-
no-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie 
regionálneho školstva“ – 36 hodinové školenie. Doteraz bolo vyškole-
ných, resp. sa školí 242 učiteľov základných škôl a stredných škôl. 

Projekt ESF 
Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na 

IKT a moderné trendy vo vyučovaní 

Projekt ESF 
Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Komerčné vzdelávanie 
Pre verejnú správu a tiež pre podnikateľské subjekty organizovala 

Prírodovedecká fakulta vzdelávacie programy a kurzy v oblasti infor-
mačno-komunikačných technológii s cieľom pripraviť účastníkov na zís-
kanie Certifikátu ECDL. K 31.7.2005 fakulta podala žiadosť o reakredi-
táciu niektorých vzdelávacích aktivít. V prezenčnej forme bolo reakredi-
tovaných 10 programov a Prírodovedecká fakulta podala žiadosť 
o akreditáciu na 14 nových vzdelávacích aktivít. V dištančnej forme Prí-
rodovedecká fakulta reakreditovala 2 vzdelávacie aktivity a podala žia-
dosť o akreditáciu na 14 nových vzdelávacích aktivít. V mesiacoch máj a 
jún 2005 bola pripravená vzdelávacia aktivita Excel pre ekonómov 
v rozsahu 12 hodín. Prvé kurzy prebehli v mesiacoch júl (6 účastníkov) 
a august (6 účastníkov). 
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PPPRRRÁÁÁVVVNNNIIICCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

Hodnotiaca správa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je zrkadlom činnosti jej jednotlivých fakúlt a zložiek. Právnická fakulta patrí 
k fakultám, ktoré vo zväzku UPJŠ oslávili už 30. výročie svojho vzniku. Seriózna analýza dosiahnutých výsledkov fakulty ako pedagogicko-vedeckej 
inštitúcie musí rešpektovať aj osobitosti spoločensko-politických podmienok, ktoré mali resp. majú bezprostredný vplyv na vnútorný život fakulty. 

Históriu právnického vzdelávania v Košiciach charakterizujú dve rozdielne časové obdobia, ktoré sa líšia svojou dĺžkou a ktoré ani z najglobál-
nejšieho pohľadu nepredstavujú kontinuitu. Staršiu históriu právnického vzdelávania možno vymedziť rokmi 1712 až 1922. Novodobá história sa da-
tuje od 9. júla 1973 teda od dátumu účinnosti nariadenia vlády, ktorým bola zriadená Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. 

Za viac ako 30 rokov existencie Právnickej fakulty absolvovalo túto fakultu v dennej a externej forme štúdia viac ako 5 000 absolventov. Od 
svojho vzniku až po súčasnosť fakulta venuje osobitnú pozornosť pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ktoré sú jedným zo základných kritérií 
pri hodnotení fakulty. Zložité spoločensko-ekonomické procesy sa bezprostredne dotýkajú aj štúdia práva. Máj 2004 a vstup Slovenska do Európ-
skej únie priniesol jednu z najväčších zmien v právnom poriadku a tým aj do pedagogického procesu na našej fakulte. Fakulta v pomerne krátkom 
časovom úseku sa vysporiadala aj s touto náročnou úlohou. Študijný odbor právo, ktorý sa realizuje na fakulte má akreditáciu vo všetkých troch 
stupňoch štúdia. Akreditácia bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktoré má fakulta v piatich odboroch, ale aj priznané právo habi-
litácii a inaugurácii posúva fakultu smerom k tým vzdelávacím inštitúciám, ktoré majú kredit nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po dlhšom čase 
sa podarilo na fakulte inštitucionalizovať Ústav európskeho práva ako špecializované pracovisko fakulty, ktoré je zamerané predovšetkým na sys-
tematické a vedecké skúmanie európskych právnych noriem. 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti fakulta zmobilizovala učiteľov a doktorandov fakulty a aktívne sa zapojila do riešenia grantových projek-
tov, vedeckovýskumných úloh a poradenskej činnosti vo vzťahu k štátnym inštitúciám. Pri hodnotení činnosti fakulty vychádza Právnická fakulta 
UPJŠ z dlhodobého zámeru rozvoja UPJŠ Právnickej fakulty, ktorý bo prerokovaný a schválený na zasadnutí Vedeckej rady Právnickej fakulty 
UPJŠ. Vo všetkých smeroch činnosti sa orientuje fakulta najmä na napĺňanie všetkých funkcií vedy ako základu svojej celkovej činnosti vo vede, 
v pedagogickom pôsobení a vo vzťahu k domácej, európskej a svetovej verejnosti. 

ddoocc..  JJUUDDrr..  MMáárriiaa  BB  uu  jj  ňň  áá  kk  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
ddeekkaannkkaa  
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AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkééé   ooorrrgggááánnnyyy   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll tttyyy   UUUPPPJJJŠŠŠ   

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  JUDr. Tomáš I l l é š 

PPooddpprreeddsseeddnnííččkkaa::  Katarína G r e g o v á 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

mim. prof. JUDr. Ľudmila S o m o r o v á, CSc. 

doc. JUDr. Gabriela D o b r o v i č o v á, CSc. 

JUDr. Eva J a n i č o v á, CSc. 

JUDr. Sergej R o m ž a, PhD. 

JUDr. Ján T r o j a n, CSc. 

JUDr. Janka V y k r o č o v á, CSc. 

JUDr. Miroslav B a ň a c k ý 

doc. JUDr. Juraj Š p i r k o, CSc. 

Ján Š o f r a n k o 

Vladislav V a š i v 

Marek K u n d r á t 

  

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  doc. JUDr. Mária B u j ň á k o v á, CSc. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

doc. JUDr. Mária B u j ň á k o v á, CSc. 

doc. JUDr. Imrich K a n á r i k, CSc. 
doc. JUDr. Máíria K i o v s k á, CSc. 
JUDr. Vladimír V r a n a, PhD. 

prof. JUDr. Vladimír B a b č á k, CSc. 

prof. JUDr. Alexander B r ö s t l, CSc. 
prof. JUDr. Milan Č i č, DrSc. 
prof. JUDr. Michal G a š p a r, CSc. 

prof. JUDr. Jozaf M a d l i a k, CSc. 

prof. JUDr. Mojmír M a m o j k a, CSc. 
prof. JUDr. Dr.h.c. Peter M o s n ý, CSc. 
prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc. 

prof. JUDr. Jozef P r u s á k, CSc. 

prof. JUDr. Jozef S u c h o ž a, DrSc. 

prof. JUDr. Peter V o j č í k, CSc. 
mim. prof. JUDr. Ján M a z á k, PhD. 
mim. prof. JUDr. Ľudmila S o m o r o v á, CSc. 

mim. prof. JUDr. Marián V r a b k o, CSc. 

doc. JUDr. Ján H u s á r, CSc. 
doc. JUDr. Jozef O l e j, CSc. 
JUDr. Tomáš I l l é š 

JUDr. Eva J a n i č o v á, CSc. 

JUDr. Juraj J a n k u v, PhD. 

JUDr. Peter K o r o m h á z 
JUDr. Zdenko T r e b u ľ a 
JUDr. Imrich V o l k a i 

JUDr. Ladislav Á g h   

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNKKYY  

doc. JUDr. Mária B u j ň á k o v á , CSc. 
doc. JUDr. Imrich K a n á r i k, CSc. 
doc. JUDr. Mária K i o v s k á, CSc. 

JUDr. Vladimír V r a n a, PhD. 
JUDr. Alžbeta T u d o š o v á 

JUDr. Tomáš I l l é š 
prof. JUDr. Dr.h.c. Peter M o s n ý, Csc. 
prof. JUDr. Alexander B r ö s t l, CSc. 
prof. JUDr. Jozef M a d l i a k, CSc. 

JUDr. Eva J a n i č o v á, CSc. 
mim. prof. JUDr. Ľudmila S o m o r o v á, CSc. 

doc. JUDr. Ján H u s á r, CSc. 
prof. JUDr. Peter V o j č í k, CSc. 

prof. JUDr. Vladimír B a b č á k, CSc. 

JUDr. Juraj J a n k u v, PhD.   

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNKKYY  

ddoocc..  JJUUDDrr..  MMáárriiaa  BB  uu  jj  ňň  áá  kk  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
dekanka fakulty 

ddoocc..  JJUUDDrr..  IImmrriicchh  KK  aa  nn  áá  rr  ii  kk,,  CCSScc..  
prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

ddoocc..  JJUUDDrr..  MMáárriiaa  KK  ii  oo  vv  ss  kk  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, 

doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie občanov 

JJUUDDrr..  VVllaaddiimmíírr  VV  rr  aa  nn  aa,,  PPhhDD..  
prodekan pre zahraničné vzťahy a informačné technológie 

JJUUDDrr..  AAllžžbbeettaa  TT  uu  dd  oo  šš  oo  vv  áá  
tajomníčka fakulty 

JJUUDDrr..  TToommáášš  II  ll  ll  éé  šš  
predseda Akademického senátu fakulty 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Základnou úlohou Právnickej fakulty je príprava kvalitných absol-
ventov - právnikov v súčasnej dobe už europrávnikov a preto celá vzde-
lávacia činnosť je zameraná hlavne na kvalitné zabezpečenie vzdeláva-
cieho procesu. Na základe toho, študijné programy sa permanentne ino-
vujú tak, aby spĺňali kritériá Akreditačnej komisie SR, požiadavky praxe 
a Európskej únie. Príprava absolventov bakalárskeho a magisterského 
štúdia je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich 
budúce profesionálne zameranie a uplatnenie v praxi. Vzdelávaciu čin-
nosť na fakulte zabezpečujú interní učitelia fakulty v počte 57 a 1 samo-
statný vedecký pracovník. 

Právnická fakulta zabezpečovala výučbu v akreditovanom študij-
nom odbore právo (jednoodborové štúdium) prostredníctvom študijného 
programu právo. Z hľadiska riadenia vzdelávacej činnosti, ale aj kon-
krétnej výučby možno konštatovať zvýšenú náročnosť na učiteľov fakul-
ty spôsobenú rozdielnym charakterom štúdia v kreditovej a nekreditovej 
forme štúdia (rozdielne klasifikačné stupne hodnotenia vedomostí, ne-
rovnaké počty opravných termínov, nerovnaká dĺžka skúšobného obdo-
bia …). Kreditová forma štúdia je náročná aj na zostavenie rozvrhu. Po-
nuka povinne voliteľných a výberových predmetov zo strany jednotlivých 
katedier je otvoreným a permanentným procesom. Kreditová forma štú-
dia počíta s predzápisom, ktorý umožňuje fakulte získať prehľad o záuj-
me študentov o ponúknuté povinne voliteľné a výberové predmety, 
o potrebnom počte študijných skupín, respektíve či sa ponúkaný pred-
met bude vôbec vyučovať. Aby predzápis splnil svoje poslanie, musia 
katedry venovať väčšiu pozornosť vypracovaniu informačného listu 
predmetu, pretože jeho obsah je návodom pre študenta pri výbere 
predmetu. 

V súlade so zákonom o vysokých školách umožnila fakulta študen-
tom vyjadriť sa ku kvalite výučby a hodnotiť učiteľov formou anonymné-
ho dotazníka v mesiacoch marec – apríl 2005. Výsledky dotazníka pre-
jednáva dekanka fakulty s jednotlivými učiteľmi osobne. O výsledkoch 
a záveroch z anonymného dotazníka je informovaný akademický senát 
fakulty. 

V akademickom roku 2004/2005 bola vzdelávacia činnosť realizo-
vaná prostredníctvom programu Študent v PAIS-e. V priebehu ostatných 
rokov došlo k postupnej optimalizácii zaradenia právnych kliník do štu-
dijného programu (Street Law do III. ročníka, Klinika občianskeho práva 
do IV. ročníka, Klinika azylového práva do IV. ročníka). Pri zaradení no-
vých právnych kliník za výberové predmety musia byť rešpektované 
pravidlá uvedené v dokumente „Štandardy právnych kliník“. V akade-
mickom roku 2004/2005 narástol počet študentov, ktorí študovali podľa 
individuálneho študijného plánu a z objektívnych, ale aj subjektívnych 
dôvodov ide o pokračujúci trend. Zabezpečiť kvalitu vzdelávacej činnosti 
aj pre študujúcich individuálnou formou možno len za podmienky strikt-
ného dodržiavania konzultačných hodín učiteľmi. 

Zriadenie Ústavu európskeho práva od akademického roku 
2004/2005 umožňuje fakulte na kvalitatívne vyššej úrovni zabezpečiť 
výučbu európskeho práva tvoriaceho obsah jednotlivých pozitívno-
právnych predmetov. Vážnym spoločenským problémom týkajúcim sa 
právnej praxe, ktorého riešenie presahuje rámec fakulty a Univerzity, je 
negatívny postoj ministerstva školstva k spoločnej požiadavke všetkých 
právnických fakúlt v SR, aby bola povolená výnimka vyplývajúca zo zá-
kona o vysokých školách, umožňujúca spojiť prvý a druhý stupeň v štu-
dijnom odbore právo do jedného celku. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva má fakulta od akademic-
kého roku 2005/2006 časovo neobmedzený akreditovaný študijný odbor 
právo v bakalárskom štúdiu a v magisterskom štúdiu v dennej aj exter-
nej forme štúdia. V roku 2005 promovalo celkom 181 absolventov, ktorí 
získali titul magister práva „Mgr.“, z toho: 174 absolventov denného štú-
dia a 7 absolventi externého štúdia. Cena rektora UPJŠ udelená nebola, 
8 absolventom bolo udelené pochvalné uznanie dekanky fakulty spojené 
s finančnou odmenou. 

Dôležitou súčasťou vzdelávacieho a vedeckého poslania fakulty je 
uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa, ktorý je mimoriad-
ne dôležitým faktorom rozvoja činnosti Právnickej fakulty. Preto je mu zo 
strany vedenia Právnickej fakulty venovaná mimoriadna pozornosť. 
V súčasnosti má Právnická fakulta priznané právo uskutočňovať dokto-
randské štúdium v internej aj externej forme, dizertačné skúšky, ako aj 
priznané právo udeľovať vedecko-akademický titul „PhD.“ v týchto no-
voakreditovaných študijných odboroch: 
• Teória a dejiny štátu a práva 
• Ústavné právo 
• Trestné právo 
• Obchodné a finančné právo a 
• Občianske právo. 

Okrem týchto študijných odborov pokračuje doktorandské štúdium 
vo vedných odboroch - akreditovaných podľa predchádzajúcich predpi-
sov s rokom ukončenia 2009, a to: Štátne právo a Správne právo. 

Od akademického roka 2005/2006 celkom na fakulte študuje v in-
ternej forme doktorandského štúdia 11 doktorandov a v externej forme 
doktorandského štúdia 44 doktorandov. V roku 2005 doktorandské štú-
dium ukončili 2 doktorandi v externej forme doktorandského štúdia. Vše-
tci odborní asistenti pôsobiaci na fakulte sú v súčasnom období až na 
jedného asistenta zapojení do doktorandského štúdia, či už na vlastnom 
školiacom pracovisku alebo na školiacich pracoviskách iných univerzít 
v SR a ČR. Od akademického roka 2005/2006 sa doktorandské štúdium 
pre 1. ročník uskutočňuje kreditovou formou štúdia. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Pri hodnotení vedecko-výskumnej činnosti za rok 2005 vychádza 
Právnická fakulta z dlhodobého zámeru rozvoja Právnickej fakulty v Ko-
šiciach. Právnická fakulta má od roku 2005 priznané právo uskutočňo-
vať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov bez ča-
sového obmedzenia v nasledujúcich študijných odboroch: ústavné prá-
vo, obchodné a finančné právo, teória a dejiny štátu a práva a občianske 
právo. 

V roku 2005 sa na Právnickej fakulte riešilo 6 vedeckovýskumných 
projektov (5 grantových projektov VEGA a 1 projekt VVGS riešený 
v rámci UPJŠ Košice). Do riešenia týchto projektov bolo zapojených 27 
učiteľov a 1 interný doktorand Právnickej fakulty (traja z nich simultánne 
vo viacerých projektoch), čo činí 41 % z počtu všetkých učiteľov a inter-
ných doktorandov. Na riešení vedeckovýskumných projektov v iných in-
štitúciách sa podieľalo 7 učiteľov Právnickej fakulty (6 v domácich inšti-
túciách a 1 v zahraničí). V roku 2005 boli Vedeckou grantovou agentú-
rou VEGA schválené aj dva nové grantové projekty VEGA so začiatkom 
riešenia od roku 2006. Riešenie oboch projektov začína v januári 2006 
a končí v decembri 2008. 

V roku 2005 desať učiteľov fakulty realizovalo 14 nekonferenčných 
prednášok. Realizačné výstupy z riešenia projektov boli v celkovom poč-
te 18, z toho bolo 8 realizačných výstupov z riešenia projektov; 5 reali-
zovaných školiacich aktivít a 5 poradenská, posudzovateľská a recen-
zná činnosť. 

V roku 2005 dvaja učitelia získali vedecko-pedagogický titul „do-
cent“. Jeden profesor fakulty získal čestný titul „Doctor honoris causa“ 
(prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.). V medzinárodných výboroch a orgá-
noch v roku 2005 pôsobilo 12 učiteľov fakulty. V domácich výboroch 
a orgánoch v roku 2005 pôsobilo 26 učiteľov. 

V roku 2005 sa 12 učiteľov zúčastnilo aktívnym vystúpením na 
medzinárodných vedeckých konferenciách a 1 učiteľ sa zúčastnil 2-och 
medzinárodných vedeckých konferencií v zahraničí. Právnická fakulta 
v roku 2005 zorganizovala: vedeckú konferenciu „Právna kultúra a eu-
rópsky integračný proces“ a Katedra finančného práva a daňového prá-
va zorganizovala IV. medzinárodnú vedeckú konferenciu: „Aktuálne o-
tázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového prá-
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va v štátoch strednej a východnej Európy“ s účasťou 79 účastníkov 
z toho: SR – 11, ČR – 11, Poľsko – 51, Litva – 3, Ruská federácia – 1 a 
Bielorusko – 2. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Medzinárodná spolupráca Právnickej fakulty predstavuje neoddeli-
teľnú súčasť života fakulty. Realizuje sa na základe dohôd o vzájomnej 
spolupráci podpísanými s niektorými zahraničnými právnickými fakultami, 
na základe rôznych medzinárodných vzdelávacích a vedeckovýskumných 
programov, napr. SOCRATES/ERASMUS, ERASMUS/MUNDUS a pod., 
na základe konkrétnych ponúk vládnych i nevládnych organizácií, ale aj na 
základe priamych neformálnych kontaktov katedier, resp. členov katedier 
so zahraničnými kolegami. 

Už niekoľko rokov je Univerzita a tunajšia fakulta zapojená do me-
dzinárodného vzdelávacieho programu SOCRATES/ERASMUS, na zá-
klade ktorého fakulta realizuje v každom akademickom roku mobility – 
študentské i učiteľské v zmysle uzatvorených bilaterálnych dohôd so 
zahraničnými partnerskými inštitúciami. V odbore právo ide o Aristotelo-
vu univerzitu v Solúne (Grécko), Rzeszówsku univerzitu v Rzeszówe 
(Poľsko) a Univerzitu Nice-Sophia Antipolis (Francúzsko). 

V nasledujúcich akademických rokoch plánuje Právnická fakulta 
pokračovať v úspešne začatom klinickom vzdelávaní v spolupráci s 
Nadáciou otvorenej spoločnosti a Úradom vysokého komisára OSNe u-
tečencov (UNHC). 

V rokoch 2004 – 2005 sa uskutočnilo celkom 9 zahraničných štu-
dijných pobytov učiteľov fakulty, z toho 8 krátkodobých študijných poby-
tov v trvaní najmenej 2 týždňov a najviac 2 mesiace a 1 dlhodobý študij-
ný pobyt v trvaní jedného roka v Poľsku (Lodž, Rzeszów), ČR (Praha), 
SRN (Bayreuth, Berlín), Rusku (Moskva) a Luxembursku (Luxembourg). 

V rokoch 2004 – 2005 sa na fakulte uskutočnilo celkom 15 prijatí 
zahraničných hostí zo 6 štátov Európy a USA: MR - 2, Poľsko – 6, Ukra-
jina – 1, Francúzsko – 1, Izrael – 1, Švédsko - 1, USA – 2 a 1 prijatie 
zahraničného hosťa z Úradu Vysokého komisára OSN v SR. 

Spoluprácu fakulty s právnickými fakultami a inými inštitúciami bu-
de potrebné aj naďalej rozvíjať a prehlbovať predovšetkým s jednotlivý-
mi právnickými fakultami, a to ako v rámci Slovenskej republiky, tak aj 
so zahraničnými fakultami, predovšetkým v Českej republike. Dôležitá je 

výmena skúseností medzi fakultami na úrovni dekanov a ostatných čle-
nov vedenia fakúlt. Pre fakultu je významnou skutočnosťou už aj to, že 
v Košiciach sa nachádza sídlo Ústavného súdu SR, a že už od jeho 
vzniku sa formuje dobrá spolupráca s touto ústavnou inštitúciou. Naši 
učitelia sú poradcami sudcov ústavného súdu, resp. jednorázovo vypra-
cúvajú odborné stanoviská pre ústavný súd. Intenzita vzťahov 
a spolupráce je tiež daná tým, že traja učitelia fakulty pôsobia ako sud-
covia Ústavného súdu SR, vrátane aj jeho predsedu. Všetci naďalej pô-
sobia na fakulte, aj keď so zníženým pracovným úväzkom. 

Právnická fakulta buduje dobrú spoluprácu aj s Krajskými súdmi 
v Košiciach a v Prešove, ako aj s Krajskou prokuratúrou v Košiciach, s 
Krajským súdom v Košiciach a Krajskou prokuratúrou v Košiciach má 
uzavretú aj Zmluvu o spolupráci. Tieto inštitúcie sú nápomocné fakulte 
pri organizovaní odbornej praxe našich študentov (zaradením praktic-
kých cvičení na súde do rozvrhu hodín). Naďalej bude potrebné rozvíjať 
zmluvnú spoluprácu s Kanceláriou prezidenta SR a jej pracoviskom 
v Košiciach, so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, 
s Ministerstvom spravodlivosti, s Ministerstvom vnútra SR, s Minister-
stvom hospodárstva SR a s Vládou SR. Fakulta dlhoročne spolupracuje 
aj s Technickou univerzitou v Košiciach pri organizovaní Univerzity tre-
tieho veku. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll tttyyy   

V septembri 2005 bola po rekonštrukcii suterénnych priestorov 
v budove Právnickej fakulty slávnostne otvorená nová Právnická knižni-
ca. Jej zriadením bolo možné rozšíriť a sprístupniť fond právnickej litera-
túry a vo väčšom rozsahu umožniť prístup k interným a externým elek-
tronickým informačným zdrojom medziknižničné výpožičné služby, me-
dzinárodné medziknižničné výpožičné služby; rešeršné, bibliograficko-
informačné, vzdelávacie, reprografické, propagačné služby, výstavy a 
pod.. Najväčším prínosom zriadenia knižnice je priblíženie výpožičných 
služieb s možnosťou registrácie a realizovania výpožičných transakcií 
priamo v budove fakulty, zavedenie personálnych identifikačných kariet 
nahrádzajúcich pôvodné preukazy používateľa Univerzitnej knižnice; 
zavedenie samoobslužného kopírovania a otvorenie Predajne právnickej 
literatúry. Súčasťou Právnickej knižnice je aj Európske dokumentačné 
centrum, ktoré poskytuje všetky informácie o Európskej únii. Záujemco-
via o Európsku úniu tu nájdu monografie, časopisy, dokumenty na CD 
zo všetkých oblastí života EÚ. 
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FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   VVVEEERRREEEJJJNNNEEEJJJ   SSSPPPRRRÁÁÁVVVYYY   

 

 

 

Prvé roky existencie Fakulty verejnej správy UPJŠ (založená bola v roku 1998) boli poznamenané prvkami extenzívneho rozvoja. Postupne 
narastal počet študentov, s postupom študentov do vyšších ročníkov sa každý akademický rok začínali učiť nové predmety. Na pozadí procesu, kto-
rý vrcholil v roku 2003, kedy ukončili štúdium na fakulte prví absolventi, bolo nasledovné obdobie proklamované ako obdobie, v ktorom mala Fakulta 
verejnej správy zaznamenať stabilizáciu, konsolidáciu a zvýšený dôraz na kvalitu. Orientácia týmto smerom sa prejavovala v roku 2005 vo všetkých 
základných oblastiach činnosti fakulty. Odrazilo sa to okrem iného aj v tom, že fakulta si postupne upevňuje dobré meno a uznanie v akademickom 
prostredí aj vo vzťahu k verejnosti. 

Z činností fakulty v roku 2005 a udalostí, ktoré sa v tomto roku stali, vystupujú do popredia najmä nasledovné okolnosti. Rok 2005 sa zapíše 
do histórie fakulty v prvom rade tým, že po úspešnej akreditácii pripravených študijných programov v intenciách zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách fakulta pristúpila k ich realizácii. Otvorenie štúdia v nových študijných programoch by malo byť jedným zo signálov vstupu fakulty do novej 
etapy svojej existencie. Novým prvkom je otvorenie štúdia v odbore Sociálna práca. Na fakultu boli do tohto akademického roka zapísaní okrem 
študentov verejnej správy aj prví študenti bakalárskeho programu Sociálna práca. Fakulta tak rozšírila ponuku pre uchádzačov o vysokoškolské štú-
dium. Fakulta získala akreditáciu aj pre tri programy z odboru Psychológia. Tie boli na základe rozhodnutia fakultných a univerzitných orgánov pre-
sunuté na Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ, ktorého vytvorenie súvisí so zámerom vedenia univerzity založiť novú fakultu. 

Fakulta zaznamenala v uplynulom roku rozvoj v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a v medzinárodných vzťahoch. Dôležitým predpokladom 
toho boli zmeny v personálnej sfére. V roku 2005 došlo k ďalšiemu zvýšeniu počtu študentov, zvýšil sa aj počet učiteľov. Čo sa týka počtu študen-
tov, fakulta sa priblížila k zámeru sformulovanému v roku 2003, podľa ktorého by na fakulte mohlo študovať celkove viac ako 1000 študentov. Cel-
kový počet učiteľov pôsobiacich na stanovenú pracovnú dobu prekročil 30. Čiastočne sa zlepšila aj kvalifikačná štruktúra pedagogických zamest-
nancov FVS. V personálnej oblasti však pretrváva nepriaznivý pomer študentov a učiteľov. 

Z hľadiska vytvárania optimálnych pracovných podmienok dominuje v roku 2005 ukončenie rekonštrukcie budovy fakulty, ktorej základná časť 
bola zrealizovaná v roku 2003. Rekonštrukcia bola limitovaná finančnými prostriedkami pre tento účel vyčlenenými MŠ SR. Tie neumožnili riešiť 
všetky problémy areálu, v ktorom fakulta pôsobí. Preto bude potrebné aj v nasledujúcom období hľadať riešenia pre finančné zabezpečenie ich rie-
šenia. Dôležité je postupné vylepšovanie vybavenia fakulty informačnými technológiami. Významným pozitívom je aj sprevádzkovanie študovne 
v budove fakulty v adaptovaných priestoroch.. 

Napriek tomu, že sa v uplynulom období nepodarilo zrealizovať všetky zámery, je možné uplynulé obdobie hodnotiť pozitívne. Vzťahuje sa to 
aj na rok 2005, aj na obdobie od roku 2002, ktoré sa viaže na súčasné funkčné obdobie dekana fakulty. Celkove pri porovnaní súčasného stavu fa-
kulty s jej stavom v roku 2002 je evidentné, že fakulta zaznamenala výrazný pokrok. Ten sa prejavuje prakticky vo všetkých oblastiach činnosti. 
V roku 2002, v čase nástupu súčasného dekana do funkcie mala fakulta približne 350 študentov (do akad. roku 2001/2002 bolo zapísaných 371 
študentov). Súčasný počet študentov presahuje dvojnásobok z roku 2002. Významné zmeny nastali aj v počte a štruktúre učiteľov. 

Rok 2006 bude okrem iných okolností spojený so zmenou vo vedení fakulty. Malo by to byť spojené s prehodnotením Dlhodobého zámeru fa-
kulty a to aj preto, lebo v súvislosti s prerokovávaním otvorenia štúdia v programoch z nových odborov sa otvorila otázka povahy fakulty. Má sa tým 
na mysli otázka, či má byť fakulta viacodborovou, alebo má ostať špecializovanou výhradne na programy týkajúce sa verejnej správy (študijný odbor 
„Verejná politika a verejná správa“ resp. študijný odbor „Verejná správa a regionálny rozvoj“). Pri riešení tejto otázky bude potrebné mať na zreteli aj 
pozíciu fakulty na univerzite, jej vzťah k ostatným fakultám, podieľanie sa na univerzitnom chápaní vysokoškolského štúdia. Rovnako bude treba 
brať do úvahy možnú úlohu fakulty pri príprave štúdia v ďalších odboroch (politológia, sociológia) a niektoré ďalšie otázky. 

pprrooff..  PPhhDDrr..  LLaaddiissllaavv  LL  oo  vv  aa  šš,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkééé   ooorrrgggááánnnyyy   FFFaaakkkuuullltttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc. 
ZZ aa

mm
ee ss

tt nn
aa nn

ee cc
kk áá

  čč a
a ss
ťť ::  

 

JUDr. Peter D e m e k 

PhDr. Peter D e r e v j a n í k 

JUDr. Michal J e s e n k o 

Mgr. Jana M i t a ľ o v á 

JUDr. Martin V e r n a r s k ý, PhD. 

Ing. Silvia Ž i g o v á, PhD. 
 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ tt
uu dd

ee nn
tt ss

kk áá
  čč a

a ss
ťť ::  

 

Tomáš G á l 

Ľuboslava H á j o v s k á 

Ján K e p š t a 

Michal S v i a t k o 
  

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  prof. PhDr. Ladislav L o v a š, CSc. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

PhDr. Eva B o l f í k o v á, CSc. 

doc. PhDr. Oľga B a l e g o v á, CSc. 

doc. PhDr. Ján F e r j e n č í k, CSc. 

doc. JUDr. Mária H e n c o v s k á, CSc. 

doc. JUDr. Mária K i o v s k á, CSc. 

doc. Ing. Ján M a r u š i n, CSc. 

doc. PhDr. Margita M e s á r o š o v á, CSc. 

prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc. 

Ľubomír P l a i 

doc. PhDr. Eva Š i m o v á, CSc. 

prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc. 

doc. PaedDr. Štefan Š u t a j, DrSc. 
  

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

pprrooff..  PPhhDDrr..  LLaaddiissllaavv  LL  oo  vv  aa  šš,,  CCSScc..  
dekan fakulty 

ddoocc..  JJUUDDrr..  MMáárriiaa  HH  ee  nn  cc  oo  vv  ss  kk  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

ddoocc..  PPhhDDrr..  JJáánn  FF  ee  rr  jj  ee  nn  čč  íí  kk  ,,  CCSScc..  
prodekan pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy 

pprrooff..  JJUUDDrr..  IIggoorr  PP  aa  ll  úú  šš,,  CCSScc..  
vedúci Katedry právnych vied 

pprrooff..  IInngg..  NNoorraa  ŠŠ  tt  aa  nn  gg  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
vedúca Katedra ekonomických vied 

PPhhDDrr..  EEvvaa  BB  oo  ll  ff  íí  kk  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
vedúca Katedry sociálnych vied 

IInngg..  KKaattaarríínnaa  KK  rr  oo  kk  oo  ss  oo  vv  áá  
tajomníčka fakulty 

  

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

pprrooff..  PPhhDDrr..  LLaaddiissllaavv  LL  oo  vv  aa  šš,,  CCSScc..  
dekan fakulty 

ddoocc..  PPhhDDrr..  JJáánn  FF  ee  rr  jj  ee  nn  čč  íí  kk  ,,  CCSScc..  
prodekan pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy 

ddoocc..  JJUUDDrr..  MMáárriiaa  HH  ee  nn  cc  oo  vv  ss  kk  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

IInngg..  KKaattaarríínnaa  KK  rr  oo  kk  oo  ss  oo  vv  áá  
tajomníčka fakulty 

pprrooff..  IInngg..  NNoorraa  ŠŠ  tt  aa  nn  gg  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
predsedníčka Akademického senátu 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   fffaaakkkuuulll ttteee   VVVeeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

Poslaním Fakulty verejnej správy je: 
• výchova odborníkov pre verejnú správu a verejný sektor poskyto-

vaním vysokoškolského vzdelania v odboroch týkajúcich sa verej-
nej správy a príbuzných oblastí v intenciách súčasných európ-
skych trendov a štandardov vo vzdelávaní, 

• produkcia poznania týkajúceho sa verejnej správy a s ňou súvisia-
cich oblastí a vedných disciplín prostredníctvom výskumu a jeho 
šírením prostredníctvom informačných a komunikačných technoló-
gií, 

• poskytovanie služieb verejnosti najmä expertnou činnosťou, šíre-
ním poznatkov z oblasti verejnej správy a vzdelávaním. 

V akademickom roku 2005/2006 bolo na fakultu zapísaných celko-
vo 886 študentov. Z toho 709 v dennej forme a 177 v externej forme. 
V dennej forme v 5 ročnom magisterskom programe Verejná správa 
študuje 239 študentov, v bakalárskom programe Verejná správa 449 
študentov, v bakalárskom programe Sociálna práca 21 študentov. V ex-
ternej forme v 5 ročnom magisterskom programe Verejná správa študuje 
69 študentov, v bakalárskom programe Verejná správa 108 študentov. 
Pre porovnanie uvádzame, že do akademického roka 2004/2005 bolo 
zapísaných celkovo 697 študentov, z toho 551 na denné a 146 na ex-
terné štúdium. 

V roku 2005 získalo titul Mgr. po absolvovaní štúdia na FVS 69 
absolventov. Celkový počet absolventov fakulty tým stúpol na 179. 
V roku 2005 získalo titul PhDr. 15 absolventov, celkovo získalo titul 
PhDr. na FVS 35 uchádzačov. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   FFFaaakkkuuulll ttteee   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

Rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte verejnej správy má 
kontinuitný charakter. Od založenia fakulty sa s malými výnimkami prak-
ticky každý rok zvýšil počet financovaných výskumných projektov. Do-
minantné postavenie majú projekty financované agentúrou VEGA. 
V roku 2005 mala v agentúre VEGA Fakulta verejnej správy financova-
ných 6 projektov. Napriek deklarovaným zámerom pripraviť projekty, 
ktoré by využívali aj ďalšie domáce a zahraničné zdroje sa v roku 2005 
situácia nezmenila. 

Čo sa týka medzinárodných projektov, v súčasnosti je Fakulta ve-
rejnej správy koordinátorom medzinárodného mobilitného projektu Leo-
nardo da Vinci, podieľa sa na riešení projektu Europaenization of Aca-
demic Programmes in Public Administration (Socrates) a na dvoch pro-
jektoch Európskeho sociálneho fondu. V tomto roku sa uskutočnili prvé 
medzinárodné výmeny študentov v rámci programu Erasmus/Sokrates 
(Bayreuth, Atény). 

Do riešenia deviatich výskumných projektov bolo v roku 2005 za-
pojených 21 interných učiteľov (viacerí z nich simultánne vo viacerých 
projektoch), čo činí 68 percent z počtu všetkých učiteľov. Ak zoberieme 
do úvahy vekovú a kvalifikačnú štruktúru, môžeme považovať úroveň 
zapojenia učiteľov fakulty do riešenia výskumných projektov za veľmi 
uspokojivú. Pozitívna je najmä skutočnosť, že okrem tradične riešených 
projektov v rámci VEGA (6 projektov) boli riešené aj projekty iných typov 
(po jednom z KEGA, EPPA a ITMS). Finančný prínos týchto projektov 
vyjadrený v prostriedkoch získaných na bežné výdaje na tvorivého za-
mestnanca sa oproti minulému roku zvýšil o viac ako 130% a príjmy na 
kapitálové výdaje sa oproti nule z minulého roka zvýšili na 7.390,- Sk na 
1 tvorivého zamestnanca. 

Obsahové zameranie riešených projektov odrážalo široké spek-
trum problémov a prístupov k nim (sociologické, psychologické, právne, 
ekonomické, politologické). Ostáva preto v platnosti konštatovanie, že 
zameranie úloh a použité výskumné postupy odrážajú multidisciplinárnu 
povahu verejnej správy a tomu zodpovedajúce zloženie fakulty. 

Vedecké podujatia 
Dominujúcim vedeckým podujatím, ktoré Fakulta verejnej správy 

v roku 2005 organizovala, bol šiesty ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Teória a prax verejnej správy. Konferencia sa uskutočnila 
v dňoch 27. – 28. októbra 2005 v priestoroch fakulty. Rokovanie bolo 
rozdelené na spoločnú plenárnu časť a štyri paralelne prebiehajúce sek-
cie obsahovo zamerané na: 
• realizáciu a ochranu základných práv a slobôd v oblasti verejnej 

správy, 
• komunikáciu a organizačnú kultúru vo verejnej správe, 
• organizačné a politické kontexty verejnej správy, 
• transformačné procesy a ich odraz v ekonomike verejnej správy. 

Súčasťou konferencie boli aj posterové prezentácie. Konferencie 
sa celkove zúčastnilo 87 účastníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. 

Ceny a ocenenia za vedeckú činnosť 
V roku 2005 získal prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. spolu s prof. JUDr. 

Jaroslavom Chovancom, CSc. za dielo Lexikón ústavného práva Prémiu 
za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2004 od Literárneho fondu 
v Bratislave. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   FFFaaakkkuuulll tttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

V oblasti medzinárodných vzťahov Fakulta verejnej správy rozvíja 
aktívnu spoluprácu najmä s nasledovnými pracoviskami: 
• Povolžská akadémia štátnej služby (PAGS) v Saratove 
• Univerzita aplikovaných vied v Ludwigsburgu 
• Univerzita Bayreuth 
• Fakulta verejnej správy Univerzity Korvinus v Budapešti. 

Fakulta verejnej správy je členom medzinárodných organizácií 
v oblasti verejnej správy, konkrétne NISPAcee (Network of Institutes and 
Schools of Public Administration – Central and Eastern Europe) a EPAN 
(European Public Administration Network). 

Od roku 2003 sa Fakulta verejnej správy začlenila aj do Medziná-
rodného fóra pre verejnú správu a manažment. V tomto kontexte bola 
fakulta v roku 2005 organizátorkou a usporiadateľkou 13. Letnej akadé-
mie – odborného a spoločenského podujatia, na ktorom sa zúčastnili vr-
cholní predstavitelia organizácií združených v tomto fóre. Zástupcovia 
týchto inštitúcií viackrát prejavili záujem o prehĺbenie vzájomnej dvoj-
strannej spolupráce s našou fakultou. 

Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania 
Od roku 2004 začala aktívna participácia fakulty v rámci medziná-

rodných študentských a učiteľských mobilít Socrates/Erasmus. Fakulta 
má podpísané bilaterálne dohody s Panteion University of Social and 
Political Science v Aténach a Univerzitou v Bayreuthe. V súlade s týmito 
dohodami strávili v Aténach v roku 2005 jeden semester štúdia traja 
študenti a v Bayreuthe štyria študenti FVS. Naopak, jeden semester štú-
dia strávila na FVS študentka z Atén. 

Fakulta verejnej správy podnikla v roku 2005 prípravné kroky na 
uzatvorenie bilaterálnych dohôd s ďalšími zahraničnými vysokými ško-
lami (Fachhochschule Hof v Nemecku a Fachhochschule St. Polten v 
Rakúsku). 

Zahraničné pracovné cesty 
Počet zahraničných pracovných ciest v roku 2005 sa oproti predchá-

dzajúcemu roku takmer zdvojnásobil. Účelom približne polovice z nich bo-
la účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, druhú polovicu 
tvorili najmä študijné pobyty a účasť na zasadnutiach rôznych výborov 
a organizácií. Podobne ako v roku 2004 možno s uspokojením konštato-
vať, že prakticky všetky konferenčné pobyty boli hradené z grantových 
prostriedkov, ktoré účastníci získali riešením vedecko–výskumných úloh. 
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Zahraničné návštevy 
V roku 2005 boli prijaté na fakulte dve skupiny študentov zo zahra-

ničia aj s ich pedagógmi. Prvou z nich boli študenti a učitelia z fakulty 
verejnej správy Korvínovej univerzity v Budapešti; druhou študenti a uči-
telia z univerzity v Ludwigsburgu. S druhou skupinou, ktorá strávila na 
našej fakulte týždenný pobyt, sme zorganizovali aj spoločný odborný 
program, v rámci ktorého si naši aj nemeckí študenti vypočuli prednášky 
pedagógov z našej fakulty i z univerzity v Ludwigsburgu. Pri organizácii 
programu spolupracovali aj študenti. 

V uplynulom roku pôsobil na Fakulte verejnej správy po prvýkrát 
hosťujúci docent. Bol ním dlhoročný spolupracovník fakulty pôsobiaci 
kmeňovo na Univerzite Bayreuth, doc. Kamphausen. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
FFFaaakkkuuulll tttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

Fakulta verejnej správy má akreditáciu pre vzdelávanie pracovní-
kov samosprávy. Využíva ju ako súčasť spolupráce s praxou najmä 
s úradom VÚC Košického kraja. Fakulta má zastúpenie v komisii Minis-
terstva vnútra pre vzdelávanie vo verejnej správe, spolupracuje s Úra-
dom pre štátnu službu (s týmto úradom má UPJŠ dohodu o spolupráci, 
jej realizátorom zo strany UPJŠ je Fakulta verejnej správy). 

V oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania dominujú nasle-
dovné aktivity. Fakulta od svojho vzniku garantuje a zabezpečuje 
v rámci Univerzity tretieho veku v spolupráci s Technickou univerzitou 
v Košiciach štúdium v odbore „Psychológia“. 
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UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTNNNÉÉÉ   PPPRRRAAACCCOOOVVVIIISSSKKKÁÁÁ   

  
 

ÚÚÚssstttaaavvv   fff iii lllooolllooogggiiiccckkkýýýccchhh   aaa   sssoooccciiiááálllnnnyyyccchhh   vvviiieeeddd   

Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ (ďalej len ÚFaSV) bol 
zriadený s účinnosťou od 01.06.2005 ako výskumné a pedagogické pra-
covisko s celoškolskou pôsobnosťou. Poslaním ÚFaSV je realizovať vy-
sokoškolské vzdelávanie študentov UPJŠ v oblasti filologických a so-
ciálnych vied na základe tvorivého vedeckého bádania a zabezpečovať 
nasledovné úlohy: 
• Vo vzdelávacej činnosti zabezpečuje výučbu v dennej forme štúdia, 

výučbu v externej forme štúdia, jazykovú prípravu doktorandov 
v rámci doktorandského štúdia, jazykové kurzy pre študentov podľa 
potreby, pedagogicko-metodické a odborno-vedecké vzdelávanie u-
čiteľov Ústavu, vypracovanie študijných programov, vydávanie me-
todických pomôcok, učebných textov a inej študijnej literatúry. 

• Vo vedeckovýskumnej činnosti zabezpečuje rozvíjanie vlastnej vedec-
kovýskumnej činnosti zameranej na filologické a spoločenskovedné 
disciplíny, prípravu a priebeh vnútroústavných odborných seminárov, 
koordináciu vedeckovýskumných aktivít, vyhodnotenie priebehu a vý-
sledkov vedeckovýskumnej práce a publikačnej činnosti. 

• V personálnej oblasti zabezpečuje vytváranie podmienok pre činnosť 
všetkých učiteľov Ústavu v oblasti pedagogickej a výskumnej, zvy-
šovanie pedagogickej a odbornej úrovne zamestnancov Ústavu. 

Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ spolupracuje najmä s 
Asociáciou slovenských anglistov (ASA), Spoločnosťou učiteľov nemec-
kého jazyka a germanistov (SUNG), Asociáciou rusistov Slovenska 
(ARS), Jazykovedným ústavom SAV v Bratislave, Ústavmi SAV, Brit-
skou radou so sídlom v Košiciach a v Bratislave (The British Council), 
Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Francúzskym centrom jazyko-
vej a pedagogickej spolupráce pri TU so sídlom v Košiciach. 

ÚÚÚssstttaaavvv   ttteeellleeesssnnneeejjj   vvvýýýccchhhooovvvyyy   

Ústav telesnej výchovy je vedecké a pedagogické pracovisko 
UPJŠ. Zabezpečuje funkcie v oblasti pedagogickej, výskumnej a spolo-
čenskej v odbore telesná výchova a šport. 

Medzi hlavné aktivity Ústavu patria: 
• zabezpečenie pohybovej aktivity v hodinách zápočtovej a kredito-

vej Tv, 
• zabezpečenie nepovinnej Tv aktivit pre poslucháčov, odstraňova-

nie plaveckej negramotnosti, 
• zabezpečenie letných a zimných telovýchovných sústredení (kur-

zov), 
• vedecko-výskumná činnosť, publikačná a prednášková činnosť, 

• poskytovanie služieb verejnosti, 
• športové a telovýchovné aktivity v rôznych športoch – Univerziády 

a AM SR, 
• Akademické dni športu UPJŠ, VŠ liga, Dni športu fakúlt. 

Ústav telesnej výchovy zabezpečuje výučbu telesnej výchovy štu-
dentov všetkých štyroch fakúlt UPJŠ a Ústavu filologických a sociálnych 
vied. 

Ústav telesnej výchovy ponúka pre poslucháčov nasledovné druhy 
športových a telovýchovných aktivít: minifutbal, tenis, basketbal, volej-
bal, bedminton, posilňovanie, aerobik, jogu, sebaobranu, plávanie, flor-
bal a stolný tenis. Neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít na UPJŠ 
je aj činnosť vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia UPJŠ Košice s 
jej oddielmi, klubmi a odbormi. 

KKKaaattteeedddrrraaa   jjjaaazzzyyykkkooovvv   

Katedra jazykov je vedecko-pedagogickým pracoviskom UPJŠ, 
ktorá zabezpečuje výučbu cudzích jazykov anglického, nemeckého, 
francúzskeho, ruského, latinského na 4 fakultách univerzity, t.j. Lekár-
skej, Prírodovedeckej, Právnickej a Fakulte verejnej správy. 

Povinná jazyková výučba sa realizuje v 1. a 2. ročníku štúdia (v 
závislosti od fakulty) v rozsahu 2 hodín týždenne, s komplexnou skúš-
kou po 4. semestri. Študenti 1. ročníka Prírodovedeckej fakulty v baka-
lárskom aj magisterskom programe si majú možnosť vybrať z kurzov 
všeobecného jazyka na úrovni mierne, stredne a pokročilých znalostí a 
z kurzov zameraných na špecifickú jazykovú prípravu, tj. gramatických 
kurzov a kurzov, ktoré pripravujú študentov na odborný jazyk. Výučba 
študentov 2. ročníka ja zameraná na rozvíjanie jazykových znalostí a 
zručností z jazyka tematicky zameraného na ich vlastný odbor štúdia. 
Po absolvovaní povinnej výučby je možné v ďalších ročníkoch navšte-
vovať výberový seminár z jazyka. Vyučuje sa v dennom štúdiu, bakalár-
skom štúdiu, postgraduálnom štúdiu, štúdiu popri zamestnaní. 

BBBoootttaaannniiiccckkkááá   zzzáááhhhrrraaadddaaa   

Botanická záhrada je vedeckou a pedagogickou inštitúciou, ktorej 
cieľom je všestranné štúdium biológie a životných stratégií zástupcov 
rastlinnej ríše. Získané poznatky poskytuje pre edukačné, výskumné 
a osvetové potreby vedeckej, odbornej a laickej verejnosti. 

Botanická záhrada v zbierkovom fonde evidovala okolo 4000 taxó-
nov vyšších rastlín z jednotlivých fytogeografických oblasti našej plané-
ty. V evidenčnom zozname boli v zbierkovom fonde aj chránené rastliny 
a rastliny zaradené do CITES. 
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V rámci edukačnej činnosti sa zamestnanci BZ aktívne zúčastňo-
vali edukačnej činnosti a zabezpečovali prednášky, cvičenia, skúšky, 
prípravu materiálu pre výučbu na Ústave biologických a ekologických 
vied Prírodovedeckej fakulty (ÚBEV PF UPJŠ), Lesníckej fakulty (LF 
TU), Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen (FEE TU) a Fa-
kulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove (FHPV). Okrem toho 
aktívne zabezpečovali spolu s Centrom voľného času v Košiciach prí-
pravu a priebeh Krajského kola a Celoslovenského kola Biologickej o-
lympiády. V priebehu roka BZ UPJŠ pripravovala a umožňovala v svo-
jich priestoroch realizovať prednášky a praktické cvičenia odborným zá-
ujmovým združeniam (Slovenský zväz záhradkárov, Bonsaj klub, Citrus 
klub, Kaktus klub). 

V roku 2005 pri príležitosti 55 rokov založenia Botanickej záhrady 
sa uskutočnila vedecká konferencia „Súčasnosť a budúcnosť bota-
nických záhrad a arborét v Slovenskej republike“. 

V roku 2005 Botanická záhrada vyvíjala činnosť, ktorá mala prispieť 
k propagácii rastlinného sveta medzi široký okruh odbornej a laickej verej-
nosti. Prostredníctvom expozícii približovala pasantom zaujímavosti, 
vzácnosť a prospešnosť vegetácie, zoznamovala návštevníkov s problé-
mami biodiverzity, environmentálnym pôsobením usmerňovala vzťah 
k ochrane a tvorbe životného prostredia, záhradno-architektonickým uspo-
riadaním vegetačných prvkov ukazovala možnosti estetiky obytného 
a pracovného prostredia a vplyv na zvýšenie ekologického vedomia 
a relevantných environmentálnych poznatkov obyvateľstva. 

KKKrrreeesssťťťaaannnssskkkááá   aaakkkaaadddééémmmiiiaaa   

Cieľom činnosti a náplňou práce Kresťanskej akadémie je peda-
gogicky pôsobiť na báze integrálneho humanizmu v intenciách etických 
všeľudských noriem v oblasti výchovy, vedy a kultúry, vyvíjať prednáš-
kovú, školiteľskú a publikačnú činnosť v duchu zásad ekumenizmu. 
V súčasnosti Kresťanská akadémia zabezpečuje výučbu štyroch pred-
metov: 
• Lekárska etika a bioetika 
• Etické problémy v ošetrovateľstve 
• Základy etiky I. a II. 
• Kultúrna antropológia 

Perspektíva Kresťanskej akadémie UPJŠ na ďalšie roky je 
i naďalej v spolupráci fakultami UPJŠ a jej humanitnými ústavmi rozvíjať 
výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na predchádzanie všetkých fo-
riem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostat-
ných foriem intolerancie. 

UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttnnnááá   kkknnniiižžžnnniiicccaaa   

Vysokoškolské štúdium a akademická knižnica 
Univerzitná knižnica v období od januára 2004 do septembra 2005 

rozšírila svoje služby o dve nové pracoviská: Právnickú knižnicu 
a Knižnicu na Fakulte verejnej správy. Univerzitná knižnica pozostáva 
zo súčastí: 
• Prírodovedecká knižnica (Garbiarska ul. č. 14) 
• Lekárska knižnica (Tr. SNP č.1) 
• Právnická knižnica (Kováčska ul. č. 26) 
• Knižnica na Fakulte verejnej správy (Popradská ul. č. 66) 

Súčasťou knižnice sú aj : 
• Prírodovedná študovňa sv. Angely Merici (Park Angelinum č. 9) 
• Rakúska knižnica (Garbiarska č. 14) 
• Európske dokumentačné centrum (Kováčska ul. č. 26). 

Knižničný fond Univerzitnej knižnice k 31.12.2005 tvorilo 291 932 
monografických, seriálových a elektronických knižničných jednotiek. 

PPooččeett  kknniižžnniiččnnýýcchh  jjeeddnnoottiieekk  

Knižnica Fakulty verejnej správy 1 600 
Lekárska knižnica 154 992 
Právnická knižnica 7 912 
Prírodovedecká knižnica 121 509 
Európske dokumentačné centrum 613 
Rakúska knižnica 5 306  

Univerzitná knižnica v súlade so zákonom č.183/2000 Z. z. o kniž-
niciach a so svojim poslaním a Knižničným poriadkom v roku 2005 
poskytla: 
• absenčné výpožičné služby: 66 898 
• prezenčné výpožičné služby: 222 769 
• konzultačné a referenčné služby v študovniach s 344 miestami 

na štúdium 
• medziknižničné výpožičné služby: aktívne – 493, pasívne – 1 905 
• rešeršné a informačné služby z vlastných databáz a externých in-

formačných zdrojov 
• reprografické služby z vlastného knižničného fondu 

V roku 2005 Univerzitná knižnica evidovala 7 448 používateľov. 

Katalóg knižničného fondu tzv. WebOPAC je prístupný cez internet 
v systéme ALEPH 500 na adrese http://aleph.upjs.sk/F. Databáza zá-
znamov o publikačnej činnosti vedecko-výskumných zamestnancov 
a učiteľov UPJŠ je budovaná v systéme Rapid Library/EPCA na adrese 
http://library.upjs.sk/cgi-bin/rl_entry. 

Do internetovej siete univerzitnej knižnice bolo v roku 2005 zapo-
jených 66 osobných počítačov a 7 serverov. 

CCCeeennntttrrruuummm   iiinnnfffooorrrmmmaaačččnnnýýýccchhh   aaa   kkkooommmuuunnniiikkkaaačččnnnýýýccchhh   ttteeeccchhhnnnooolllóóógggiii ííí    

Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Koši-
ciach je celouniverzitné informačné pracovisko UPJŠ, ktoré je súčasne 
uzlom SANETu. 
• rieši problémy rozvoja informačných technológií a komunikačných 

systémov; 
• poskytuje akademickej obci UPJŠ najnovšie trendy počítačových 

sietí; 
• poskytuje konzultácie, školenia a kurzy vybraných prostriedkov; 
• spolupracuje s LVT UPJŠ pri riešení komplexných problémov in-

formačných technológií a komunikačných systémov; 
• zabezpečuje prevádzku vybraných programových produktov celo-

univerzitného charakteru; 
• poskytuje pripojenie na Internet, ako jeden z uzlov Slovenskej a-

kademickej siete SANET; 
• prevádzkuje ftp server na adrese ftp.upjs.sk 
• poskytuje, vytvára, managuje a spravuje WWW stránky. 

VVVyyydddaaavvvaaattteeeľľľssstttvvvooo   

Vydavateľstvo posilňuje výchovno-vzdelávací proces, najmä v ob-
lasti vydávania vysokoškolských učebných textov, učebných pomôcok, 
študijných programov, väzby kníh a časopisov, rozmnožovania autorefe-
rátov doktorských a habilitačných prác pre učiteľov a vedeckých pracov-
níkov univerzity. Ďalej sa realizuje sadzba a tlač rôznych druhov tlačovín 
pre potreby univerzity. 

Súčasťou Vydavateľstva je predajňa študijnej literatúry, v ponuke 
ktorej sú predovšetkým publikácie vydané Univerzitou Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach. 
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Vysokoškolské štúdium a vydávanie študijných textov 

PPrreehhľľaadd  ppooččttuu  vvyyddaannýýcchh  aa  pprreeddaannýýcchh  ttiittuulloovv  ((vv  kkss))  

  22000033  22000044  22000055  
Vydané tituly 39 37 44 
Celkový počet predaných kníh 4 616 6 429 6 523 

PPrreehhľľaadd  pprreeddaajjaa  vvyyddaannýýcchh  ttiittuulloovv  ((vv  ttiiss..  SSkk))  

  22000033  22000044  22000055  
Lekárska fakulta 47,0 157,5 221,6 
Prírodovedecká fakulta 152,0 203,4 121,8 
Právnická fakulta 256,2 206,6 327,2 
Fakulta Verejnej správy 51,5 124,0 52,6 
Katedra jazykov 8,2 3,1 2,1 
Spolu za UPJŠ 514,9 694,6 725,3 

PPrreehhľľaadd  ppooddnniikkaatteeľľsskkeejj  ččiinnnnoossttii  ((vv  SSkk))  

  22000033  22000044  22000055  
Tržby 262 936 89 840 73 474 
Vrátené náklady 44 172 7 415 11 583 
Zisk 30 928 7 787 3 217 
Spolu do UPJŠ 75 100 15 202 14 800 

ŠŠŠtttuuudddeeennntttssskkkééé   dddooommmooovvvyyy   aaa   jjjeeedddááálllnnneee   

Ubytovávanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity je realizované 
na štyroch blokoch na Medickej 4, 6 a na Popradskej ulici 66. Ubytovacia 
kapacita na Medickej ulici je 1 412 a na Popradskej ulici 155 osôb. Celko-
vá kapacita ŠD na ubytovanie je 1 567 miest. V rámci ŠD bolo ku koncu 
roka 2003 ubytovaných z Lekárskej fakulty 486, z Prírodovedeckej 542, 
z Právnickej 321 a z Fakulty verejnej správy 198 študentov, ostatní 
/Sokrates, Cepus/. Záujem o ubytovanie na ŠD je výrazne vyšší, ako po-
stačuje kapacita, celkove bolo nevybavených 1 215 žiadostí o ubytovanie. 

Študenti na ŠD na Medickej sú ubytovávaní v dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách bunkového charakteru. Bunku tvoria dve dvojpos-
teľové a dve trojposteľové izby. Na bunke majú desiati ubytovaní jednu 
sprchu, jedno WC a umývarku s dvomi umývadlami. Izba je vybavená 
štandardne, nábytok je na troch blokoch ešte pôvodný. 

Prevádzka stravovacej časti ŠDaJ UPJŠ je zabezpečovaná celko-
ve 22 zamestnancami v dvoch kuchyniach, štyroch výdajniach stravy 
a dvoch bufetoch. Jednotlivé prevádzky sú územne odčlenené. Príprava 
stravy je realizovaná na kuchyniach na Medickej 4, 6. 

Ubytovanie študentov zabezpečuje Univerzita P. J. Šafárika po-
merným spôsobom, podľa počtu poslucháčov na jednotlivých fakultách / 
Prírodovedecká, Lekárska, Právnická, Verejná správa/ v Študentskom 
domove na Medickej ul. č. 6 a 4. Študentský domov je vybavený dvoma 
jedálňami, bufetom, spoločenskými miestnosťami, športovými ihriskami 
umiestnenými v areáli. Výhodná poloha v blízkosti centra mesta umož-
ňuje študentom pestré kultúrne, spoločenské a športové využitie voľné-
ho času, ako aj dobré dopravné spojenie s jednotlivými fakultami. 

Študentský domov UPJŠ na Popradskej ulici je v prevádzke od ro-
ku 2002 a poskytuje ubytovanie študentom fakulty verejnej správy. Vy-
bavenie študentského domova je na požadovanej úrovni. Študentská je-
dáleň UPJŠ tvorí súčasť účelového pracoviska ŠDaJ UPJŠ. Od apríla 
2003 prešla na samofinancovanie. 

Univerzita v rámci sociálnej podpory študentov poskytuje ubytovanie 
študentom jednotlivých fakúlt v ŠDaJ na Medickej ul. č. 4 a 6 s kapacitou 
1 414 miest a na Popradskej ul. č.66 s kapacitou 155 miest. Záujem štu-
dentov o ubytovanie je výrazne vyšší ako postačuje kapacita ubytovacích 
zariadení, z tohto dôvodu b boli naši študenti v roku 2005 ubytovaní aj 
v ubytovni KOBYT a.s., v ktorej je zmluvne zabezpečených 500 miest. 

Študentský domov na Medickej č. 4 a 6, vzhľadom na vek (je 
v prevádzke od roku 1965), vyžaduje značné finančné prostriedky na rekon-
štrukciu a opravy. V roku 2005 boli realizované stavebné akcie za účelom re-
konštrukcie a modernizácie v objeme 5 970 tis. Sk. Študentský domov na Po-
pradskej ul. 66 je v prevádzke od roku 2002, jeho vybavenie je na požadova-
nej úrovni a poskytuje ubytovanie študentom Fakulty verejnej správy. Od roku 
2004 je v študentských domovoch realizovaný projekt internetizácie. 

 

KKKooonnntttaaakkktttyyy   

LEKÁRSKA FAKULTA 
Trieda SNP 1, 040 66 Košice 
Telefón: (+421 55) 642 81 51 

Fax: (+421 55) 642 81 51 
E-mail:  tajomnik@lf.upjs.sk  

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 
Moyzesova 16, 041 54 Košice 
Telefón: (+421 55) 622 76 65 

Fax: (+421 55) 622 21 24 
E-mail: pfsekret@upjs.sk  

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Kováčska 26, 040 75 Košice 
Telefón: (+421 55) 622 71 04 

Fax: (+421 55) 622 53 65 
E-mail: maria.stierankova@upjs.sk  
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