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PRÍHOVOR REKTORA 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zaraďuje medzi tradičné bašty vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Hrdo sa hlási 
k pamiatke významného kobeliarovského rodáka, ktorého meno nesie vo svojom názve, ale súčasne aj k duchovným tradíciám vysokoškolského 
vzdelávania na Východnom Slovensku. Považuje sa za pokračovateľku Universitas Cassoviensis, založenej biskupom Benediktom Kišdym v roku 
1657 a potvrdenej Zlatou bulou Košickej univerzity vydanou cisárom Leopoldom I. o tri roky neskôr. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, je téma his-
torickej kontinuity stále aktuálnou a ostáva naďalej predmetom rôznych špekulácii a úvah. Verím však, že táto kontinuita je v súčasnosti nesporná, 
čo deklarovalo aj zriadenie Filozofickej fakulty k 1. januáru 2007; Alma mater má takto vo svojom vienku dve fakulty z troch (Právnickú fakultu 
a Filozofickú fakultu), ktoré kedysi dávno tvorili organizačnú súčasť Universitas Cassoviensis. Som presvedčený o tom, že naša Univerzita je dôs-
tojnou pokračovateľkou myšlienok klasického univerzitného vzdelávania v regióne Východného Slovenska pre tých, ktorí túžia byť vzdelanými 
a múdrejšími. 

Alma mater poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte. Univerzita na-
pĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Celý rok 2006 sa Uni-
verzita inšpirovala v uvedenom smerovaní programovým dokumentom nazvaným Dlhodobý zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 
roky 2004 až 2010 a jeho aktualizáciou z júna 2006.  

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá vysokým školám každo-
ročne vypracovať a zverejniť výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tak robí už druhý krát 
v netradičnej, o to však zaujímavejšej forme. Výročná správa o činnosti Alma mater za rok 2006 je vypracovaná, predkladaná a zverejnená 
v grafickej úprave, ktorá má príťažlivou a nenásilnou formou informovať akademickú verejnosť o všetkom tom najdôležitejšom, čím naša Univerzita 
v hodnotenom období žila.  

Hneď úvodom môžem s veľkou dávkou hrdosti a aj neskromnosti konštatovať, že rok 2006 bol pre Alma mater rokom viditeľných úspechov, najmä 
pokiaľ ide o rozvojové ambície. O všetkých úspechoch na tomto mieste nemôžem a ani nechcem písať, o nich sa čitateľ dozvie viac, keď si prečíta 
celú správu. Spomeniem však aspoň tie, ktoré pokladám za najdôležitejšie. K takým nesporne môžem na prvom mieste zaradiť už spomínané zria-
denie Filozofickej fakulty. Vznikla síce k 1. januáru 2007, ale proces jej kreovania prebiehal po celý rok 2006. Ústav filologických a sociálnych vied 
UPJŠ, ako východisko a nosná konštrukcia pre Filozofickú fakultu splnil svoju historickú „misiu“ a stal sa už minulosťou. So vznikom novej fakulty 
samozrejme že súvisela aj akreditácia celého radu nových študijných programov. Filozofická fakulta má oživiť tradície humanitného vzdelávania a 
naplniť aj filologicko-filozofický rozmer univerzitného vzdelania. Toto je pozoruhodný úspech, pretože opäť sa môžeme oprávnene hrdiť tým, že sme 
univerzitou poskytujúcou klasické univerzitné vzdelanie bez akýchkoľvek postranných spochybňovaní. Je však predovšetkým na samotnej Filozofic-
kej fakulte a jej akademických funkcionároch, aby si našla pevné a nezastupiteľné miesto medzi fakultami Alma mater. 

Ako ďalší významný úspech, ktorý si zaslúži niekoľko slov v tomto príhovore, je skutočnosť, že v roku 2006 získala naša Univerzita  priestory po bý-
valej Krajskej detskej nemocnici. Všetci na Univerzite lokalizáciu týchto priestorov dôverne poznáme; nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti sídla 
Univerzity a takto vlastne pomáhajú dotvárať dojem akéhosi campusu. Ešte veľa vody pretečie korytom Hornádu, kým sa tieto priestory rekonštruu-
jú; to všetko si vyžaduje čas a trpezlivosť a najmä peniaze. Žiaľ, nič z toho nemáme nazvyš...      

Rok 2006 bol aj rokom začatia činnosti Ústavu vzdelávania v Rožňave. Od roku 1999 má Univerzita v Rožňave k dispozícii priestory v dlhodobom 
prenájme. Do úpravy týchto priestorov sa v predchádzajúcich rokoch investovalo nemálo finančných prostriedkov. Môj názor na existenciu akade-
mickej pôdy v Rožňave je známy; pre Alma mater by vznikla morálna, akademická i finančná ujma, keby sme „vypratali“ tieto priestory a ponúkli tým 
príležitosť pre iné vysoké školy, ktoré by sa radi etablovali v regióne Gemeru. Navyše pripomínam aj istý záväzok Univerzity starať sa o pozdvihnutie 
úrovne tohto, žiaľ, neoprávnene zanedbávaného regiónu Slovenska. Tento, predovšetkým morálny záväzok prevzala na seba Alma mater, keď do-
stala do vienka svojho názvu meno rodáka z Kobeliarova, dedinky nachádzajúcej sa blízko Rožňavy.      

Pohrúžiac sa do rozpomienok na rok 2006 nemôžem nespomenúť viaceré spoločensko-kultúrne udalosti, ako bola jarná a jesenná časť Akademic-
kých dní UPJŠ, najmä Juniáles, koncerty vážnej hudby, zasadnutia Klubu profesorov, atď. Takto by som mohol listovať v knihe spomienok na rok 
2006 ... 

Myslím si, že do povedomia ctených kolegov na Univerzite už vošlo moje chápanie Univerzity ako katedrály poznania, vzdelania a múdrosti. Para-
frázujúc historicky známy výrok o mlčaní múz počas vojny súčasne môžem povedať, že pre mňa a som presvedčený, že aj pre tisícky študentov 
a stovky zamestnancov našej Univerzity, skrátka pre Alma mater, je tou múzou vzdelávanie. A vzdelávanie – to je budúcnosť. Univerzita musí byť 
preto zárukou do budúcnosti; zárukou budúcnosti jednotlivca, národa, spoločnosti, štátu. Preto naša Univerzita musí dýchať a žiť, aby dýchal a žil aj 
národ. Nevdojak ma v tejto súvislosti napáda istá asociácia. Ak človek vstúpi do božieho chrámu, chtiac-nechtiac cíti úctu a bázeň k tomu, na oslavu 
koho bol chrám postavený. V tomto zmysle vôbec nie je podstatné, akého vierovyznania je človek. Obdobne je to aj s univerzitami. Aj naša Univerzi-
ta, ako pomyselná katedrála poznania, vzdelania a múdrosti, musí vyžarovať ducha akademických slobôd a tradícií, ale aj akademickej kultúry a jej 
kvality. Pri takomto vznešenom poslaní sa to nemôže realizovať bez poctivého prístupu a úprimného záujmu nás všetkých, či sú to študenti, asisten-
ti, docenti, profesori alebo administratívno-technickí a prevádzkoví zamestnanci k plneniu svojich povinností.     

Človek v dejinách staval aj boril chrámy, stál pri zrode univerzít, i pri ich zatváraní. Konajme tak, aby sa už žiadne božie chrámy ani univerzity, ktoré 
sú skutočnými katedrálami poznania, vzdelanosti a múdrosti neborili ani nezatvárali.  

Ďakujem všetkým tým známym aj neznámym, ktorí sa v roku 2006 zaslúžili o ďalšie šírenie dobrého mena našej Univerzity. Je to oveľa, oveľa ťaž-
šie, ako toto dobré meno vo verejnosti naštrbiť. 

 

 Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 

 rektor UPJŠ 
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PPrrooff..hh..cc..  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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ddoocc..  PPhhDDrr..  IIvvaann  ŠŠ  uu  ll  cc,,  CCSScc..  
predseda Akademického senátu UPJŠ 

 

Akademický senát UPJS v Košiciach (AS) má za sebou 
štvrtý rok svojej činnosti vo funkčnom období 2003 – 
2007. V AS sú zastúpené všetky fakulty, výskumné 
a pedagogické univerzitné pracoviská  UPJŠ. V AS sú 
z 31 členov zastúpení 6 profesori, 9 docenti, 7 vysoko-
školskí pedagógovia a 9 študenti. AS zasadal 12 krát, 
z toho boli 3 mimoriadne zasadnutia a prijal 81 uznesení. 
AS sa na svojich zasadnutia zaoberal všetkými úlohami, 
ktoré stanovuje § 9 zákona č. 131/2002 o vysokých ško-
lách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a článku 14 Štatútu UPJŠ. K ním 
patria: schvaľovanie vnútorných predpisov univerzity a fa-
kúlt, schvaľovanie zmien a doplnkov v nich, schvaľovanie 
návrhu rektora na zriadenie súčastí univerzity, schvaľo-
vanie členov Správnej rady UPJŠ, schvaľovanie správy 
o činnosti a výročnej správy o hospodárení, schválenie 
dlhodobého zámeru Univerzity a ďalšie. 
 

Dôležitou úlohou AS bolo schválenie rozpočtu UPJŠ, jeho 
úprav a rozdelenie štátnej dotácie na fakulty a iné súčasti 
univerzity. AS schválil nové akreditované študijné prog-
ramy a ich uskutočňovanie na Ústave filologických 
a sociálnych vied. AS preskúmal rozhodnutia o neprijatí 
na štúdium v súlade s § 58 ods. 9 zákona o vysokých 
školách a schválil nový Štatút UPJŠ, ktorý bol zaslaný na 
registráciu na Ministerstvo školstva SR. V závere kalen-
dárneho roka 2006 schválil zrušenie  Ústavu filologických 
a sociálnych vied. Po schválení v Akreditačnej komisii AS 
schválil vznik novej Filozofickej fakulty UPJŠ 
s účinnosťou od 1.1.2007. 
 

AS plnil úlohy, ktoré prislúchajú do samosprávnej pôsob-
nosti fakulty v súvislosti so zriadením Ústavu filologických 
a sociálnych vied UPJŠ (ďalej ÚFaSV): schvaľovanie 
podmienok prijatia na štúdium, schválenie počtu prijíma-
ných uchádzačov o štúdium, schvaľovanie nových akredi-
tovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na 
ÚFaSV, schválenie počtu a štruktúry pracovných miest 
zamestnancov zaradených na ÚFaSV. AS preskúmal aj 
rozhodnutia o neprijatí na štúdium na UPJŠ v súlade s  
§ 58 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
 

V Rade vysokých škôl SR zastupoval UPJŠ doc. PhDr. 
Ivan Šulc, CSc., ktorý bol zvolený za jej podpredsedu. 
Všetky stanoviská AS UPJŠ a vedenia UPJŠ k návrhom 
a opatreniam, ktoré sa týkajú činnosti verejných vysokých 
škôl  SR - ako návrhy na rozdelenie štátnej dotácie vyso-
kým školám, schvaľovanie návrhu Akreditačnej komisie, 
schvaľovanie pripomienok k vysokoškolskému zákonu, 
metodike schvaľovania štátnej dotácie, boli tlmočené aj 
Rade vysokých škôl SR prostredníctvom svojho zástupcu 
doc. PhDr. Ivana Šulca, CSc. AS bol pravidelne informo-
vaný o programoch rokovaní Rady vysokých škôl SR a jej 
predsedníctva, ako aj o zasadnutiach Študentskej rady 
vysokých škôl SR.  
 

V závere svojho funkčného obdobia Akademický senát  
UPJŠ zaslal svoje vyjadrenie k novele vysokoškolského 
zákona Rade vysokých škôl SR. 
 
                                       doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc. 

predseda Akademického senátu UPJŠ 

Členovia 

Lekárska fakulta: 

prof. 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., mim. prof. 
doc. MUDr. Erik D o r k o, CSc. 

MUDr. Pavol H a r b u ľ á k 
Peter  G á l 

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. Ing. Slavko Ch a l u p k a, CSc. 
doc. RNDr. Peter F e d o r o č k o, CSc., 

 mim. prof. 
prof. 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. Martina  J á n o š í k o v á 

doc. JUDr. Juraj Š p i r k o  
 

  

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 R u č i n s k á , PhD. 
Bc. 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. RNDr. Sergej M o c h n a c k ý, 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.h.c. prof. JUDr. Vladimír B a b č á k, CSc., predseda 

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

IInntteerrnníí  ččlleennoovviiaa::  

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

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. 

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. 

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. PhDr. Vladimír L e š k o, 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. 

doc. RNDr. Ján S a b o, CSc., mim. prof. 

doc. RNDr. Pavol S o v á k, 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. 

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. 

Prof. et 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  
  

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

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

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

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

prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc. 

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

doc. RNDr. Ján S a b o, CSc., mim. prof. 

doc. RNDr. Pavol S o v á k, CSc 

. prof. MUDr. Igor Š u l l a, DrSc 

Ing. Gabriela V o z á r o v á 
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UNIVERZITA
PAVLA JOZEFA 

ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

 
 

FAKULTY 

 
 

REKTORÁT 
UNIVERZITNÉ 
PRACOVISKÁ 

 
Lekárska 
 fakulta 

 
Fakulta 

verejnej správy 
 

 
Právnická  

fakulta 
 

 
Prírodovedecká  

fakulta 
 

Výskumné a 
Pedagogické 
pracoviská 

s celoškolskou 
pôsobnosťou 

Informačné 
pracoviská 

 
Účelové 

zariadenia 

Ústav   
filologických a sociálnych vied 

Ústav  
telesnej výchovy 

Ústav vzdelávania 
v Rožňave 

 

Botanická 
 záhrada 

Kresťanská  
akadémia 

Univerzitná 
 knižnica 

Centrum
 informačných 

 a  komunikačných technológií 

 
Vydavateľstvo 

 
Študentské  

domovy  
a jedálne 

 
Učebno výcvikové 

 zariadenia 

 
Akademický súbor piesní a tancov 
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Výskum a vývoj ako jeden z troch pilierov rozvoja vedomostnej spoločnosti Vzdelávanie – Výskum – Inovácie bol aj v roku 2006 v centre pozor-
nosti vedenia Univerzity. Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie Univerzity a patrí k jej priori-
tám. Oblasti smerovania výskumu boli doteraz stanovované na fakultách a schvaľované vedeckými radami fakúlt. Z univerzitnej úrovne bolo pripra-
vených niekoľko podporných nástrojov. Jedným z najvýznamnejších s cieľom podporovať integrované univerzitné prístupy orientované na excelent-
né osobnosti a výskumné tímy bola príprava programu vytvárania centier excelentnosti (CEX) na Univerzite a ich inštitucionalizácia. V roku 2006 boli 
na Univerzite zriadené 3 univerzitné centrá excelentnosti, a to Centrum excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie, Centrum fyziky 
veľmi nízkych teplôt a Centrum pre výskum spoločenských aspektov zdravia.  

Na posilnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov bol zavedený v roku 2004 tzv. Vnútorný vedecký grantový systém 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“). V januári 2006 začala realizácia druhej výzvy tohto grantového systému, do ktorého bolo vybraných 33 úspešných projektov v celkovom 
objeme finančných prostriedkov 730 tis. Sk.  

 

Z iniciatívy vedenia Univerzity boli pripravené kritériá pre autoevaluáciu výskumných tímov, ktorá sa uskutočňuje raz za 3 roky. Výsledky autoevalu-
ácie v roku 2006 ukázali, že väčšina tímov sa výrazne nadhodnotila, a preto sa autoevalučná komisia rozhodla postupne objektivizovať tieto výsled-
ky na základe názoru referenčných pracovísk v Európe, ktoré predstavujú špičku v danom odbore. Celý proces by mal splniť nielen úlohu sebarefle-
xie, ale viesť aj k objektivizácii kvality tímov pri strategických rozhodnutiach v oblasti vedy a výskumu na Univerzite. 

Základnou formou organizácie výskumu sú výskumné tímy organizované osobnosťami, ktoré riešia výskumnú problematiku. 

 

VV  rrookkuu  22000066  nnaa  UUnniivveerrzziittee  ppôôssoobbiilloo  558877  ttvvoorriivvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  vv  kkvvaalliiffiikkaaččnneejj  ššttrruukkttúúrree::  

PPRRAACCOOVVIISSKKOO  PPRROOFFEESSOORRII  DDOOCCEENNTTII  OODDBBOORRNNÍÍ  AASSIISSTTEENNTTII  AA  AASSIISSTTEENNTTII,,  LLEEKKTTOORRII  VVÝÝSSKKUUMMNNÍÍ  PPRRAACCOOVVNNÍÍCCII 

Lekárska fakulta  38 29 181 22 

Prírodovedecká fakulta  30 38 79 46 

Právnická fakulta  8 12 33 1 

Fakulta verejnej správy  4 5 21 0 

Univerzitné pracoviská  6 6 27 1 

SPOLU 86 90 341 70 

 

Z celkového počtu tvorivých zamestnancov Univerzity je 32 nositeľov titulu „DrSc“. 

Na Univerzite v roku 2006 pribudlo 7 profesorov, 5 docentov, 46 nositeľov titulu PhD. 

Celkom sa v roku 2006 riešilo na Univerzite 249 projektov, z toho 115 projektov VEGA, 24 projektov KEGA, 2 projekty štátneho programu, 32 pro-
jektov APVV, 14 rozvojových projektov, z toho 3 projekty zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry, 33 projektov VVGS, 11 projektov MVTS, 
2 projekty 6. RP a 22 iných projektov. 

Na riešenie vedeckovýskumných projektov v roku 2006 získala Univerzita súťaživou formou finančné prostriedky vo výške 87 mil. Sk Priemerná su-
ma na jedného tvorivého zamestnanca Univerzity je 148 tis. Sk, čo predstavuje nárast o viac než 30% v porovnaní s rokom 2005. 

Aj v roku  2006 pokračoval pozitívny trend v oblasti počtu a kvality vedeckých výstupov, o čom svedčí nárast v počte publikovaných vedeckých  
prác o 10% v porovnaní s rokom 2005. 
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VV  rrookkuu  22000066  zzaammeessttnnaannccii  UUnniivveerrzziittyy  ppuubblliikkoovvaallii  11  447700  vveeddeecckkýýcchh  pprráácc  vv  ššttrruukkttúúrree::  

 

PPRRAACCOOVVIISSKKOO  

KKNNIIŽŽNNÉÉ  
PPUUBBLLIIKKÁÁCCIIEE  

CCHHAARRAAKKTTEERRUU  
VVEEDDEECCKKEEJJ  

MMOONNOOGGRRAAFFIIEE  

OOSSTTAATTNNÉÉ  
KKNNIIŽŽNNÉÉ  

PPUUBBLLIIKKÁÁCCIIEE    

PPUUBBLLIIKKÁÁCCIIEE  
VV  KKAARREENNTTOOVVAANNÝÝCCHH  

VVEEDDEECCKKÝÝCCHH  
ČČAASSOOPPIISSOOCCHH  
AA  AAUUTTOORRSSKKÉÉ  

OOSSVVEEDDČČEENNIIAA,,  PPAATTEENNTTYY  
AA  OOBBJJAAVVYY  

OOSSTTAATTNNÉÉ  
RREECCEENNZZOOVVAANNÉÉ  

PPUUBBLLIIKKÁÁCCIIEE  

Lekárska fakulta  5 10 85 642 

Prírodovedecká fakulta  1 18 158 251 

Právnická fakulta  2 7 2 166 

Fakulta verejnej správy  1 5 2 71 

Univerzitné pracoviská  2 5 15 22 

SPOLU 11 45 262 1 152 

 
 

Analýza organizácie výskumných aktivít  
jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne akceptovateľný výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte, 

o čom svedčí aj nasledovný prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na Univerzite v roku 2006: 

  

PPRRAACCOOVVIISSKKOO  CCIITTÁÁCCIIEE  PPOODDĽĽAA  WWOOKK  IINNÉÉ  CCIITTÁÁCCIIEE  

Lekárska fakulta  369 303 

Prírodovedecká fakulta  1 103 645 

Právnická fakulta  0 189 

Fakulta verejnej správy  1 44 

Univerzitné pracoviská  16 36 

SPOLU 1 489 1 217 

 
 

 

V rámci riešených grantových a inštitucionálnych projektov bolo evidovaných 37 realizačných výstupov. V roku 2006 bola Univerzita organizátorom 
alebo spoluorganizátorom 120 domácich a medzinárodných vedeckých podujatí a konferencií. 

Zamestnanci Univerzity v roku 2006 zaznamenali členstvo v 696 domácich a v 179 medzinárodných výboroch a orgánoch. 

Analýza výskumnej infraštruktúry naznačuje, že aj napriek postupnému skvalitňovaniu prístrojového vybavenia jeho stav stále výraznejšie zaostáva 
za možnosťami univerzít v západnej Európe. Univerzita má dobre vybudovanú 1 Gb sieťovú infraštruktúru, ktorá sa v súčasnosti prebudováva na 
10 Gb sieť slúžiacu na prenos dát, obrazu a zvuku. Táto sieť prispieva k rýchlej komunikácii a k možnostiam organizácie vedeckých videokonferen-
cií. Univerzita implementuje aj GRID technológiu s podporou projektu 6. rámcového programu EÚ. 
 
V hodnotenom roku vedenie Univerzity venovalo veľkú pozornosť prípravným podujatiam zameraným na čerpanie finančných prostriedkov zo štruk-
turálnych fondov EÚ, predovšetkým pre oblasť Dobudovania a skvalitnenia prístrojovej výskumnej infraštruktúry. Univerzita sa spolupodieľala na 
založení Združenia právnických osôb KOŠICE IT VALLEY, ďalej sa zúčastňovala prípravných prác smerujúcich k vzniku Východoslovenského cen-
tra progresívnych materiálov a rozvinula spoluprácu s Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany. Taktiež sa uskutočnili diskusné fóra smerujúce 
k vzniku Centra biomedicínskeho výskumu. 
 

KKKllluuubbb   ppprrrooofffeeesssooorrrooovvv   

Klub profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má svoju tradíciu. V rámci svojej činnosti každoročne organizuje profesorské prednáš-
ky a iné podujatia odborného i spoločenského charakteru. V rámci jarnej časti Akademických dní UPJŠ sa dňa 6. júna 2006 sa na zasadnutí Klubu 
profesorov uskutočnila prednáška na tému: „Univerzálnosť magnetizmu“, v ktorej prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc. poukázal nielen na historický 
aspekt pojmu magnetizmu, ale aj na jeho rôzne aplikácie. Prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. vystúpila s prezentáciou na aktuálnu tému: „Úloha pro-
fesorov v procese medzinárodnej inštitucionálnej evaluácie UPJŠ“, pričom informovala o zapojení sa našej Univerzity do Medzinárodného eva-
luačného programu v roku. V rámci Týždňa vedy na Slovensku a v rámci jesennej časti Akademických dní UPJŠ sa dňa 14. novembra 2006 usku-
točnilo ďalšie zasadnutie Klubu profesorov. Prednášku pre členov Klubu profesorov a ďalších členov akademickej obce predniesol A. F. Zvrškovec 
pod názvom „Znalostná ekonomika a úloha vzdelávacích, vedeckých, výskumných inštitúcií a klasických univerzít v jej rozvoji na Sloven-
sku“. Okrem toho predstavil zaujímavé myšlienky z oblasti histórie Slovanov a Slovákov v európskom kontexte.     
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VVVYYYSSSOOOKKKOOOŠŠŠKKKOOOLLLSSSKKKÉÉÉ   VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAANNNIIIEEE   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

V roku 2006 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytla možnosť štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na Le-
kárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy, na Ústave filologických a sociálnych vied UPJŠ a na Ústave 
vzdelávania  UPJŠ v Rožňave. 

V roku 2006 (podľa stavu k 31. 12. 2006) na Univerzite študovalo spolu 7 459 študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Z tohto počtu v baka-
lárskom, magisterskom a doktorskom stupni v dennej forme spolu 6 197 študentov, z toho 128 študentov cudzej štátnej príslušnosti. Externú formu štú-
dia na I. a II. stupni si zvolilo 593 študentov. V doktorandskom stupni v dennej forme študovalo 172 doktorandov, z toho 4 cudzej štátnej príslušnosti a 
v externej forme 298 doktorandov. Pedagogické doplňujúce a rozširujúce štúdium na Prírodovedeckej fakulte navštevovalo 199 študentov. 

VVYYSSOOKKOOŠŠKKOOLLSSKKÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM  
IIIIII..  SSTTUUPPEEŇŇ  

DDEENNNNÁÁ  FFOORRMMAA  ŠŠTTÚÚDDIIAA  FFAAKKUULLTTYY  UUPPJJŠŠ  

ŠŠttuuddeennttii    
ssoo  sslloovveennsskkýýmm  oobbččiiaannssttvvoomm  

ZZaahhrraanniiččnníí  ššttuuddeennttii  
EEXXTTEERRNNÁÁ  FFOORRMMAA  ŠŠTTÚÚDDIIAA  

IINNÉÉ  FFOORRMMYY  ŠŠTTÚÚDDIIAA  

Lekárska fakulta 60 3 197 - 

Prírodovedecká  
fakulta 

93 1 36 199 

Právnická fakulta 11 - 59 - 

Fakulta  
verejnej správy 

- - - - 

Ústav filologických 
a sociálnych vied 

4 - 6 - 

SPOLU 168 4 298 199 

  
  

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.   

Lekárska fakulta 2 194 
481 
35 

525 
26 

357 
20 

324 
14 

231 
13 

157 
11 

 
119 

159 

Prírodovedecká  
fakulta 

1 575 
618 
2 

285 
2 

239 
 

211 
2 

215 
1 

- 
 
7 

31 

Právnická fakulta 1 130 277 
283 
1 

233 171 165 - 
 
1 

198 
 

Fakulta  
verejnej správy 

765 218 175 187 78 107 - - 205 

Ústav 
 filologických 
a sociálnych vied 

459 
394 
1 

64 
 

- - - - 
 
1 

- 

Ústav  
vzdelávania 
V Rožňave 

74 74 - - - - - - - 

SPOLU 6 197 - - - - - -  
 

593 
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V roku 2006 bolo udelených: 
 

• „Bc.“ –  527 bakalárskych titulov: z toho 281 absolventom na Lekárskej fakulte, 149 + 1 zahr. na Prírodovedeckej fakulte a 96 na Fakulte ve-
rejnej správy 

• „Mgr.“ –   526  magisterských titulov: z toho 47 absolventom na Lekárskej fakulte, 186 + 1 zahr. na Prírodovedeckej fakulte, 184  na Právnic-
kej fakulte a 108 na Fakulte verejnej správy; 

• „MUDr.“ – 184  doktorských titulov na Lekárskej fakulte z toho 152 + 5 zahr. pre odbor všeobecné lekárstvo a 23 + 4 zahr. pre odbor zubné 
lekárstvo; 

• „RNDr.“ –  84  titulov: doktor prírodných vied - Prírodovedecká fakulta; 
• „JUDr.“ –  202 titulov: doktor práv – Právnická fakulta; 
• „PhDr.“ –    9 titulov: doktor filozofie – Fakulta verejnej správy; 
• „PhD.“ –  46 vedecko-akademických titulov: z toho 26 na Lekárskej fakulte, 19 na Prírodovedeckej fakulte a 1 na Právnickej fakulte. 

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.   

V máji 2006 Univerzita oslovila absolventov všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorí ukončili štúdium v predchádzajúcom akademic-
kom roku. Odoslali sme spolu 733 dotazníkov. Prišlo 411 odpovedí. 
  

Lekárska fakulta:  Bolo oslovených 191 absolventov odborov Všeobecné  a Zubné lekárstvo, a 127 odboru Ošetrovateľstvo. Od absolventov dokto-
rského štúdia prišlo 106 odpovedí, čo predstavuje  55,5 %  a od absolventov odboru ošetrovateľstvo v oboch stupňoch prišlo 73 odpovedí čo je 57,5  
%. Celkovo za Lekársku fakultu sa vrátilo 179 odpovedí, čo predstavuje 56,3 %  z celkového počtu došlých  odpovedí. 
Prírodovedecká fakulta: Bolo oslovených 189 absolventov magisterského štúdia. Prišlo 110 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 58,2 % 
z celkového  počtu. 
Právnická fakulta: Bolo oslovených 157 absolventov magisterského štúdia 90 absolventov odpovedalo, čo predstavuje 57,3 % z celkového počtu.  
Fakulta  verejnej správy: Bolo oslovených 69 absolventov magisterského štúdia. Prišlo 32 odpovedí, čo predstavuje 46,4 % z celkového počtu. 

 

Výsledky  prieskumu za rok 2006 : 

POČET 
ZAMESTNANÝCH 

POČET ZA-
MESTNANÝCH 
VO SVOJOM 

ODBORE 

V MIESTE 
BYDLISKA 

V KRAJI 
V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 
V ZAHRANIČÍ 

 

 %  %  %  %  %  % 

 
Všeobecné 
lekárstvo 

a Stomatológia 

  105 99,05 99 94,3 36 34.3 55 52,4 71 67,6 34 32,4 Lekárska 
fakulta 
 

Ošetrovateľstvo     71 97,3 50 70,42 26 36,6 33 46,5 67 94,4 4 5,6 

Prírodovedecká fakulta 105 95,5 84 80 34 32,4 54 51,4 79 75,2    26   24,8 

Právnická fakulta 88 97,8 79 89,8 40 45,5 60 68,2 80 90,9 8   9,1 

Fakulta verejnej správy 31 96,9 15 48,4 12 38,7 19 61,3 22 71 9      29 

SPOLU 400 97,3 327 81,8 148 37 221 55,3 319 79,8 81 20,2 

Poznámka:  
Percentuálne vyjadrenie počtu zamestnaných pracujúcich v odbore a percentuálne vyjadrenie nasledujúcich položiek sa odvíjajú  z počtu 
zamestnaných. Z celkového počtu pracujúcich v zahraničí ich 48 pracuje vo svojom odbore. 

PPPrrriii jjj ííímmmaaaccciiieee   kkkooonnnaaannniiieee   

V roku 2006 na všetky fakulty, Ústav filologických a sociálnych vied a Ústav vzdelávania UPJŠ v Rožňave  na I. a II. stupeň podalo prihlášku 6 227 
uchádzačov o štúdium. Na prijímacom konaní sa zúčastnilo celkom 5 517 uchádzačov. Na fakulty a ústavy Univerzity bolo prijatých 3 467 uchádza-
čov o štúdium. Aktuálny počet zapísaných študentov a študentov po prerušení štúdia v 1. ročníkoch bol 2 353. Na doktorandské štúdium - III. stupeň 
sa prihlásilo 112 uchádzačov o štúdium v internej forme a 52 v externej forme. Bolo prijatých 63 doktorandov v internej forme a 47 v externej forme. 
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ŠŠŠtttuuudddiii jjjnnnééé   ppprrrooogggrrraaammmyyy   

V roku 2006 prijímala Univerzita na jednotlivé fakulty, na Ústav filologických a sociálnych vied  a na Ústav vzdelávania UPJŠ v Rožňave na novoakreditova-
né študijné programy. K 31. 12. 2006 bolo akreditovaných 162 študijných programov. Z tohto počtu je 60 bakalárskych, 63 magisterských, 2 doktorské a     
37 doktorandských študijných programov. 

PPooččeett  aakkrreeddiittoovvaannýýcchh  ššttuuddiijjnnýýcchh  pprrooggrraammoovv  kk  3311..  1122..  22000066  

  II..  ssttuuppeeňň  IIII..  ssttuuppeeňň  IIIIII..  ssttuuppeeňň  

Lekárska fakulta 5 6 17 

Prírodovedecká fakulta 32 40 13 

Právnická fakulta 1 1 5 

Fakulta verejnej správy 2 1 - 

Univerzitné študijné programy 20 17 2 

SPOLU 60 65 37  

SSSyyyssstttééémmm   sssoooccciiiááálllnnneeejjj    pppooodddpppooorrryyy   ššštttuuudddeeennntttooovvv   aaa   sssoooccciiiááálllnnnyyyccchhh   sssllluuužžžiiieeebbb   

Celková dotácia na sociálne štipendiá na rok 2006 bola vo výške  26 382 000,- Sk.  Celkové čerpanie sociálnych štipendií v roku 2006 bolo vo výške  
25 595 700 ,- Sk. 

PPrreehhľľaadd  ččeerrppaanniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  ššttiippeennddiiíí  nnaa  UUPPJJŠŠ  vv  SSkk  zzaa  rrookk  22000066::  

  
ZZOOSSTTAATTOOKK  

  ZZ  RROOKKUU  22000055  
DDOOTTÁÁCCIIAA  

NNAA  RROOKK  22000066  
ČČEERRPPAANNIIEE  

VV  RROOKKUU  22000066  

Lekárska fakulta 338 900 8 800 000 9 021 500 

Prírodovedecká fakulta 237 600 9 600 000 9 668 300 

Právnická fakulta 143 150 2 550 000 2 634 900 

Fakulta verejnej správy 154 600 4 100 000 3 532 400 

Ústav filologických a sociálnych vied - 1 332 000 738 600 

SPOLU 874 250 26 382 000 25 595 700  

Okrem sociálnych štipendií boli v roku 2006 vyplatené aj motivačné štipendiá vo výške 9 710 600,- Sk, v rámci ktorých prospechové štipendiá pred-
stavovali čiastku 8 608 600,- Sk a mimoriadne štipendiá 1 102 000,- Sk. 

PPrreehhľľaadd  ččeerrppaanniiaa  mmoottiivvaaččnnýýcchh  ššttiippeennddiiíí  nnaa  UUPPJJŠŠ  vv  SSkk  zzaa  rrookk  22000066::  

  PPRROOSSPPEECCHHOOVVÉÉ  ŠŠTTIIPPEENNDDIIÁÁ  MMIIMMOORRIIAADDNNEE  ŠŠTTIIPPEENNDDIIÁÁ  

Lekárska fakulta 3 300 000 462 700 

Prírodovedecká fakulta 2 833 600 349 600 

Právnická fakulta 1 755 000 204 300 

Fakulta verejnej správy 630 000 85 400 

Ústav filologických a sociálnych vied 90 000 - 

SPOLU 8 608 600 1 102 000  

V roku 2006 bola dotácia  na štipendiá doktorandov vo výške  32 441 000,- Sk, čerpanie  predstavovalo čiastku 29 262 119,- Sk. 

PPrreehhľľaadd  ččeerrppaanniiaa  ššttiippeennddiiíí  iinntteerrnnýýcchh  ddookkttoorraannddoovv  nnaa  UUPPJJŠŠ  vv  SSkk  zzaa  rrookk  22000066::  

  
ZZOOSSTTAATTOOKK  

ZZ  RROOKKUU  22000055  
DDOOTTÁÁCCIIAA  

NNAA  RROOKK  22000066  
ČČEERRPPAANNIIEE  

VV  RROOKKUU  22000066  

Lekárska fakulta 977 294 13 300 000 12 239 158 

Prírodovedecká fakulta 653 445 15 100 000 13 770 870 

Právnická fakulta 21 435 2 820 000 2 612 939 

Ústav filologických a sociálnych vied 51 815 1 221 000 639 152 

SPOLU 1 703 989 32 441 000 29 262 119  
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MMMEEEDDDZZZIIINNNÁÁÁRRROOODDDNNNÉÉÉ   VVVZZZŤŤŤAAAHHHYYY   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

  

 
Strategickým cieľom Univerzity na medzinárodnej úrovni je pokračovať v prehlbovaní kontaktov s akademickými inštitúciami v Európe a vo svete 
s akcentom na ďalší rozvoj spolupráce s krajinami všetkých kontinentov. Zámerom Univerzity je posilňovanie medzinárodnej dimenzie vo všetkých 
jej činnostiach tak, aby postupne nachádzala zodpovedajúce a zodpovedné miesto medzi významnými európskymi univerzitami v spoločnom európ-
skom výskumnom a vzdelávacom priestore s vyššou účasťou osobností a výskumných tímov Univerzity vo výskumných programoch a sieťach 
a v integrovaných európskych výskumných centrách, výraznejším zapojením sa do spoločných projektov vysokoškolského vzdelávania, atď.  

Medzinárodnú dimenziu chápe Univerzita aj ako významný impulz pre spoznávanie a porovnávanie národných kultúr, zvykov a tradícií s cieľom pri-
rodzenejšieho chápania iných národných identít. Prirodzeným základom medzinárodných vzťahov UPJŠ zostanú partnerské vzťahy s univerzitami a 
výskumnými centrami v Európe na inštitucionálnom základe.   

Súčasťou univerzitnej stratégie je zvyšovať podiel Univerzity na rozhodovacích procesoch v rámci Európskej únie, a to jednak prostredníctvom inšti-
tucionálneho členstva a účasti v procesoch a aktivitách medzinárodných akademických organizácií, predovšetkým Európskej asociácie univerzít, ale 
aj medzinárodných regionálnych združení, ako sú Asociácia univerzít Karpatského regiónu, Dunajská rektorská konferencia, Euroregión Karpaty, 
ale tiež individuálnou účasťou vedeckých osobností v riadiacich štruktúrach európskych a svetových inštitúcií. 

V roku 2006 pripravilo vedenie Univerzity spolu s Kanceláriou projektov projekt Európskeho sociálneho fondu na podporu doktorandov, ktorý získal 
finančnú podporu a začal sa realizovať koncom roka 2006. Tento projekt má aj výraznú medzinárodnú dimenziu. 

Okrem členstva v EUA je UPJŠ členom ďalších medzinárodných akademických asociácií (ACRU, DRC) a združení (IT Valley a i.). Na pôde Univer-
zity má sídlo niekoľko medzinárodných inštitúcií – Rakúska knižnica, Európske dokumentačné centrum, Ústav európskeho práva a v roku 2006 boli 
na základe podpísaného Memoranda s Britskou Radou zriadené skúškové centrum pre záujemcov o zvýšenie jazykovej kvalifikácie, a to nielen 
z Univerzity, ale aj pre širokú verejnosť v regióne. 
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Inštitucionálna spolupráca Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s akademickými inštitúciami v zahraničí 
 

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

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  
Ústav pôdnej biológie Biologického centra Akadémie vied Českej Republiky v Českých Budejoviciach  
Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne  

FF  rr  aa  nn  cc  úú  zz  ss  kk  oo  
Univerzita v Nice-Sophia Antipolis  
Katolícka univerzita v Lille  

HH  oo  ll  aa  nn  dd  ss  kk  oo  
Univerzita v Groningene - Univerzitné medicínske centrum Groningen  
 

JJ  uu  žž  nn  áá  KK  óó  rr  ee  aa  
Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu a Národnou univerzitou 
v Chungname 
  

MM  aa  ďď  aa  rr  ss  kk  oo  
Korvínova univerzita v Budapešti  
Univerzita v Miškolci  

NN  ee  mm  ee  cc  kk  oo  
Univerzita v Bayreuthe  
Nemecko – Univerzita v Rostocku 
Technická univerzita v Ilmenau  

PP  oo  ľľ  ss  kk  oo  

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  
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  
 

TT  aa  ll  ii  aa  nn  ss  kk  oo  
Univerzita v Siene 
Univerzita v Bologni 
Univerzita v Neapole Federico II  

UU  kk  rr  aa  jj  ii  nn  aa  

Národná univerzita V. Karazina v Charkove  
Národná univerzita v Užhorode  
Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva  
Ústav fyziky nízkych teplôt a inžinierstva B.I. Verkina Národnej akadémie vied Ukrajiny v Charkove 

EEUURRÓÓPPSSKKAA  KKOOMMIISSIIAA  
 
DOHODA O SPOLUPRÁCI  
MEDZI EURÓPSKOU KOMISIOU A UPJŠ O ZRIADENÍ EURÓPSKEHO DOKUMENTAČNÉHO STREDISKA  

BBRRIITTIISSHH  CCOOUUNNCCIILL  
 
DOHODA O SPOLUPRÁCI A POROZUMENÍ  
MEDZI THE BRITISH COUNCIL A UPJŠ  

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa stala v roku 2004 plnoprávnym individuálnym členom Európskej asociácie univerzít (EUA) v rámci ktorej sa 
úspešne zapojila do horizontálnych programov a projektov zameraných na implementáciu procesov a prvkov kultúry kvality a podporu kreativity vo 
výskume a vzdelávaní.  

V roku 2006 boli ukončené tri projekty za účasti UPJŠ: EUA Quality Culture Round II: QUALITY OF DOCTORAL EDUCATION; EUA Quality Culture 
Round III: WOMEN IN UNIVERSITIES: RESEARCH, TEACHING AND LEADERSHIP a Creativity in higher education: CREATIVE HIGHER EDU-
CATION INSTITUTIONS – STRUCTURES AND LEADERSHIP 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach vstúpila v roku 2006 do procesu medzinárodnej inštitucionálnej evaluácie v rámci medzinárodného evaluačné-
ho programu EUA, a to procesom autoevaluácie a prípravy sebahodnotiacej správy ako podkladu pre medzinárodný evaluačný tím.  

Významnou súčasťou medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania je účasť v programe Erasmus.  Od vstupu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
do tohto programu zaznamenávame stúpajúci trend v počte vysielaných i prichádzajúcich študentov a učiteľov.  
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Zoznam partnerských univerzít podľa krajín udáva nasledovná tabuľka (79 partnerských univerzít): 

KK  RR  AA  JJ  II  NN  AA  UU  NN  II  VV  EE  RR  ZZ  II  TT  AA  

Belgicko 
Université Libre de Bruxelles 
 

Universiteit Gent 

Česká 
republika 

 

Univerzita Palackého v Olomouci 
 

Univerzita Karlova v Prahe  
 

VŠB Technická univerzita Ostrava 
 

Západočeská Univerzita v Plzni 
 

České Vysoké Učení Technické v Praze 
 

Fínsko 

University of Kuopio 
 

University of Oulu 
 

University of Turku 

Francúzsko 

 

Université Victor Segalen Bordeaux II 
 

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
 

Université de Bretagne Occidentale 
 

Université Catholique de Lille 
 

Université de Marne la Vallee 
 

Université de Nantes 
 

Université de Nice – Sophia Antipolis 
 

Université d´Orléans 
 

Universitá Paris - Sud 11 
 

Université Paris 13 Nord 
 

Université de Poitiers 
 

Universite de Reims Champagne-Ardenne 
 

Université Rouen 
 

Université Louis Pasteur – Strasbourg 
 

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
 

Grécko 

 

National and Kapodistrian University of Athens 
 

Panteion University 
 

University of Patras 
 

Aristotle University of Thessaloniki 
 

Holandsko 

 

Vrije Universiteit Amsterdam 
 

Rijksuniversiteit Groningen 
 

Universiteit Utrecht 
 

University Medical Centre Ultrecht 
 

Maďarsko 

 

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem  
 

Eotvos Lorand Tudományegyetem Budapest 
 

Debreceni Egyetem 
 

College of Nyiregyhaza 
 

Nemecko 

 

 

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 
 

Universität Bayreuth 
 

Humboldt Universität zu Berlin 
 

Humboldt - Universitat zu Berlin - Charité Faculty  of Me-
dizin  

KK  RR  AA  JJ  II  NN  AA  UU  NN  II  VV  EE  RR  ZZ  II  TT  AA  

 

 

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster 
 

Universität Gesamthochschule, Essen 
 

Heinrich-Heine University of Duesseldorf 
 

Technische Universitaet Bergakademie Freiberg 
 

Justus Liebig Universität, Giessen 
 

Martin Luther Universität Halle – Wittenberg 
 

Technische Universitat Hamburg-Harburg 
 

Universität zu Köln 
 

Phillips Universität Marburg 
 

Universitat Regensburg 
 

Universitat Tubingen 
 

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster 
 

Poľsko 

 

Uniwersytet Jagiellonski Krakow 
 

Panstwowa Wysza Szkola Zavodowa Krosno 
 

Uniwersytet Rzeszowski 
 

Uniwersytet Wroclawski 
 

Akademia Medyczna we Wroclawiu 
 

Portugalsko Universidade do Porto 

Rakúsko Karl Franzens Universität Graz 

Slovinsko Univerza v Mariboru 

Španielsko 

 

Universidad de Alicante 
 

Universitat Autonoma de Barcelona 
 

Universidad de Cádiz 
 

Universidad de Jaén 
 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Universidad de Malaga 
 

Universidad de Salamanca 
 

Švajčiarsko 
 

Universität Zurich 
 

Švédsko 
 

Stockholm University 
 

Taliansko 

 

Universita degli Studi di L´Aquila 
 

Universita degli Studi di Bari 
 

Universita degli Studi di Parma 
 

Universita degli Studi di Pavia 
 

Universita degli Studi di Siena 
 

Universita degli Studi di Torino 
 

Turecko 
 

Adnan Menderes University  
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ŠTUDENTSKÝCH MOBILÍT ZA AKADEMICKÝ ROK 2006 / 2007 : 
 

Vyslaní študenti a učitelia podľa fakúlt: 
 

FAKULTA OUTCOMING ŠTUDENTI OUTCOMING UČITELIA 

Lekárska fakulta 37 2 

Prírodovedecká fakulta 23 22 

Právnická fakulta 10 3 

Fakulta verejnej správy 4 3 

 SPOLU 74 30 
 

Prichádzajúci študenti podľa fakúlt a odborov: 
   

FAKULTA ODBOR POČET 
Lekárska fakulta medicína 2 

  ošetrovateľstvo 2 
Prírodovedecká fakulta informatika 4 
  biológia 1 

  chémia 3 

Právnická fakulta právo 9 

Fakulta verejnej správy verejná správa 1 

SPOLU   22 
   

Prichádzajúci študenti podľa krajín: 
   

Krajina Počet  
Š p a n i e l s k o 7  

T u r e c k o 6  
P o ľ s k o 9  

G r é c k o 2  

SPOLU 24  
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AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÉÉÉ   DDDNNNIII   UUUPPPJJJŠŠŠ   

        
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach každoročne pripravuje v rámci Akademických dní UPJŠ pre členov akademickej obce rôzne kultúrne 
a športové podujatia. Dňa 1. júna 2006 sa uskutočnila Videokonferencia na tému „Informačno – technologické technológie“ a dňa 2. júna 2006 JU-
NIÁLES pre všetkých zamestnancov Univerzity. Na ďalšom zasadnutí Klubu profesorov UPJŠ zazneli zaujímavé prednášky pod názvom „Univer-
zálnosť magnetizmu“ a „Úloha profesorov v procese medzinárodnej inštitucionálnej evaluácie UPJŠ“. 

Súčasťou jarnej časti Akademických dní bolo dňa 26. júna 2006 uctenie pamiatky 145. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, výraznej osobnosti slo-
venských a českých dejín, zástancovi spolupráce slovanských národov, poprednému básnikovi, prekladateľovi, historikovi, lingvistovi, pedagógovi, 
etnografovi a archeológovi. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v rodnej obci P. J. Šafárika – v Kobeliarove a jeho súčasťou bolo kladenie vencov 
k Pamätnému domu P. J. Šafárika.  

 

UPJŠ v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy zorganizovala Akademické dni športu. Študenti mali možnosť aktívne sa zúčastniť na všetkých špor-
tových podujatiach a turnajoch v bedmintone, aerobicu, v stolnom tenise, 24 – hodinovke v basketbale, volejbale, minifutbale, basketbale a súťaži 
„Železný muž“. 
 

          

 
Jesennú časť Akademických dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zahájilo dňa 14. novembra 2006 zasadnutie Klubu profesorov 
v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Prednášku pod názvom: „Znalostná ekonomika a úloha vzdelávacích, vedeckých, výskumných 
inštitúcií a klasických univerzít v jej rozvoji na Slovensku“ predniesol A. F. Zvrškovec. Členovia akademickej obce UPJŠ diskutovali k nastole-
ným otázkam znalostnej ekonomiky, ako aj k zaujímavým myšlienkam z oblasti histórie Slovanov a Slovákov v európskom kontexte.  
 

V rámci Akademických dní UPJŠ sa dňa 15. novembra 2006 uskutočnilo prijatie najlepších študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
rektorom Univerzity v priestoroch CAM klubu ŠDaJ na Medickej ul. v Košiciach. Slávnostnú atmosféru Akademických dní UPJŠ podporil dňa 15. no-
vembra 2006 večerný koncert Štátnej filharmónie v Dome umenia v Košiciach, zorganizovaný pre akademickú obec Univerzity. 

 

Dňa 16. novembra 2006 sa uskutočnilo verejné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach pri príle-
žitosti odovzdania diplomov „philosophiae doctor“ absolventom doktorandského štúdia. Neodmysliteľnou súčasťou Akademických dní Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je organizácia športových podujatí. Tradične sa študenti našej Univerzity zúčastňujú turnajov v šachu, bedminto-
ne, minifutbale, floorbale, streetbale, stolnom tenise, aerobicu a volejbale. 

 

Program Akademických dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika bol obohatený organizáciou prednášok, konferencií, diskusných klubov, športových 
turnajov zo strany jednotlivých fakúlt Univerzity. 
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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 infor-
mačných a komunikačných technológií Univerzity a informačné pracoviská na fakultách. V roku 2006 boli aktivity zamerané na: rozvoj informačnej a 
komunikačnej infraštruktúry Univerzity, vývoj a implementáciu nových informačných systémov, rozvoj e - vzdelávania, služby verejnosti a ďalšie ak-
tivity. Univerzitná sieť SAUNET (Safarik University Network) je prevádzkovaná ako súčasť WAN siete s hlavným uzlovým prepínačom s kartou 16 x 
1 Gb. Umožňuje tak cez 16 portov pripojiť priamo na kostru siete 16 LAN sieti komunikačnou rýchlosťou 1 Gb.  

V roku 2006 CIaKT Univerzity  zrealizovalo  modernizáciu univerzitnej siete  - výsledkom je dokončenie gigabitovej chrbtice siete SAUNET teda aj v 
lokalitách R-Univerzity-CIaKT-FVS. V priebehu roka 2007 sa plánuje implementácia 10 Gb karty s perspektívou pripojenia akademickej siete Ukraji-
ny na sieť SANET cez univerzitný uzol Univerzity. V sieti SAUNET je pripojených viac než 1 700 počítačov. V roku 2006 bola zrealizovaná počítačo-
vá sieť na bloku D Študentského domova na Medickej ul. č. 6 a rozšírila sa konektivita na Študentskom domove Popradská s použitím bezdrôtovej 
siete – tzv. WiFi technológie. Taktiež bola odskúšaná a implementovaná WiFi technológia pre realizáciu telehomeworkingu – prístup do univerzitnej 
siete SAUNET pomocou bezdrôtového pripojenia WiFi.  

Taktiež sa pokračovalo v implementácii VoIP - IP telefónie, pričom na Univerzite sa podarilo prevádzkovať aplikácie, ktoré sú náročné na prevádz-
kovo-technické zabezpečenie vzhľadom na nehomogénnu infraštruktúru komunikačnej siete Univerzity. Ku koncu roka 2006 bolo evidovaných viac 
ako 860 zaregistrovaných účastníkov IP telefónie. Univerzita pokračovala v spolupráci s Kalifornským technologickým inštitútom v Pasadene, USA 
na vývoji nového videokonferenčného systému „Enabling Virtual Organizations“ (EVO). Ide o nové prostredie, novú kvalitu, novú generáciu WEB o-
rientovanej videokonferenčnej technológie v optimalizovanom prostredí gridovej videokonferenčnej infraštruktúry. V súčasnosti je na Slovensku evi-
dovaných viac než 1100 používateľov videokonferenčného systému, čo zaraďuje našu krajinu na 7. pozíciu v svetovom rebríčku používateľov tejto 
technológie.  

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 Univerzity a postupne bol implementovaný aj na ostatných fakultách Uni-
verzity a na ďalších 11 univerzitách Slovenska. Pokračovalo sa aj na vývoji novej verzie AIS, do ktorej boli premietnuté najnovšie technologické po-
znatky a skúsenosti z implementácie AIS na jednotlivých univerzitách. 

V roku 2006 Univerzita výrazne napredovala aj pri implementácii subsystému Automatickej identifikácie osôb (ďalej len „AIO“), slúžiacej na identifi-
káciu používateľov personálnych identifikačných kariet (ďalej len „PIK“) vydávaných študentom a zamestnancom Univerzity. Na Univerzite bolo 
v priebehu roka 2006 vydaných celkovo 2246 nových PIK a 4505 PIK bolo prolongovaných pre použitie v novom akademickom roku. Ako nová služ-
ba pre používateľov PIK bola od 29. 9. 2006 spustená ostrá prevádzka stravovacieho systému KREDIT, čo výrazne prispelo ku skvalitneniu 
a skultúrneniu stravovacích služieb poskytovaných na Univerzite. 

Počas sledovaného roka bol na Univerzite implementovaný nový ekonomicko-informačný systém FIS (projekt SOFIA) v rámci postupného zavádza-
nia jednotného informačného systému na slovenských vysokých školách podporovaného Ministerstvom školstva SR. FIS zabezpečuje spracovanie 
finančného účtovníctva, skladové hospodárstvo, evidenciu a odpisy majetku Univerzity a taktiež bude zabezpečovať spracovanie personálnej agen-
dy a výpočet miezd pre zamestnancov Univerzity.  

Univerzita v spolupráci s firmou DT-CA prevádzkuje verejnú registračnú autoritu pre vydávanie elektronických certifikátov na báze technológie Pub-
lic Key Infrastructure (PKI). Registračná autorita  slúži pracovníkom a študentom Univerzity, uchádzačom o štúdium na Univerzite ako aj širokej ve-
rejnosti. Registračná autorita bola zriadená v rámci pilotného projektu implementácie elektronického podpisu do elektronických prihlášok na VŠ 
v rámci AIS. Po úspešnom pilotnom overení sú elektronické prihlášky v rámci AIS využívané aj na iných vysokých školách a skúsenosti z riešenia 
projektu by mali byť premietnuté aj do pripravovanej legislatívy týkajúcej sa podávania prihlášok na VŠ v elektronickej podobe. 

Univerzita sa zapojila aj do nových špičkových technológií, ako napríklad GRID technológie a participuje na projekte zameranom na GRID technoló-
gie v rámci 6. Rámcového programu. V roku 2006 Univerzita bola úspešná pri získavaní grantovej podpory z rozvojových projektov MŠ SR v objeme 
viac ako 20 mil. Sk. 
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RRROOOZZZVVVOOOJJJ   UUUPPPJJJŠŠŠ   

         

Univerzita v roku 2006 uskutočnila ďalšie kroky smerujúce ku kreovaniu nových fakúlt. Ústav filologických a sociálnych vied sa rozšíril začlenením 
pracovísk bývalého Ústavu humanitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ o Katedru filozofie a dejín filozofie, Katedru pedagogickej psychológie 
a psychológie zdravia a Katedru pedagogiky. Úspešná akreditácia niekoľkých desiatok študijných programov umožnila prijať do prvého ročníka v 
Ústave filologických a sociálnych vied 395 študentov, čím sa vytvorili podmienky na zavŕšenie procesu formovania Filozofickej fakulty. Rektor uni-
verzity po predchádzajúcom schválení Akreditačnou komisiou a prerokovaní v Akademickom senáte UPJŠ zriadil k 1.1.2007 Filozofickú fakultu 
UPJŠ so sídlom na Moyzesovej ulici č.50 v Košiciach, ktorá je prvou filozofickou fakultou so sídlom v Košiciach od čias Universitas Cassoviensis.  
Vznikom Filozofickej fakulty Univerzita skompletizovala spektrum ponúkaných študijných odborov v duchu klasickej univerzity a prejavila ašpiráciu 
stať sa alternatívou Univerzity Komenského pre východnú časť územia Slovenska. 

S cieľom zabezpečiť budúcnosť bývalého Detašovaného pracoviska Prírodovedeckej fakulty v Rožňave, do rozvoja ktorého UPJŠ vložila 
v uplynulom desaťročí značné prostriedky, bol konštituovaný Ústav vzdelávania UPJŠ v Rožňave, ktorý v prípade úspešného rozvoja bude inkubá-
torom pre vznik ďalšej fakulty odrážajúcej vzdelanostné potreby regiónu Gemera, rodného kraja Pavla Jozefa Šafárika. Po úspešnej akreditácii štu-
dijného programu Šport a rekreácia zameraného na výchovu odborníkov pre rekreačné služby, bolo prijatých do prvého ročníka 74 študentov. 
V štádiu projektovej prípravy sú študijné programy v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. 

Za významný úspech vedenie UPJŠ považuje získanie areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ulici. Spojením areálu rektorátu 
UPJŠ na Šrobárovej ulici s novozískaným objektom Univerzita môže v ďalších rokoch vybudovať ťažiskové administratívne a výučbové centrum 
v blízkosti historického jadra mesta Košice, dôstojné tradícií vzdelávania v Košiciach.  

Rozvojové aktivity a zámery Univerzity sa však ani zďaleka nemôžu vzťahovať 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, a optimalizáciu organizačnej 
štruktúry a funkčných vzťahov s cieľom zefektívnenia ekonomiky UPJŠ. Tieto problémy ostávajú aj naďalej v centre pozornosti vedenia UPJŠ. Sprá-
va podáva prehľad univerzitných študijných programov, ktoré boli akreditované ako nové počas roku 2006 v jednotlivých stupňoch vysokoškolského 
vzdelávania a v ktorých neprebiehalo vzdelávanie v predchádzajúcom akademickom roku. 

AAAkkkrrreeedddiii tttooovvvaaannnééé   uuunnniiivvveeerrrzzz iii tttnnnééé   ššštttuuudddiii jjjnnnééé   ppprrrooogggrrraaammmyyy   vvv   rrroookkkuuu   222000000666   

• 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, 
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• 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. 

RRRooozzzvvvooojjjooovvvééé   ppprrrooojjjeeekkktttyyy   

Rozvojové projekty riešené na UPJŠ v roku 2006: 

 

NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ PRACOVISKO 

Dobudovanie Laboratória magnetizmu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV na Centrum výskumu progresívnych 
magnetických materiálov. 

Sovák Pavol, doc., RNDr., CSc. 
Prírodovedecká 

fakulta 

Inovácia a dobudovanie Laboratória termickej analýzy pre štúdium na-
noštruktúrnych materiálov v 2. a 3. stupni stupňa vzdelávania na vyso-
kých školách. 

Zeleňák Vladimír, RNDr., PhD. 
Prírodovedecká 

fakulta 

 

Inovácia Laboratória bioelektromagnetizmu a experimentálnej onkológie Sabo Ján, doc., RNDr., CSc., mim. prof. 
Lekárska 
fakulta 

     
     

NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ PRACOVISKO

Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry 5a Babej Milan, Ing. CIaKT 

Tvorba metodológie e-learningu a použitie inovačných metód vo vzdelávaní 
na Univerzite Pavla  Jozefa Šafárika v Košiciach 

Andrejková Gabriela, doc. RNDr., CSc. PF 

Rozvoj telemedicíny na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte 
(Pokračovanie projektu z roku 2005) 

Petrovičová Jozefína, RNDr., PhD.  LF 

Príprava odborníkov v oblasti informatiky na Ústave informatiky Prírodovedec-
kej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Geffert Viliam, prof. RNDr., DrSc. PF 

Systém riadeného prístupu do vybraných objektov UPJŠ Sadovská Mária, Ing. PF 

VoIP - IP telefonia na UPJŠ v Košiciach III. etapa Hutňan Emil, RNDr. CIaKT 

Spracovanie a aplikácia bezpečnostnej politiky na UPJŠ Babej Milan, Ing. CIaKT 

Rozšírenie vzdelávacích služieb knižnice  
pre znalostnú spoločnosť 

Džuganová Daniela, Mgr. UK 

Implementácia inteligentných digitálnych technológií novej generácie do vzde-
lávania a organizácie vedecko-výskumnej práce 

Murín Pavel, RNDr., CSc. CP 

Akademický informačný systém -  pokračovanie projektu v druhom roku rieše-
nia 

Semanišin Gabriel, Doc., RNDr., PhD. CP 

Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 Interna-
tional pre konzorcium slovenských univerzít 

Ing. Iveta Krjaková CP 

PPPrrrooopppaaagggáááccciiiaaa   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Propagácia UPJŠ navonok, ale i dovnútra akademického diania na UPJŠ sa realizovala najmä v nasledovných formách:  
 

• formou jednotného prezentačného štýlu www stránky UPJŠ 

• vydaním 3 čísiel časopisu UNIVERSITAS Šafarikiana 

• tlačovými konferenciami vedenia UPJŠ a rozhovormi pre rozhlasové a televízne stanice 

• rozhovormi a článkami o UPJŠ v printových médiách 
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FFFIIINNNAAANNNCCCOOOVVVAAANNNIIIEEE   AAA   MMMAAAJJJEEETTTOOOKKK   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Hlavným zdrojom financovania Univerzity, ako verejnej vysokej školy,  sú dotácie zo štátneho rozpočtu.  Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju 
činnosť potrebuje vysoká škola stále vo väčšej miere 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 napĺňa-
júcich poslanie verejnej vysokej školy. Len kombináciou viacerých zdrojov môže Univerzita zabezpečiť bezproblémovú prevádzku a svoj ďalší rozvoj 
v potrebnom rozsahu.   

Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov zostá-
va aj naďalej dotácia zo štátneho rozpočtu.  
 
 

Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii v rozhodujúcich ukazovateľocha: 
 

UUKKAAZZOOVVAATTEEĽĽ  ŠŠTTÁÁTTNNAA  DDOOTTÁÁCCIIAA  

Bežné výdavky 617 841 

mzdy 252 976 

poistné 97 528 

tovary 114 605 
 v tom:  

transfery 152 732 

Kapitálové výdavky 92 850 

stavby  15 000 

kpa budov 61 635 v tom:  
Ostatné  
(projekty, veda) 

16 215 

 
 
Z hľadiska celkovej  dotačnej činnosti majú veľký význam zdroje, ktoré Univerzita získava súťažným spôsobom prostredníctvom domácich grantov, 
grantov z iných kapitol ministerstiev a časť aj zo zahraničných grantov. Ďalšie vlastné zdroje financovania získava Univerzita z podnikateľskej čin-
nosti, z  poplatkov za štúdium, darov, z ďalšieho vzdelávania a z iných aktivít.  
 
Z hľadiska celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých z dotácie štátneho rozpočtu MŠ SR na bežné výdavky, boli finančné prostried-
ky poskytnuté na Prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj v objeme 28 122 tis. Sk, na Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách 
(VEGA a KEGA) v objeme 16 630 tis. Sk a na Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v objeme 21 724 tis. 
Sk.    

 
Z iných kapitol ministerstiev boli poukázané finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR v objeme 110 tis. Sk pre Univerzitnú knižnicu a 
z Ministerstva dopravy SR v objeme 398 tis. Sk pre Prírodovedeckú fakultu. Zo zahraničných zdrojov (granty a iné zdroje) získala Univerzita  finanč-
né prostriedky v objeme 16 454 tis. Sk a z Európskeho sociálneho fondu v objeme 3 261 tis. Sk.   
 
Z vlastných zdrojov financovania mala významný podiel podnikateľská činnosť v objeme viac ako  28 mil. Sk. Výnosy podnikateľskej činosti majú 
stúpajúcu tendenciu a medziročný nárast predstavuje idex rastu 1,6 %.  

 
 

Výsledky v podnikateľskej činnosti podľa jednotlivých súčastí univerzity:: 

PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽSSKKÁÁ  
ČČIINNNNOOSSŤŤ  

VVÝÝNNOOSSYY  
%%  ZZ  VVÝÝNNOOSSOOVV  

PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽSSKKEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII 
  

Lekárska fakulta 1 885 7 % 

Prírodovedecká fakulta 16 847 60 %  

Právnická fakulta 44 0 % 

Fakulta verejnej správy 807 3 % 

Rektorát 
a univerzitné pracoviská 

8 643 30 % 

SPOLU 28 226 100 % 
 

PODIEL NA VÝNOSOCH  

PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI UPJŠ 

Lekárska fakulta 
7% 

 

Prírodovedecká 
fakulta 

60% 
Právnická 

fakulta 0%

Fakulta 
verejnej správy ; 

3%

Rektorát 
a univerzitné pracoviská ; 

30%
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Prehľad o podiele výnosov jednotlivých súčastí Univerzity na celkových výnosoch UPJŠ: 

VV  ÝÝ  NN  OO  SS  YY      KK      3311..  1122..  22000066    
 

HHllaavvnnáá  ččiinnnnoossťť  PPooddnniikkaatteeľľsskkáá  ččiinnnnoossťť  SSppoolluu  
%%  zz  cceellkkoovvýýcchh  vvýýnnoossoovv  

((vv  ttiiss..  SSkk))  

Lekárska fakulta 294 310 1 885 296 195 41% 

Prírodovedecká fakulta 180 521 16 847 197 368 27% 

Právnická fakulta 39 821 44 39 865 5% 

Fakulta verejnej správy 17 550 807 18 357 3% 

Rektorát  
a univerzitné pracoviská 167 118 8 643 175 761 24% 

UPJŠ 699 320 28 226 727 546 100%  

 
 
 

MMMaaajjjeeetttoookkk   UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttyyy   

UPJŠ má svoje dlhoročné tradície a prevažná časť jej objektov sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Košíc. Pamiatkovo chránené objekty, ktoré 
sú vo vlastníctve UPJŠ, vyžadujú mimoriadne vysokú finančnú náročnosť na zabezpečovanie údržby, opráv a rekonštrukcií, v porovnaní 
s nehistorickými objektami. V roku 2006 bola vykonaná rekonštukcia ŠDaJ na Medickej ul., rekonštukcia kotolne na Kováčskej č. 26 a Kováčskej č. 
30. Kúpnou zmluvou UPJŠ získala budovu a pozemky na Moyzesovej č. 16 v Košicicach.  
 

K 31.12.2006 nehnuteľný majetok UPJŠ tvorí spolu 43 budov a 125 pozemkov. Areál budov sa nachádza na uliciach Šrobárova 2, Moyzesova 11, 
16 a 50, Mojmírova 2, Kuzmányho 12, Kostlivého l, Jesenná 5, Park Angelinum 9, Garbiarska 14 a Kováčska 26 a 30. Areál Botanickej záhrady a 
Vydavateľstva UPJŠ sa rozprestiera na ulici Mánesova 23, komplex študentských domovov na uliciach Medická 4 a 6 a Popradská 66. Okrem ne-
hnuteľnosti v Košiciach vlastní UPJŠ  aj účelovo-výchovné zariadenia v Danišovciach, na Opátke a na Zemplínskej Šírave.  
 

Celková hodnota majetku UPJŠ k 31.12.2006 predstavuje výšku 1 181 705 183,--Sk, z toho hodnota budov a stavieb  v obstarávacoch cenách 
v celkovej výške 462 800 268,-- Sk a hodnota pozemkov v celkovej výške 211 714 087,-- Sk. Prebytočný a neupotrebiteľný majetok bol v roku 2006 
zlikvidovaný v celkovej výške 4 547 tis. Sk. 
 

Ďalšie vybrané ukazovatele hnuteľného majetku v obstarávacích cenách: 
 

• dlhodobý hmotný majetok  vo výške               496 723 tis. Sk 

• dlhodobý nehmotný majetok vo výške              10 468 tis. Sk 

• drahé kovy vo výške                                            1 701 tis. Sk 

• drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške     153 473 tis. Sk 

• drobný dlhodobý nehmotný majetok vo výške     5 898 tis. Sk 

 

Podiel na celkových výnosoch UPJŠ 

Lekárska fakulta:  
 41% 

Prírodovedecká fakulta:  
 27% 

Právnická fakulta:   
5%

Fakulta verejnej správy:  
 3%

Rektorát 
a univerzitné pracoviská: 

 24% 
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LLLEEEKKKÁÁÁRRRSSSKKKAAA   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

 

LF UPJŠ v Košiciach patrí medzi vedúce inštitúcie v poskytovaní medicínskeho vzdelávania v SR. Má bohaté skúsenosti v oblasti základného , ale 
aj aplikovaného výskumu týkajúceho sa zdravotníctva a oblasti styčných odborov. Vo svojej profesionálnej činnosti vychováva absolventov lekár-
skych povolaní -všeobecného lekárstva, stomatológie, zubného lekárstva a nelekárskych zdravotníckych povolaní - ošetrovateľstvo, verejné zdra-
votníctvo, fyzioterapia, vyšetrovacie metodiky v zdravotníctve a pôrodná asistencia. 

V apríli  2006 bola Lekárska fakulta akreditovaná na vzdelávaciu ustanovizeň poskytujúcu špecializačné vzdelávanie. Absolventom lekárskych povo-
laní 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 progra-
my 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 2 700 študentov. Rok 2006 možno chápať ako rok 
pokračujúcich zmien v zmysle harmonizácie činnosti fakulty s požiadavkami vnútorných spoločenských potrieb a Európskej únie. Zavedený Európ-
sky 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 programoch dokto-
rského štúdia a v 17 študijiných odboroch doktorandského štúdia. Významnou reformou organizácie štúdia bola realizácia blokovej formy 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 11 zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých má fakulta výučbové základne. V priebehu roka zriadil dekan fakulty so súhlasom riaditeľov ďal-
šie 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 jednotli-
vých 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 nedos-
tatočný 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 financova-
niu praktickej výučby študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach, čím do-
šlo k vylepšeniu materiálno-technického vybavenia pracovísk. Negatívne však pociťujeme výrazne klesajúci finančný objem týchto prostriedkov za 
posledné 3 roky. 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. Rozhodnu-
tím ministra zdravotníctva SR došlo od 1.1.2005 k zlúčeniu dvoch fakultných nemocníc do jednej Fakultnej nemocnice L. Pasteura.  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 odovzdáva 
svoje vedomosti poslucháčom LF v teoretických, predklinických a klinických študijných programoch. Naši učitelia-lekári sú uznávané osobnosti 
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 mnohých 
krajín sveta. Najpevnejšie miesto má v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, Lekárskymi fakultami Karlovej Univerzity v Prahe, 
Paríži, 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 vykonáva 
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, dostane 
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::  prof. Ing. Juraj G u z y, CSc. 

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

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ZZ
aa m

m
ee s

s tt
nn

aa n
n

ee c
c kk

áá  
 čč

aa s
s ťť

  

prof. MUDr. Viliam D o n I č, CSc.  

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

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

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

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

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

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

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

RNDr. Darina P e t r á š o v á, PhD.  

MUDr. Lýdia P u n d o v á, CSc. 

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

MVDr. Ján R o s o c h a, CSc.  

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

doc. MUDr. Michal V a ľ k o, PhD. 
 

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. 

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. 

doc. MUDr. Viola  M e c h í r o v 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. 

prof. MUDr. Leonard S i e g f r i e d , CSc. 

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. Mária F r a n k o v i č o v á, PhD. 
 

 

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   LLLeeekkkááássskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

Štúdium v doktorských študijných programoch 

Záujem o štúdium v doktorských študijných programoch všeobecné le-
kárstvo, zubné lekárstvo a stomatológia v akademickom roku 2005/2006 
mal stúpajúcu tendenciu. Prejavilo sa to v zlepšených výsledkoch do-
siahnutých na prijímacích skúškach a následne aj pri konečnom 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 prebiehala 
v roku 2005 kontinuálne, ale s maximálnym zainteresovaním všetkých 
zamestnancov ústavov. Od študentov Lekárska fakulta neeviduje žiadne 
negatívne ohlasy na výučby teoretických predmetov. Ojedinelé problé-
my, ktoré študenti signalizujú, sú riešené priebežne s prednostami ústa-
vov, ktorých sa to týka. 

V akademickom roku 2005/2006 začala bloková výučba V. ročníka vše-
obecného 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 garantovaná 
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 poslucháčov. 

Štúdium v bakalárskych a magisterských programoch 

V bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstva možno konštatovať 
postupný pokles záujmu a nárast záujmu o štúdium v ďalších akredito-
vaných študijných programov, predovšetkým Fyzioterapie. 

V roku 2005 bolo Ministerstvom školstva SR udelené oprávnenie vyko-
návať rigorózne konanie v odbore „Ošetrovateľstvo“ s udelením titulu 
PhDr. 

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

Na zasadnutiach pedagogických komisií sa pravidelne hodnotí pedago-
gický proces, jeho formovanie a úprava podľa noriem Európskej únie. 

V roku 2005 nadviazala Lekárska fakulta spoluprácu s Červeným krížom 
na Ústave pre bakalárske a magisterské štúdiá a bola založená 20 člen-
ná 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, bakalárskom 
a magisterskom štúdiu sa vytvorili funkcie koordinátorov výučby všet-

kých nosných klinických odborov: interná medicína, chirurgia, gynekoló-
gia, 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 študijných 
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 procesu 
a táto je vyhodnocovaná za účelom odstránenia zistených nedostatkov. 

V novembri 2005 Lekárska fakulta zorganizovala v Bardejovských Kúpe-
ľoch stretnutie Asociácie lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky 
k problematike zosúladenia študijných programov na všetkých lekár-
skych fakultách SR a ČR v rámci noriem EÚ, perspektívy absolventov 
týchto študijných programov a ich ďalšie odborné vzdelávanie predo-
všetkým formou certifikátov v rôznych odborných smeroch a činnostiach. 
Závery z Asociácie lekárskych fakúlt SR a ČR boli postúpené Minister-
stvám školstva SR a ČR. Podujatie bolo hodnotené vysoko pozitívne vo 
všetkých smeroch všetkými lekárskymi fakultami. 

Štúdium zahraničných študentov 

V akademickom roku 2006/2007 študuje na Lekárskej fakulte 114 štu-
dentov 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, Cyprusu, Jordánska, Talianska, Kamerunu. 

V rámci študijného programu Erasmus/Sokrates v akademickom roku 
2005/2006 absolvovalo 32 študentov a 6 doktorandovi výučbu  na za-
hraničných univerzitách. O túto formu štúdia je medzi študentmi rastúci 
záujem. 

V rámci programu Leonardo da Vinci absolvovalo 12 študentov ošetro-
vateľstva výmennú stáž v Taliansku. 

Prostredníctvom programu Erasmus v akademickom roku 2006/2007 
prišiel na Lekársku fakultu študovať v letnom semestri 1 zahraničný štu-
dent z Grécka a v akademickom roku 2005/2006 jedna študentka zo 
Španielska. 

Aj v roku 2006 sa Lekárska fakulta podieľala na zabezpečení letnej od-
bornej praxe pre zahraničných študentov, a to v spolupráci so Spolkom 
medikov mesta Košíc. Lekársku fakultu v rámci letnej praxe (IF-
MSA/SLOMSA) navštívilo 46 študentov z 16 krajín Európy a Ázie . Na 
strane druhej, z Lekárskej fakulty vycestovalo na letnú odbornú prax na 
zahraničné pracoviská prostredníctvom IFMSA/SLOMSA: 43 študentov 
do 12 krajín Európy, Ázie  a Ameriky. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

V roku 2005 sa na Lekárskej fakulte riešilo 38 projektov VEGA, 5 projek-
tov KEGA, 2 projekty programu COST, 8 VVGS, 2 projekty APVV, ŠPPV 
a IT po jednom projekte. Okrem toho bolo v roku 2006 schválené Cen-
trum excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie (CEX 
INDICATE) a pracoviská LF sú súčasťou Centra pre výskum spoločen-
ských aspektov zdravia (KISH). 

Lekárska fakulta v roku 2006 získala na jedného tvorivého zamestnanca 
finančné prostriedky z riešenia projektov vo výške 23 900 Sk, čo pred-
stavovalo v celkovom vyjadrení sumu 13 160500 Sk. 

V medzinárodných výboroch a orgánoch odborných spoločností pôsobi-
lo v roku 2006 celkom 14 zamestnancov Lekárskej fakulty. 18 zamest-
nancov Lekárskej fakulty pôsobilo v roku 2006 ako členovia redakčnej 
rady v 17 zahraničných časopisoch. V redakčných radách domácich ča-
sopisov pôsobilo 69 zamestnancov Lekárskej fakulty. 
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V roku 2006 Lekárska fakulta organizovala 9 vedeckých a odborných 
podujatí s medzinárodnou účasťou a 38 celoslovenských odborných 
a vedeckých podujatí. 

V roku 2006 získala LF UPJŠ Cenu mesta Košíc. Študent M. Mokrý 
získal ocenenie Študentská osobnosť roka, ktorý mu odovzdal prezi-
dent SR. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

V roku 2006 sa uskutočnilo celkom 359 zahraničných ciest učiteľov Le-
kárskej fakulty do 30 štátov sveta.V roku 2006 sa uskutočnilo 244 aktív-
nych účastí učiteľov Lekárskej fakulty na konferenciách v zahraničí. 

Na konferenciách, ktoré boli organizované pracoviskami Lekárskej fakul-
ty a ktoré mali medzinárodný charakter alebo boli s medzinárodnou ú-
časťou, navštívilo Lekársku fakultu viacero významných zahraničných 
hostí, ako napríklad prof. Weettman (dekan Sheffield), prof. J. Newell-
Prince, Judith McGregor (ambasador) – Anglicko, doc. J. Dostalík, CSc..   
Doc. V. Král, CSc.,  prof. MUDr. M. Fried, CSc., prof. MUDr. J. Bartoní-
ček, CSc. Doc. MUDr. F. Záťura, prof. V. Mihál, CSc., prof. J. Zeman, 
prof. K. Matoušovic, DrSc., doc. MUDr. P. Kohout, CSc., prof. U.F. 
Rasmussen – Dánsko, prof. V. Tillmann – Estónsko atď + 5 ďalších mi-
mo ČR. 

Lekárska fakulta  je riadnym a aktívnym členom IIME  -  Institute for In-
ternational Medical Education, AMSE - The Association of Medical 
Schools in Europe, AMEE – Association for Medical Education in Euro-
pe,CIRS  - International Center for Scientific Research. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooosssttt iii    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. 
• S VÚC Košice a mestom Košice 
•  

Lekárska fakulta vyvíja činnosť aj na poli verejnom. Vvzťah k verejnosti 
charakterizuje následovné: 

• úzka spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach pri zabez-
pečovaní programu Univerzity tretieho veku, 

• podieľanie väčšiny počtu zamestnancov Lekárskej fakulty na zdra-
votno-výchovnej činnosti (tlač, rozhlas, televízia, internet), 

• vyvíjanie činnosti viacerých zamestnancov Lekárskej fakulty  
v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta, predovšet-
kým s mestskou organizáciou Slovenského červeného kríža, 
 
 

Lekárska fakulta bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR ako zna-
lecký ústav v odboroch zdravotníctvo a farmácia. 
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PPPRRRÍÍÍRRROOODDDOOOVVVEEEDDDEEECCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

Prírodovedecká fakulta ponúka študentom stredných škôl vysokoškolské vzdelanie založené na výsledkoch kvalitného vedeckého bádania, čím vy-
tvára predpoklad pre výborné uplatnenie svojich absolventov na európskom trhu práce. V súčasnosti na fakulte študuje takmer 2000 študentov. 
Jednou z priorít fakulty je dať šancu a priestor všetkým mladým ľuďom, ktorých oslovuje štúdium prírodných vied tým, že záujemcov prijíma bez pri-
jímacej skúšky na základe výsledkov stredoškolského štúdia, pričom zohľadňuje aj model externej maturity.  Pre akademický rok 2007/08 plánuje 
prijať do 1. ročníka do 650 študentov. Záujemcovia o štúdium stále častejšie využívajú možnosť podania prihlášky v elektronickej forme prostredníc-
tvom internetu za znížený poplatok.  

V najdôležitejších oblastiach svojej činnosti má fakulta stanovené krátkodobé i dlhodobé priority. Okrem oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu, 
sme v uplynulom období podporovali aktivity v oblasti budovania videokonferenčných sietí. Aj vďaka tvorivej činnosti zamestnancov našej fakulty 
v máji 2007 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, garant riešenia centrálneho rozvojového projektu Ministerstva školstva SR,  odovzdá aka-
demickej sfére na Slovensku špičkovú videokonferenčnú sieť na báze novej komunikačnej technológie EVO (Enabling Virtual Organizations) na vý-
voji ktorej sa v spolupráci s Kalifornským technologickým inštitútom  významným spôsobom podieľajú aj IT experti Laboratória transferu technológii 
PF UPJŠ v Košiciach (LTT PF UPJŠ). EVO predstavuje novú generáciu komunikačných prostriedkov, ponímanú ako súbor internetových služieb, 
kde priama komunikácia s neobmedzeným počtom vzdialených účastníkov tvorí vrchol pyramídy služieb, súčasťou ktorej je napríklad optimalizácia 
kvality spojenia v sieti svetového internetu, zabezpečenie bezpečnosti šírenia informácie v internete (kryptovanie), automatická archivácia virtuál-
nych aktivít spojená s budovaním multimediálnych archívov a digitálnych knižníc. Nová technológia umožní budovanie virtuálnych laboratórií, virtu-
álnych inštitúcií, prepojí výskumné a vzdelávacie inštitúcie, vysoké školy a výskumné pracoviská SAV v jeden komplex.  Od roku 2003 poskytujeme 
servis a IT poradenstvo všetkým tímom, ktoré využívajú  VRVS videokonferenciu (Virtual Room Videoconference System) vo svojom každodennom 
živote. VRVS v súčasnosti používa vyše 136 krajín sveta. Prínos pracovníkov PF UPJŠ v rozvoj informatizácie Slovenska bol ocenený v roku 2005 
cenou ministra školstva SR (konferencia ICETA, september 2006) a výsledky riešenia centrálneho projektu MŠ SR boli v novembri 2006 ocenené 
cenou ITAPA v oblasti zlepšovania procesov  e-governmentu. 

Oblasť vzdelávania naďalej zostáva v centre pozornosti širokej  AO fakulty.  V uplynulom roku sa rozšírila flexibilita štúdia zavedením ďalších me-
dziodborových študijných programov na 1. i 2. stupni. Od akademického roka 2006/2007 v spolupráci s Ústavom filologických a sociálnych vied 
(resp. FF UPJŠ)  ponúkame medziodborové štúdium  prírodovedných odborov a psychológie, filozofie, Slovenského jazyka a Britských 
a amerických štúdií.  Fakulta má vybudovaný veľmi dobrý vedeckovýskumný  potenciál s kvalifikačnou štruktúrou zamestnancov, ktorá podľa hodno-
tenia agentúry ARRA je najlepšou v rodine prírodovedných fakúlt. Na fakulte sa realizuje kvalitná vedeckovýskumná činnosť, zlepšila sa infraštruktú-
ra vedeckovýskumnej činnosti,  doktorandské štúdium má charakter predovšetkým vedeckej výchovy.  Hlavnou prioritou fakulty v súčasnosti je  vyu-
žiť priestor, ktorý vytvárajú európske štrukturálne fondy pre obdobie rokov 2007-20013.  
 

Vo všetkých oblastiach činnosti efektívne využívame Akademický informačný systém – AIS. Rozsah jeho implementácie pre proces riadenia štúdia 
umožnil zrušenie výkazov o štúdiu s účinnosťou od 1.9.2006. S podporou MŠ SR fakulta ako poverený zástupca UPJŠ rieši centrálny projekt im-
plementácie AIS na slovenských VŠ. Do projektu sa zapojilo ďalších 10 vysokých škôl. Vďaka uvedenému projektu sa v súčasnosti pripravuje nová 
verzia AIS, ktorú by sme radi implementovať v priebehu nového akademického roka. 

 

 

 

Aj v r. 2006 sme vyvíjali rôznorodé aktivity vo vzťahu k verejnosti. Prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania (CCV) ponúkame pre učiteľov 
a študentov stredných i základných škôl, pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, firmy i jednotlivcov rôznorodé vzdelávacie programy a odbor-
nú podporu v rámci projektov i komerčnej činnosti.  Aj vďaka CCV sme sa úspešne zapojili aj do projektov európskych sociálny fondov.  

 

Fakulta je testovacím centrom ECDL „European Computer Driving Licence“ – certifikovaným programom pre spôsobilosť s prácou na počítači, ktorý 
je požadovaný v krajinách EÚ. Sme radi, že najmä z radov zamestnancov i študentov UPJŠ rastie záujem o prípravné kurzy a vykonanie skúšky na 
získanie certifikátu  ECDL.  

 

Rok 2006 patril  z ekonomického hľadiska k najzložitejším v jej novodobej histórii. Vedenie fakulty prijalo celý rad úsporných opatrení podporených 
aj zmenami v organizačnej štruktúre pracovísk. Plne sme využili priestor , ktorý ponúkol centralizačný proces ekonomickej agendy.  Naplnila sa na-
ša misia v Rožňave vznikom Ústavu vzdelávania. Personálne sme posilnili UFaSV odčlenením nášho Ústavu humanitných vied za účelom podporiť  
vznik FF UPJŠ.  Vďaka úsporným opatreniam,  grantovej úspešnosti a aktivitám v podnikateľskej činnosti sa nám nakoniec úskalia v ekonomike ro-
ku 2006 podarilo zvládnuť. Za to patrí moje uznanie a obdiv celej akademickej obci PF UPJŠ. 

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 m

m
ee s

s tt
nn

aa n
n

ee c
c kk

áá  
 čč

aa s
s 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 n

n
tt ss

kk á
á   

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. Marián A n t a l í k, DrSc. 
 

 

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. Jozef D o b o š, CSc. 
 

 

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. 
 

 

 

RNDr. Jozef O n d á š, PhD.  
 

 

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   

V súčasnosti je na fakulte akreditovaných 71 študijných programov na 
všetkých troch stupňoch. Rozšírila sa flexibilita štúdia zavedením me-
dziodborových študijných programov na 1. stupni. Počet študijných prog-
ramov sa zvýšil okrem spomínaných medziodborových štúdií prírodných 
a spoločenských vied aj o ďalšie ŠP pre druhý stupeň. Získali sme akre-
ditáciu pre ŠP Analytická chémia a Bioorganická chémia a aj pre prvý 
medziodborový magisterský ŠP „Fyzikálna a chemická analýza odpado-
vých materiálov“.  

Jednou z najvýznamnejších priorít v súčasnosti je úloha zabezpečiť 
akreditáciu ŠP Geografia na druhom stupni. Väčšina študijných progra-
my na magisterskom stupni má aj konverzný variant so štandardnou 
dĺžkou štúdia  3 roky. Je určený absolventom príbuzného bakalárskeho 
študijného programu, ktorí v priebehu prvého roku štúdia môžu absolvo-
vať potrebné kľúčové predmety z bakalárskeho stupňa programu na PF 
UPJŠ. V roku 2006 už študenti využili výhody tohto variantu predovšet-
kým v odbore informatika, ale aj na fyzike a všeobecnej ekológii.  

Vďaka spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia, ktorá prišla 
s inovatívnymi myšlienkami ako zatraktívniť štúdium informatiky, zinten-
zívnila sa spolupráca s TU v Košiciach. V súčasnosti naša fakulta i FEI 
TU ponúkajú  špecializované prednášky pre študentov oboch univerzít 
s cieľom lepšieho využitia know-how oboch univerzít vo vzdelávaní. Ve-
denie podporuje iniciatívu kreovania „Košice IT valley“, vďaka čomu sa 
otvára priestor pre doteraz nepoznané možnosti uplatnenia informatikov 
v regióne. 

V r. 2006 fakulta získala  prostriedky ESF v hodnote 21 mil. Sk na obdo-
bie troch rokov na realizáciu 2 projektov  s názvom  „Transformácia prí-
rodovedných  študijných programov  a ich poskytovanie v anglickom ja-
zyku“ a „Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií v príprave budúcich 
učiteľov prírodovedných predmetov“.  

Hlavným poslaním projektov je predovšetkým zlepšenie podmienok fa-
kulty pre poskytovanie výučby magisterských študijných programov pre 
zahraničných študentov. Projekty okrem možnosti zlepšenia jazykových 
kompetencií učiteľov a študentov, prinášajú prostriedky na zefektívnenie 
propagácie štúdia na fakulte aktualizáciou IP, prostriedky na prípravu 
podporných učebných textov pre študentov, zlepšenie materiálneho vy-
bavenia ústavov a v neposlednom rade pomáhajú stabilizovať zložitú si-
tuáciu v mzdových prostriedkoch. V AIS bola vytvorená podpora pre ŠP 
a IL predmetov v anglickom jazyku. 

Vedenie fakulty spolupracuje so Študentskou radou nielen formou pod-
pory študentských spoločenských podujatí, ale zástupcovia študentov sú 
prítomní aj pri rozhodovaní o študijných záležitostiach a sú členmi komi-
sií, kde sa tieto záležitosti prerokovávajú. 

 

Fakulta má snahu udržať kontakt s absolventmi prostredníctvom spätnej 
väzby  na svojej webstánke a organizovaním stretnutí. V rámci vzdelá-
vacích projektov im ponúka rôzne formy celoživotného vzdelávania. Ab-
solventi fakulty nemajú problém s umiestnením sa na pracovnom trhu 
v SR, v EU ani mimo EU. 

Ocenenia za pedagogickú činnosť  : 

Cena dekana udelená v r. 2006 za r. 2005: 

• Doc. RNDr. Vladimír Ilkovič, CSc. 

• Doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc. 

• Doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm      
nnnaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Prírodovedecká fakulta si udržiava popredné postavenie v Slovenskej 
republike v počte vedeckých výstupov, úspešnosti grantových vedec-
kých projektov a grantovej podpory pre ďalšie aktivity súvisiace s peda-
gogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl a budovaním mate-
riálovej základne. Svojimi výsledkami v tejto oblasti sa fakulta etablovala 
na medzinárodne známu vedecko-výskumnú inštitúciu s rozvetvenou 
sieťou medzinárodných kontaktov. 

Na výskumnej činnosti Prírodovedeckej fakulty sa podieľajú nielen vyso-
koškolskí učitelia, ale aj študenti riešením parciálnych úloh v rámci svo-
jich diplomových prác a v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnos-
ti, ktorá je súčasťou študijných programov. Počet študentov, ktorí v po-
sledných ročníkoch študentských vedeckých konferencií vystúpili so sú-
ťažnými príspevkami prevyšuje číslo 100, čo svedčí o stabilnom záujme 
o ŠVOČ. Najlepší účastníci konferencie sa pravidelne prezentujú na ce-
loštátnej, resp. medzinárodnej úrovni, kde získali viaceré ocenenia. 

Vedeckovýskumná kapacita fakulty a jej využitie na riešenie vedec-
kých projektov 

V roku 2006 na Prírodovedeckej fakulte pracovalo v prepočítanom počte 
220,3 tvorivých zamestnancov, z toho 164,1 učiteľov a odborných za-
mestnancov a 56,2 zamestnancov na vede a výskume, ako aj 58,9 dok-
torandov v dennej forme s úhrnnou ročnou vedeckovýskumnou kapaci-
tou 392,6 tis. hod. 

V roku 2006 sa na fakulte spolu riešilo viac ako 180 vedeckovýskum-
ných projektov. Spomedzi nich bolo 55 VEGA projektov so zodpoved-
ným riešiteľom z fakulty, v 8 prípadoch bol vedúci projektu zo SAV, v 2 
prípadoch bol vedúci projektu z inej fakulty, a na fakulte bol zástupca 
vedúceho projektu 

Z ďalších grantových agentúr bolo v roku 2006 na fakulte financovaných 
14 KEGA projektov s vedúcim na fakulte + 1 projekt s vedúcim na inom 
pracovisku, 18 APVV projektov s vedúcim na fakulte a 2 APVT projekty 
s vedúcimi na inom pracovisku, 2 rozvojové projekty typu "Inovácia a 
budovanie unikátnych pracovísk" a 5 centrálnych rozvojových projektov 
z oblasti informačných technológií (ďalej len „IT“).  

APVV projekty sú cenné tým, že prinášajú aj mzdové prostriedky; v roku 
2006 bolo zamestnaných na riešení APVV projektov 8,1 zamestnancov 
fakulty. V oblasti medzinárodných projektov, resp. projektov riešených v 
spolupráci so zahraničnými pracoviskami bolo na fakulte spolu 35 pro-
jektov.  

Významný úspech sme zaznamenali v budovaní technickej infraštruktú-
ry výskumných laboratórií. Pozornosť si zaslúži predovšetkým združená 
investícia Ústavu Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach a Ústavu fy-
zikálnych vied pri realizácii vládneho projektu na vybudovanie kryogén-
nej základne. Centum fyziky veľmi nízkych teplôt – ako centrum exce-
lentnosti SAV i UPJŠ -  okrem rekonštrukcie priestorov získalo experi-
mentálne zariadenia v hodnote 50 mil. Sk.  

Fakulta  sa presadila aj v riešení medzinárodných projektov v rámci 7. 
rámcového programu. Úspešnými riešiteľmi sú doc. RNDr. Vladimír Ze-
leňák, PhD. (ÚCHV) a Ing. Jozef Černák, CSc.  (ÚFV) V rámci VVGS na 
Univerzite pokračovalo v r. 2006 riešenie 13 fakultných projektov  a 23 
projektov financovaných zo zdrojov UPJŠ.  

Financovanie vedeckovýskumnej činnosti 

Celkový objem získaných finančných prostriedkov vrátane rozvojových 
projektov a iných domácich a zahraničných zdrojov v roku 2006 pred-
stavuje 57 468 tis. Sk, z toho bežné výdavky 49 211 tis. Sk a kapitálové 
výdavky 8 257 tis. Sk. Výraznú časť tejto sumy predstavujú finančné 
prostriedky získané zo zahraničia, ktoré priamo došli na fakultu 
v celkovej výške 9 809 tis. Sk (Zeleňák, Černák, Čellárová, Groningen). 
V týchto sumách nie sú zahrnuté príspevky zahraničných partnerov po-
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užitých na riešenie spoločných projektov v zahraničí. Finančné pros-
triedky získané z grantov, domácej a zahraničnej spolupráce mnohoná-
sobne prekračujú inštitucionálne financovanie vedy na fakulte. Najmä 
rozvojové projekty pomáhajú riešiť deficit v oblasti vedeckej infraštruktú-
ry na fakulte, ktorý je dôsledkom predchádzajúce ho obdobia s veľmi 
nízkymi dotáciami pre vedu. Financovanie projektov zahraničnými part-
nermi a ich dary umožnili pracovné pobyty našich zamestnancov a dok-
torandov v zahraničí a realizáciu u nás nedostupných metodík, resp. aj 
získanie potrebnej prístrojovej techniky pre Prírodovedeckú fakultu. Fi-
nančné prostriedky grantových projektov sa používajú aj na krytie ná-
kladov vedeckých programov doktorandov a diplomových prác. 

Ocenenia za vedeckú činnosť 

Ceny dekana za vedu udelené v roku 2006 za rok 2005  
–   kategória zamestnanci: 
 

• Doc. RNDr. Michal Jaščur,  CSc.  
• RNDr. Rastislav Varga, PhD.  
• RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.  
• Mgr. Patrik Mráz, PhD.  
 

Cena dekana za vedu –   kategória doktorandi: 
 

• RNDr. Slávka  Kaščáková  
• RNDr. Katarína Tibenská  
• RNDr. Andrea Semaničová  
• Mgr. Ing. František Kardoš 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   
   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Prírodovedecká fakulta je aktívne zapojená do medzinárodného vedecké-
ho a vzdelávacieho priestoru.  O bohatej medzinárodnej spolupráci Príro-
dovedeckej fakulty svedčí 16 zmluvných zahraničných partnerov UPJŠ 
v oblasti vedeckého výskumu, na ktorých fakulta aktívne participuje.  

Fakulta ročne organizuje viacero konferencií medzinárodného významu. 
Celkový počet realizovaných zahraničných ciest v roku 2006 bol 153, z 
toho v rámci zmluvnej vedeckej spolupráce s 19 univerzitami sa usku-
točnilo 27 zahraničných pracovných ciest.  

V roku 2006 sa zamestnanci fakulty zúčastnili 8 študijných pobytov 
v zahraničí. Dosiahnuté výsledky zamestnanci fakulty prezentovali na 84 
zahraničných konferenciách.  

V roku 2006 bolo na ústavoch fakulty prijatých 54 zahraničných hostí. 
Okrem toho bolo v roku 2006 na ústavoch fakulty prijatých 75 zahranič-
ných hostí, z toho v rámci: 
 

• medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a iných projektov        
49 zahraničných hostí 

 

• medzinárodných zmlúv 11 zahraničných hostí 
 

• medzinárodných podujatí organizovaných fakultou 15 zahranič-
ných hostí. 

Na medzinárodných súťažiach a iných podujatiach sa v roku 2006 zú-
častnilo 87 študentov (vrátane doktorandov) a 4 zamestnancov. Okrem 
toho sa v roku 2006 uskutočnilo 43 zahraničných pracovných ciest štu-
dentov (vrátane doktorandov) v rámci medzinárodných vedeckých, 
vzdelávacích a iných projektov a medzinárodných zmlúv. 

V rámci medzinárodných vzdelávacích projektov, najmä programu Socra-
tes-Erasmus, sa realizovalo 58 mobilít, pričom prevažnú časť tvoria mobili-
ty študentov, ktorí takto absolvovali časť svojho štúdia na niektorej zahra-
ničnej univerzite. 

Významné medzinárodné podujatia  

• medzinárodné podujatie „GEM Collaboration Meeting““ v dňoch 
24.10.-27.10.2006 v Košiciach; 

• medzinárodné podujatie „40. rokov Katedry organickej chémie PF 
UPJŠ. História-súčasnosť-perspektívy.“ v dňoch 12.6.-13.6.2006 
v Danišovciach; 

• medzinárodná konferencia „HEREDITARNIA 2006“  v dňoch 8.9.-
11.9.2006 v Zakopanom, Poľsko; 

• „ITAT 2006 – Workshop on Information Technologies – Applica-
tions and Theory“ v dňoch 26.9.-1.10.2006 v Bystrej Doline, Nízke 
Tatry; 

•  „7. konfrencia košických matematikov“ v dňoch 29.3.-1.4.2006 
v Herľanoch; 

• medzinárodné podujatie „Odpoludnie s teóriou grafov“ dňa 
17.5.2006 v Košiciach; 

• 15. workshop „Cycles and Colourings“ v dňoch 3. 9. – 8. 9. 2006 
v Tatranskej Štrbe; 

•  seminár riešiteľov DAAD „Local Structures in Polyhedral Graphs“ 
v dňoch 2.9.-11.9.2006 v Tatranskej Štrbe. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooosssttt iii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Prírodovedecká fakulta rozšírila aktivity vo vzťahu k verejnosti predo-
všetkým vďaka aktivitám Centra celoživotného vzdelávania (CCV). Na-
ďalej sa realizuje propagácia činnosti fakulty v rôznych médiách (tlačové 
konferencie pri príležitosti Dňa otvorených dverí), ako aj prostredníctvom 
web-stránky. Činnosť CCV sa v ostatných dvoch rokoch sústreďuje naj-
mä na realizáciu úloh v týchto oblastiach: 
 
- realizácia vzdelávacích aktivít v rámci výziev MŠ SR na čerpanie 

prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, 
- podpora a realizácia vzdelávacích kurzov pre zamestnancov 

a študentov,  
- podpora a realizácia vzdelávacích kurzov v rámci ďalšieho vzdelá-

vania učiteľov SŠ a ZŠ, 
- koordinácia a podpora pre e-learning na fakulte, 
- realizácia komerčných vzdelávacích aktivít. 

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 najmä do týchto oblastí: 

Testovacie centrum ECDL 

Testovacie centrum sa začína etablovať vo verejnosti i na UPJŠ.  V r. 
2006 boli organizované prezenčné a dištančné kurzy – podľa záujmu, 
na podporu ECDL. Študenti i zamestnanci fakulty využívajú možnosti 
schváleného projektu ESF „Zvýšenie IKT kompetencií učiteľov 
a študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach“ v rámci ktorého bude preškolených a otestovaných 680 
študentov a 120 zamestnancov. 

Komerčné aktivity 

• Vzdelávanie v rámci reformy verejných financií – projekt Štátna 
pokladnica 

 

• Vzdelávanie pre ŽS CARGO a.s. 
 

Prostredníctvom CCV sa realizujú aj ďalšie rozsahom menšie vzdeláva-
cie aktivity. V uplynulom období to bol najmä Excel pre ekonómov 
a školenie pre Správu finančnej kontroly v Košiciach zo základov počíta-
čovej gramotnosti.  
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            PPPRRRÁÁÁVVVNNNIIICCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

 
Predložená správa o hodnotení činnosti UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach je spracovaná podľa jednotlivých oblastí jej činností vyplývajúcich z dl-
hodobého zámeru rozvoja UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach na roky 2003-2010, ktorý bol spracovaný v zmysle § 27 ods.1, písm. f) a   § 30 ods. 
1, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a schválený Vedeckou radou UPJŠ Právnickej 
fakulty v Košiciach.  

Uvedený dokument je otvorený, stanovuje strategické ciele fakulty v oblasti vzdelávacej, vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodných vzťahov a in-
formačných technológií a podľa potreby sa aktualizuje. V posledných rokoch sa pravidelne stáva predmetom rokovania Kolégia rektora UPJŠ. 

Fakulta ako súčasť Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach plní úlohy verejnej vysokej školy podľa zákona o vysokých školách. Poskytuje trojstupňové 
vzdelávanie v duchu Bolonskej deklarácie na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na 
základe akreditácie a výsledkov vedeckého bádania organizuje bakalárske a magisterské štúdium v študijnom odbore „právo“ a doktorandské štú-
dium v akreditovaných študijných odboroch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.  

Nezávisle rozvíja vedecké bádanie a poznanie v oblasti vied o štáte a práve a vytvára primerané podmienky pre štúdium jednotlivých študijných 
programov a inú odbornú činnosť. Fakulta je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet UPJŠ a samostatne hospodári podľa svojho UPJŠ 
prideleného a AS UPJŠ schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

 

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::  JUDr. Marcel D o l o b á č 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

JUDr. Milena B a r i n k o v á, CSc. 

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

JUDr. Martina J á n o š í k o v á, CSc. 

JUDr. Karin P r i e v o z n í k o v á 

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

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

JUDr. Miroslav Š t r k o l e c 

JUDr. Janka V y k r o č o v á, CSc. 

Michal A l á č 

Vladimír B i n d z á r 

Otto B r i x i 

  

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

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

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

JUDr. Ladislav Á g h  

Prof.h.c. 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. 

doc. JUDr. Ján H u s á r, 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. 

doc. JUDr. Imrich K a n á r i k, CSc. 

doc. JUDr. Máíria K i o v s k á, CSc. 

JUDr. Peter K o r o m h á z  

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

.  prof. JUDr. Mojmír M a m o j k a, CSc.  

doc. JUDr. Ján M a z á k, PhD. 

prof. JUDr. Dr.h.c. Peter M o s n ý, CSc. 

doc. JUDr. Jozef O l e j, CSc. 

prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc. 

prof. JUDr. Jozef P r u s á k, CSc. 

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

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

JUDr. Zdenko T r e b u ľ a 

prof. JUDr. Peter V o j č í k, CSc. 

JUDr. Imrich V o l k a i 

prof. JUDr. Marián V r a b k o, CSc. 

doc. JUDr. Vladimír V r a n a, PhD. 

 
  

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. 

doc. JUDr. Vladimír V r a n a, PhD. 

JUDr. Tomáš I l l é š   

JUDr. Alžbeta T u d o š o v á 

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. 

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

JUDr. Martina J á n o š í k o v á   

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 pedagogickú činnosť 

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

doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie občanov 

ddoocc..  JJUUDDrr..  VVllaaddiimmíírr  VV  rr  aa  nn  aa,,  PPhhDD..  
prodekan pre zahraničné vzťahy  

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 fakulty je príprava kvalitných europrávnikov. Na zá-
klade toho sa študijné programy permanentne inovujú 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 najmä v týchto oblastiach: 

 

• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári; 

• štátna správa, verejná správa; 

• zástupcovia diplomatických zložiek v zahraničí, v inštitúciách Eu-
rópskej únie a pod. 

Fakulta zabezpečovala výučbu v jednoodborovom akreditovanom štu-
dijnom  odbore „právo“ prostredníctvom študijného programu „právo“. 
Fakulta má akreditované bakalárske štúdium aj prebiehajúce magister-
ské štúdium, v dennej aj externej forme. V kreditovej forme denného 
štúdia boli zapísaní študenti prvého až tretieho ročníka,  študenti štvrté-
ho a piateho ročníka študovali v nekreditovej forme štúdia. 

Vzdelávaciu činnosť na fakulte zabezpečovali interní učitelia v počte 55 
(z toho na plný úväzok 50 učiteľov, na čiastočný úväzok 5 učiteľov) a 1 
samostatný vedecký zamestnanec. Kvalifikačná štruktúra učiteľov je na-
sledovná: 8 profesorov, 16 docentov, 12 odborných asistentov s „CSc.“ 
a „PhD.“, 14 odborných asistentov bez vedeckopedagogického titulu, 5 
asistenti, 1 samostatný vedecký zamestnanec – 2A s „PhD.“ 

 

V súlade s ustanovením § 70 ods. 1 písm. b) zák. č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách umožnila fakulta študentom vyjadriť sa ku kvalite 
výučby a hodnotiť učiteľov formou anonymného dotazníka v mesiacoch 
marec – máj 2006 (prvý až štvrtý ročník) a v júni pred promóciami túto 
možnosť získali aj absolventi fakulty. 

Počet poslucháčov študujúcich podľa individuálneho študijného plánu 
z dlhodobého hľadiska mierne narástol, ale za posledné dva roky sa 
stabilizoval. Kvalita vzdelávacej činnosti študujúcich individuálnou for-
mou je podmienená dostatkom študijnej literatúry. 

Ústav európskeho práva plní úlohy súvisiace s porovnávaním európske-
ho práva s našim existujúcim právnym poriadkom a zároveň zabezpeču-
je pretransformovanie európskeho práva do všetkých pozitívnoprávnych 
disciplín, ktorých výučba sa v rámci študijného programu bakalárskeho a 
magisterského štúdia na fakulte zabezpečuje. Poslaním Ústavu európ-
skeho práva je výchova mladých europrávnikov, ktorí získané poznatky 
zo štúdia budú vedieť aplikovať a uplatňovať v každodennej praxi a to 
nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale aj v členských štátoch Európ-
skej únie. Dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach činnosti Ústavu 
európskeho práva potvrdzujú správnosť rozhodnutia vedenia 
a akademického senátu fakulty o jeho zriadení, ktoré fakulte umožňuje 
na kvalitatívne vyššej úrovni zabezpečiť výučbu európskeho práva tvo-
riaceho obsah jednotlivých pozitívnoprávnych predmetov. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR má fakulta od akademic-
kého roku 2005/2006 časovo neobmedzený akreditovaný študijný odbor 
„právo“ v bakalárskom štúdiu  a v magisterskom štúdiu v dennej aj ex-
ternej forme. V roku 2006 prómovalo celkom 180 absolventov, ktorí zís-
kali titul magister práva „Mgr.“, z toho: 167 absolventov denného štúdia 
a 13 absolventov externého štúdia. Cena rektora UPJŠ udelená nebola, 
12 absolventom bolo udelené pochvalné uznanie dekanky fakulty, z toho 
šiesti obdržali aj  finančnú odmenu. 

 

O štúdium v akademickom roku 2006/2007sa uchádzalo 1 161 uchá-
dzačov, pričom prijímacej skúšky sa zúčastnilo 1 023 uchádzačov. Roz-
hodnutím dekanky fakulty bolo prijatých 361 uchádzačov a do         1. 
ročníka sa zapísalo 275 novoprijatých študentov. O preskúmanie roz-
hodnutia dekanky fakulty požiadalo 165 uchádzačov. Rektor UPJŠ ne-
vyhovel žiadnej žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty 
o neprijatí na štúdium. 

V  akademickom roku 2006/2007 sa na štúdium prihlásilo 63 uchádza-
čov o externú formu štúdia. Rozhodnutím dekanky fakulty do   1. ročníka 

bolo prijatých 52 uchádzačov. Počet žiadostí o ubytovanie podalo 419 
študentov, vyhovené bolo 358 žiadateľom. V ubytovni KOSMALT bolo 
ubytovaných 120 študentov. Žiadosť o študentskú pôžičku podalo 40 
študentov, pôžička bola poskytnutá 39 žiadateľom.    

  

Dňa 13. novembra 2006 pri príležitosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu sa uskutočnilo prijatie 14-tich študentov dekankou fakulty, 
za prítomnosti členov vedenia. Dekanka fakulty prijala študentov 
s najlepším študijným priemerom, ako aj študentov, ktorí dôstojne repre-
zentovali fakultu navonok. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Právnická fakulta v roku 2006 obdržala kópie dekrétov s priznanými prá-
vami uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie pro-
fesorov bez časového obmedzenia v nasledujúcich študijných odboroch: 

• Ústavné právo 

• Obchodné a finančné právo 

• Teória a dejiny štátu a práva 

• Občianske právo 
 
Fakulta v roku 2005 prostredníctvom UPJŠ podala potrebné podklady 
pre Akreditačnú komisiu Vlády SR: „Žiadosť o vyjadrení spôsobilosti fa-
kulty resp. univerzity uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov v študijnom odbore  3.4.7 - Trestné právo“. 
Predmetnej žiadosti zatiaľ nebolo vyhovené. 

V kalendárnom roku 2006 sa na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach 
uskutočnilo jedno inauguračné konanie a jedno habilitačné konanie. 

Inauguračné konanie: prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. o začatie inaugu-
račného konania za profesora v odbore Občianske právo požiadal dňa 
23.1.2006. 

Inauguračná prednáška sa konala dňa 3.10.2006 pred Vedeckou radou 
UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach a inauguračnou komisiou 
a oponentami v inauguračnom konaní. 

Habilitačné konanie: doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. o začatie habili-
tačného konania za docenta v odbore 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva 
požiadal dňa 20.3.2006. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 
29.9.2006 pred  Vedeckou radou UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 
a pred habilitačnou komisiou a oponentmi habilitačnej práce. Hlasovanie 
o udelení vedecko-akademického titulu „docent“ prebehlo na zasadnutí 
Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach, dňa 3.10.2006. 

V roku 2006 sa učitelia fakulty vo väčšej miere zapojili aj do vedecko-
výskumnej činnosti v rámci Grantovej agentúry VEGA a KEGA. Okrem 
projektov VEGA sa v kalendárnom roku 2007 (01.02. 2007 – 31.12. 
2009) bude riešiť aj projekt APVV-0186-06 (odbor výskumu a vývoja 
50501 – teória dejín štátu a práva) „Sociokultúrne determinanty tvorby 
a pôsobenia práva“ zodpovedného riešiteľa PhDr. Jána Čipkára, PhD. 
 

V rámci prvého  ročníka medzinárodného akademického projektu „Pra-
mene židovského práva“ sa v októbri 2006 uskutočnila prednáška rabína 
Racona Arrusiho, člena Hlavného rabinátu štátu Izrael, zakladateľa a 
predsedu Halichot Am Organisation a člena Talmudic Department of the 
Bar-Ilan University, pre študentov výberového predmetu.  
 
Rigorózne konanie 
 
V oblasti rigorózneho konania v kalendárnom roku 2006 (od 1.1. 2006 
do 31.12. 2006) rigoróznu skúšku úspešne vykonalo 202 absolventov 
z toho 116 žien.  
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Medzinárodné vzťahy UPJŠ - Právnickej fakulty v Košiciach predstavujú 
neoddeliteľnú súčasť života fakulty. Rozvíjajú sa a menia na základe ak-
tuálnych potrieb fakulty. Realizujú sa na základe dohôd o vzájomnej 
spolupráci podpísanými s niektorými zahraničnými právnickými fakulta-
mi, na základe rôznych medzinárodných vzdelávacích 
a vedeckovýskumných programov, napr. SOCRATES/ERASMUS, E-
RASMUS/MUNDUS a pod., na základe konkrétnych ponúk vládnych 
i nevládnych organizácií, ale aj na základe priamych neformálnych kon-
taktov katedier, resp. členov katedier so zahraničnými kolegami. 

V blízkej budúcnosti UPJŠ Právnická fakulta v Košiciach bude vychá-
dzať a nadväzovať predovšetkým na poctivú vedecko-odbornú a peda-
gogickú prácu, ktorú počas jej tridsaťtriročnej histórie od založenia v r. 
1973 odviedli najmä jednotlivé vedenia právnickej fakulty, no za neod-
mysliteľnej spolupráce a podpory všetkých učiteľov fakulty. Vedenie fa-
kulty sa podieľa na rozvoji doterajšej zmluvnej i mimozmluvnej spoluprá-
ce so zahraničnými univerzitami a fakultami a podporuje tak recipročné 
študentské, ako aj učiteľské mobility realizované na základe medziná-
rodného vzdelávacieho programu SOCRATES/ERASMUS 
a s univerzitami v Rzeszowe, Wroclawe, Nice a Solúne. 

Základom každej medzinárodnej spolupráce je princíp reciprocity - aby 
aj tunajšia fakulta mala čo ponúknuť zahraničným učiteľom a študentom, 
ktorí by prejavili záujem u nás študovať. Nevyhnutným predpokladom 
toho je predovšetkým zabezpečenie prednášok a seminárov z jednotli-
vých predmetov v príslušnom cudzom jazyku a vysoká odborná vyspe-
losť učiteľov, ale aj študentov, ako aj väčšia zainteresovanosť a zapoje-
nosť našich učiteľov a študentov do konkrétnych medzinárodných pro-
jektov.  

Medzinárodná spolupráca fakulty 

Zmluvná medzinárodná spolupráca sa rozvíja s nasledovnými partner-
skými univerzitami a právnickými fakultami v: Rzeszówe - Rzeszowskou 
univerzitou, Právnickou fakultou; Łodži - Univerzitou v Łodži,  Fakultou 
práva a správy; Krakówe - Jagiellonskou univerzitou, Fakultou práva 
a správy; Bialystoku – Univerzitou v Bialystoku, Právnickou fakultou; 
Wroclawe – Wroclawskou univerzitou, Fakultou práva, správy 
a ekonomiky; Miskolci – Univerzitou v Miskolci, Právnickou fakultou; 
Prahe – Univerzitou Karlovou, Právnickou fakultou; s dvoma univerzita-
mi v Užhorode - Užhorodskou národnou univerzitou, Právnickou fakultou 
a Užhorodským štátnym inštitútom informatiky, ekonomiky a práva; So-
lúne - Aristotelovou univerzitou, Právnickou fakultou; Belehrade - Uni-
verzitou v Belehrade, Právnickou fakultou; Nice - Univerzitou v Nice - 
Sophia Antipolis, Právnickou fakultou a Bologni – Univerzitou v Bologni, 
Centrom pre výskum dejín, filozofie a sociológie práva a počítačovej ve-
dy a práva (dohoda podpísaná v septembri 2006). Od budúceho aka-
demického roka tunajšia fakulta bude spolupracovať aj s talianskou Uni-
verzitou v Padove a jej Právnickou fakultou a to v rámci medzinárodné-
ho vzdelávacieho programu SOCRATES/ERASMUS (študentské 
a učiteľské mobility). 

V rámci zmluvnej spolupráce sa učitelia fakulty zúčastňujú krátkodobých 
recipročných prednáškovo-študijných a vedeckovýskumných pobytov na 
partnerských fakultách. Vzájomná spolupráca sa uskutočňuje aj formou 
publikovania odborných príspevkov vo vedeckých zborníkoch a 
v rôznych odborných časopisoch v zahraničí a na Slovensku /Miskolc, 
Belehrad, Lodž, Rzeszów, Užhorod/. Dohody zahŕňajú spoluprácu fakúlt 
v oblasti pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, recipročné výmeny 
učiteľov partnerských fakúlt za účelom vykonania prednášky, konzultá-
cie aktuálnych problémov vo výučbe práva a vzájomnej výmeny skúse-
ností, včítane vzájomnej spolupráce na rôznych grantových projektoch. 
Výmena poznatkov a skúseností sa uskutočňuje aj prostredníctvom ak-
tívnej účasti našich učiteľov i zahraničných partnerov na medzinárod-
ných vedeckých podujatiach (konferencie, odborné semináre, worksho-
py a pod.) v zahraničí i na Slovensku, výsledkom ktorých je aj vydávanie 
spoločných zborníkov. 

Mimozmluvná medzinárodná spolupráca na úrovni fakúlt i jednotlivých 
katedier, resp. ústavov v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej sa 
rozvíja aj s jednotlivými právnickými fakultami v Českej republike, t. j. s 
Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, Právnickou fakultou 
Západočeskej univerzity v Plzni a Právnickou fakultou Univerzity Palac-
kého v Olomouci, základom ktorej je aj vzájomná aktívna účasť našich 
i českých odborníkov na rôznych medzinárodných odborných poduja-
tiach – konferenciách, seminároch a workshopoch organizovaných 
striedavo na Slovensku alebo v Českej republike za účelom výmeny po-
znatkov a skúseností, publikovania a pod. a s niektorými fakultami 
v Poľsku na úrovni katedier v oblasti vedy a výskumu - s  Právnickou fa-
kultou Leona Kožmiňskiego vo Warszawe Katedra finančného práva a 
daňového práva a Katedra obchodného a hospodárskeho práva našej 
fakulty, s Právnickou fakultou Univerzity v Białymstoku a Fakultou eko-
nomických vied a riadenia Univerzity Mikolaja Kopernika v Toruni Kated-
ra finančného práva a daňového práva. 
 

 

V roku 2006 sa učitelia tunajšej fakulty a interní doktorandi aktívne zú-
častnili 12 medzinárodných vedeckých podujatí /konferencií, odborných 
seminárov, sympózií, workshopov a pod./ v zahraničí, najmä v Českej 
republike a v Poľsku. Uskutočnilo sa celkom 29 zahraničných pracov-
ných ciest učiteľov, interných doktorandov a študentov fakulty do Českej 
republiky a Poľska, ďalej do Maďarska, Ruska, Republiky Srbsko, Lu-
xemburska, Francúzska a Belgicka. V roku 2006 sa taktiež uskutočnilo 
celkom 11 prijatí zahraničných hostí zo 5 štátov Európy, strednej Ázie a 
USA: ČR – 3, Poľsko – 2, Švédsko -  1, Holandsko – 1, Užhorod – 1, Iz-
rael - 2 a USA – 1. 

VVV zzz ťťť aaa hhhyyy    kkk    vvv eee rrr eee jjjnnn ooosss ttt iii    aaa    ppp rrrooo pppaaaggg áááccc iii aaa    PPP rrr ááá vvvnnniii ccc kkkeee jjj    fff aaa kkkuuu lll ttt yyy    

Medzi prvoradé úlohy UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach patrí príprava 
kvalitných absolventov – právnikov, v súčasnosti už europrávnikov. Ne-
menej dôležitá je aj činnosť označovaná ako ďalšie vzdelávanie obča-
nov. V tejto oblasti má tunajšia fakulta dlhodobé skúsenosti 
s organizovaním dvoj- až štvorsemestrálnych kurzov pre záujemcov 
s vysokoškolským právnickým vzdelaním alebo neprávnickým vzdela-
ním, ktorí  s právom prichádzajú do styku vo svojej každodennej činnos-
ti. Takéto vzdelávanie malo aj veľmi dobrý ohlas v spoločenskej praxi.  
 
V súčasnosti, keď sa v oblasti práva zvýrazňujú trendy a úpravy inštitú-
tov v európskom práve a implementácia (transponovanie) práva ES/EÚ 
do slovenského právneho systému, sa ďalšie vzdelávanie javí ako ne-
vyhnutnosť. Tak ako v predchádzajúcich akademických rokoch, možno 
aj teraz konštatovať, že problematika ďalšieho vzdelávania občanov sa 
dostala na okraj pozornosti na všetkých katedrách, na základe čoho sa 
prerokovala na zasadnutí kolégia dekanky dňa 21. marca 2005 
a naposledy na zasadnutí kolégia dekanky dňa 16.1.2006. Závery, ktoré 
vyplynuli pre jednotlivé katedry sa nesplnili. Katedry nevypracovali ani 
jeden projekt ďalšieho vzdelávania, a tak sa ani nemohlo začať 
s realizáciou projektov v tomto akademickom roku. Katedrám bolo opä-
tovne uložené zaoberať sa s organizovaním krátkodobých, resp. dlho-
dobých kurzov ďalšieho vzdelávania občanov a to hlavne po voľbách 
v závere roka 2006. 

Aj napriek týmto nedostatkom sa javí ako nevyhnutné zdôrazniť, že ďal-
šie vzdelávanie má význam pre  právnickú fakultu, pretože sa ním môže 
prispieť k skvalitneniu práce jej absolventov, i absolventov iných fakúlt, 
ktorí právo využívajú vo svojej práci, ale môže prispieť aj k zlepšeniu 
ekonomickej situácie jednotlivých katedier i fakulty. 

Vedenie fakulty vidí možnosti  v spoločných projektoch katedier, 
v zapojení mladších kolegov do vedenia  kurzov ďalšieho vzdelávania 
a v zlepšení spolupráce so spoločenskou praxou. Učitelia Právnickej fa-
kulty – členovia jednotlivých katedier svojou členskou účasťou participu-
jú v niektorých medzinárodných orgánoch a organizáciách, čím prispie-
vajú k šíreniu dobrého mena tunajšej fakulty doma aj v zahraničí.  
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Rok 2006 bol pre Fakultu verejnej správy ďalším rokom jej stabilizácie a konsolidácie v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a zároveň posilnil jej pozíciu na pomyselnom trhu slovenskej verejnej správy, kde konkurencia pre úspešné napredovanie rastie každým dňom. Fa-
kulta v súlade so svojím dlhodobým zámerom kládla dôraz na zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach a formách svojej činnosti. 

V roku 2006 došlo k zvýšeniu počtu študentov, ktorých počet by sa mal v roku 10. výročia vzniku fakulty (2008) pohybovať zreteľne nad číslom 1000 
a to aj pri zmenách súvisiacich s počtom študijných programov realizovaných v súčasnej dobe na fakulte. Počet učiteľov zostal v hodnotenom obdo-
bí nezmenený, vylepšila sa však jeho kvalifikačná štruktúra, hoci nie celkom podľa predstáv vedenia fakulty a potrieb jej ďalšieho rozvíjania. V tejto 
súvislosti boli prijaté zásadné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa táto situácia v roku 2007 podstatne zlepšila, osobitne začatím habilitačných kona-
ní aspoň u troch učiteľov fakulty. Naďalej však pretrváva nepriaznivý pomer počtu študentov na jedného učiteľa. 

Fakulta úspešne napreduje v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Zvýšil sa počet zapojenia jej učiteľov do riešenia grantových projektov (presiahol 
80% z celkového počtu pedagogických zamestnancov), publikačná činnosť zaznamenala nárast nielen svojou kvantitou, ale pozitívne sa rozvíja aj 
jej kvalita (hoci v tomto smere je stále čo vylepšovať, najmä zvýraznením publikačných výstupov učiteľov v renomovaných vedeckých a odborných 
časopisoch). 

Oblasť vonkajších vzťahov možno hodnotiť v dvoch rovinách. Pokiaľ ide o zahraničné vzťahy fakulta sa zamerala na prehlbovanie obsahu existujú-
cich zmluvných vzťahov so zahraničnými partnermi, dá sa konštatovať, že k výraznejšiemu posunu oproti roku 2005 nedošlo. Zásadná zmena však 
nastala v rozvíjaní vzťahov so subjektami verejnej správy v rámci Slovenskej republiky. V zmysle rozšírenia vzájomnej spolupráce sa inovovali vzťa-
hy s Košickým samosprávnym krajom, došlo k nadviazaniu vzájomných kontaktov a dohodnutiu konkrétnej spolupráce so ZMOSom, verejným 
ochrancom práv, sekciou pre verejnú správu Ministerstva vnútra SR, Colným úradom Košice a prebiehajú rokovania s Daňovým riaditeľstvom SR. 

Z hľadiska svojho ďalšieho smerovania sa fakulta v roku 2006 zreteľne prihlásila k orientácii, s ktorou pôvodne vznikla, t.j. k myšlienke svojho rozví-
jania na báze študijného odboru „Verejná politika a verejná správa“. V naznačenom zmysle urobila fakulta kroky k rozšíreniu študijného  odboru „Ve-
rejná politika a verejná správa“ o tretí stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium). Reálne výsledky tohoto snaženia fakulty by mohli nájsť svoju fak-
tickú podobu v roku 2007.  

pprrooff..  JJUUDDrr..  IIggoorr    PP  aa  ll  úú  šš,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  Ing. Silvia R u č i n s k á, PhD.  
ZZ
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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, PhD. 

PhDr. Ľuba K r á ľ o v á, PhD. 

PhDr. Jana M i ť a ľ o v á 

JUDr. Martin V e r n a r s k ý, PhD. 
 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ
tt uu

dd
ee n

n
tt ss

kk á
á   

čč a
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ťť ::
  

Tomáš G á l 

Ľuboslava H á j o v s k á 

Tomáš P o r h i n č á k 

Michal S v i a t k o 
 

 

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

PhDr. Eva B o l f í k o v á, CSc. 
 
doc. Ing. Anna  Č e p e l o v á, PhD. 
 
doc. JUDr. Mária H e n c o v s k á, CSc. 
 
doc. JUDr. Pavel K a n d r á č, CSc. 
 
doc. JUDr. Jozef K u r i l, CSc. 
 
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.  
 
doc. PhDr. Margita M e s á r o š o v á, CSc. 
 
Ing. Milan M u š k a 
 
Ing. Silvia R u č i n s k á, PhD. 
 
PhDr. Štefan S u r m á n e k, CS.  
 
prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc. 
 
JUDr. Jaroslav T i c h ý 
 
JUDr. Zdenko T r e b u ľ a 
 
JUDr. Martin V e r n a r s k ý, PhD.   

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

pprrooff..  JJUUDDrr..  IIggoorr  PP  aa  ll  úú  šš,,  CCSScc..  
dekan fakulty 

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

prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc. 
prodekanka pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy 

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

Ing. Silvia R u č i n s k á, PhD. 
predsedníčka Akademického senátu 

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

 

 

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

pprrooff..  JJUUDDrr..  IIggoorr  PP  aa  ll  úú  šš,,  CCSScc..  
dekan fakulty 

  
ddoocc..  JJUUDDrr..  MMáárriiaa  HH  ee  nn  cc  oo  vv  ss  kk  áá,,  CCSScc..  

prodekanka pre pedagogickú činnosť 

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

prodekanka pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy 

  
  

IInngg..  KKaattaarríínnaa  KK  rr  oo  kk  oo  ss  oo  vv  áá  
tajomníčka fakulty 
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Poslaním Fakulty verejnej správy je:  
• výchova odborníkov pre verejnú správu a verejný sektor poskyto-

vaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore „Verejná po-
litika a verejná správa“ prostredníctvom bakalárskeho 
a magisterského študijného programu „verejná správa“, využívajúc 
poznatky a skúsenosti uplatňujúce sa vo vzdelávacom procese 
v štátoch EU, zohľadňujúc požiadavky súčasnej praxe v oblasti ve-
rejnej správy,  

• 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 poradenskou a expertíznou čin-
nosťou, šírením najnovších poznatkov z oblasti verejnej správy 
v procese ďalšieho vzdelávania, osobitne vo vzťahu k miestnym 
orgánom štátnej správy a územnej samosprávy 

V akademickom roku 2006/2007 sa na štúdium na fakultu zapísalo  cel-
kom 965 študentov, z toho  v študijnom odbore a študijných programoch 
„verejná správa“ 913 študentov (711 denná forma a 202 externá forma 
štúdia) a 52 študentov v študijnom programe „sociálna práca“. Fakulta 
zaznamenáva v posledných rokoch mierny nárast študentov, o čom 
svedčia aj nasledovné údaje – v ak. roku 2003/2004 – 704 študentov, 
v ak. roku 2004/2005 – 750 študentov, v ak. roku 2005/2006 – 899 štu-
dentov. 

Fakulta zabezpečuje výučbu v drvivej väčšine svojimi internými učiteľmi 
(v závere roka 2006 ich bolo 31), ktorých pedagogická zaťaženosť 
v priamej výučbe vzhľadom na pomerne vysoký počet študentov 
a vyučovaných predmetov je veľmi veľká a presahuje bežný priemer pe-
dagogickej zaťaženosti učiteľov na univerzite, resp. jej fakultách. 

V roku 2006 získalo titul Mgr. po absolvovaní štúdia na FVS 108 absol-
ventov. Celkový počet absolventov fakulty tým stúpol na 287. V roku 
2006 na fakulte promovalo po prvý krát 96 študentov, ktorí absolvovali  
bakalársky  študijný program „verejná správa“. V uvedenom roku získalo 
titul PhDr. 13 absolventov, celkovo získalo titul PhDr. na fakulte doteraz 
44 uchádzačov o rigorózne skúšky. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   FFFaaakkkuuulll ttteee   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

Rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte verejnej správy má kon-
tinuitný charakter. Od založenia fakulty sa s malými výnimkami prakticky 
každý rok zvýšil počet financovaných výskumných projektov.  

O dobrých výsledkoch v danej oblasti svedčí aj skutočnosť, že zapoje-
nosť učiteľov do riešenia grantových projektov presiahla v roku 2006 
80%. Väčšinu projektov riešia učitelia fakulty v rámci grantovej agentúry 
VEGA, avšak rozvíja sa aj ich zapojenie v iných projektoch  (vrátane za-
hraničných), napr. v rámci Európskeho sociálneho fondu, spoločného 
americko-slovenského fondu pre vedecko-technickú spoluprácu, granto-
vej agentúry KEGA, skupina štyroch učiteľov bola zapojená do bilaterál-
neho projektu APVV s partnerom z Českej republiky.  

V roku 2006 boli úspešne ukončené 3 grantové projekty, toho času po-
kračuje 8 projektov, ktorých vedúcimi sú učitelia fakulty a v ďalších 4 
projektoch riešených na iných pracoviskách (Právnicka fakulta  UPJŠ, 
Právnicka fakulta  UMB, Filozofická fakulta PU, Ekonomická univerzita 
v Bratislave) majú učitelia fakulty svoje zastúpenie – celkom osem učite-
ľov.  

Do budúcnosti je dôležité, aby sa riešenie grantových projektov obsaho-
vo viac orientovalo na aktuálne otázky prebiehajúcej reformy verejnej 
správy a zároveň bude nutné vo väčšej miere angažovať sa v rámci za-
hraničných projektov (aktuálne v tejto súvislosti je najmä zapojenie sa 
do vedeckej spolupráce v rámci V4). 

Výsledky svojho vedeckého bádania v rámci grantových projektov (ale 
nielen tam), publikujú učitelia fakulty v monografických prácach, vo ve-
deckých časopisoch, vedeckých zborníkoch, aktívne sa zúčastňujú na 
vedeckých podujatiach v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.  

Publikačná produkcia učiteľov fakulty za rok 2006 predstavuje 102 pub-
likačných výstupov a fakulta zároveň eviduje za uvedené obdobie viac 
ako 40 ohlasov na publikačné aktivity svojich učiteľov.  
Ak zoberieme do úvahy vekovú a kvalifikačnú štruktúru učiteľského ko-
lektívu a prihliadneme na  ich pedagogickú zaťaženosť, môžeme pova-
žovať zapojenosť učiteľov do riešenia grantových projektov a s tým sú-
visiacu publikačnú činnosť za veľmi uspokojivú (možno aj veľmi dobrú).  

Cieľom do budúcnosti je udržať nastúpený trend v oblasti monografic-
kých prác a zvýšiť publikačnú produkciu v renomovaných vedeckých 
a odborných časopisoch. 

Vedecké podujatia 

Fakulta verejnej správy od prvých rokoch svojej existencie organizovala 
vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Teória 
a prax verejnej správy“. V roku 2006 prijalo vedenie fakulty koncepciu, 
v zmysle ktorej sa organizovanie vedeckých konferencií prenesie na ka-
tedry.  

Prvá vedecká konferencia (tohoto druhu) s medzinárodnou účasťou sa 
uskutočnila v máji 2006 n a tému „Občan a verejná správa“ nadväzujúca 
na riešenie grantového projektu, pod gesciou Katedry právnych vied. 
Vedecké podujatie, z ktorého bol vydaný zborník malo čo do počtu 
účastníkov a kvality ich vystúpení veľmi dobrú úroveň a potvrdilo, že táto 
cesta rozvíjania vedeckej aktivity za účasti popredných odborníkov 
z oblasti teórie i praxe verejnej správy má svoju perspektívu. V roku 
2007 zorganizuje obdobné vedecké podujatie každá katedra fakulty 
(celkom 4 vedecké podujatia). 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   FFFaaakkkuuulll tttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

V oblasti medzinárodných vzťahov Fakulta verejnej správy rozvíja aktív-
nu 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 (Euro-
pean Public Administration Network). 

Od roku 2003 sa Fakulta verejnej správy začlenila aj do Medzinárodné-
ho fóra pre verejnú správu a manažment, ktoré združuje vysoké školy 
resp. fakulty obdobného zamerania z 10 štátov Európy. Pracovné stret-
nutia asociovaných vysokých škôl a fakúlt sa realizujú formou „letných 
akadémii“ 1 x ročne, vždy v inom štáte.  

V septembri 2006 stretnutie organizovala „Slaviani Foundation“ Sofia, 
kde FVS vyslala dvoch pracovníkov: prodekanku prof. Ing. Štangovú, 
CSc. a JUDr. Vernarského, PhD. Oblasť rokovania sa dotýkala decenta-
lizácie a rozvoja miestnych samospráv. Uvedené stretnutia vytvárajú aj 
možnosť ďalších spoločných resp. bilaterálnych vzťahov zainteresova-
ných strán. V tejto súvislosti sa naposledy načrtla možnosť spoločných 
programov Erasmus v línii:  Saratov – Lignica – Košice – Budapešť, kto-
rá postupne nadobúda reálnu podobu. 

V druhej polovici roka 2006 fakulta podnikla prípravne kroky na uzatvo-
renie bilaterálnej dohody s Národnou školou politických štúdii 
a administrácie v Bukurešti. Konkrétnu náplň by mala uvedená spolu-
práca nadobudnúť v apríli tohoto roku, keď zástupcovia spomínanej in-
štitúcie navštívia FVS 



 35

Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania 

Od roku 2004 začala aktívna participácia fakulty v rámci medzinárod-
ných študentských a učiteľských mobilít Socrates/Erasmus. Fakulta má 
podpísané bilaterálne dohody s Panteion University of Social and Politi-
cal Science v Aténach a Univerzitou v Bayreuthe.  

V súlade s týmito dohodami strávili v roku 2006 - 3 študenti našej fakulty 
jeden semester štúdia v Bayreuthe a 1 študentka jeden semester  štúdia 
v Aténach, kde zároveň absolvoval študijný pobyt aj 1 učiteľ. Naopak, 
jeden semester štúdia strávila na FVS 1 študentka z Atén. V priebehu 
tohoto roka fakulta mieni rozšíriť spoluprácu v uvedenej oblasti 
o partnerské fakulty v Budapešti a Bukurešti. 

Zahraničné pracovné cesty 

V roku 2006 vykonali učitelia fakulty (niektorí opakovane) 20 zahranič-
ných pracovných ciest. Viac ako polovicu z tohoto počtu predstavovala 
účasť našich učiteľov na vedeckých konferenciách a seminároch, tretina 
pracovných ciest boli študijné pobyty a zostatok bola účasť učiteľov fa-
kulty na zasadnutiach rôznych výborov a komisii.  

Za pozitívny treba považovať fakt, že takmer všetky konferenčné pobyty 
boli hradené z grantových projektov, ktoré získali učitelia riešením ve-
decko-výskumných úloh. 

Zahraničné návštevy 

V priebehu roka 2006 navštívili fakultu predstavitelia Právnickej fakulty 
z Belehradu (prodekan pre vedu a zástupca vedúceho katedry ústavné-
ho práva), ktorí rokovali s vedením FVS o možnej spolupráci v oblasti 
verejnej správy, najmä vzájomnou účasťou na vedeckých podujatiach, 
publikovaním prác v zborníkoch, resp. časopisoch obidvoch fakúlt. 

 

Ďalšie dohodnuté pracovné návštevy (Budapešt, Bukurešť, Rszeszow, 
Bayreuth) sa zrealizujú v priebehu tohoto roku. 

V uplynulom roku pôsobil na Fakulte verejnej správy jej dlhoročný spo-
lupracovník doc. Kamphausen z Bayreuthu. V priebehu letného semes-
tra 2006 prednášal na fakulte predmet Sociológia politiky. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooosssttt iii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
FFFaaakkkuuulll tttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

Fakulta v roku 2006 zintenzívnila svoje úsilie zamerané k tomu, aby 
v uvedenej oblasti reálne pôsobila ako uznávaná inštitúcia pôsobiaca na 
pomyselnom ihrisku slovenskej verejnej správy. V tomto zmysle zamera-
la svoju snahu najmä na rozvíjanie konkrétnej spolupráce s regionálnou 
a miestnou (obecnou) samosprávou. V naznačenom zmysle mieni fakul-
ta využívať konkrétnym spôsobom hlavne získanú akreditáciu pre vzde-
lávanie pracovníkov samosprávy.  

Podarilo sa v súčinnosti s Košický samosprávnym krajom vypracovať 
obsahovú náplň vzdelávania pracovníkov KSK, ktorá sa začne realizo-
vať v roku 2007. Zároveň sa dojednali možnosti a podmienky vzájomnej 
spolupráce FVS so ZMOSom, ktorá zahrňuje okrem oblasti vzdelávania 
aj expertíznu a poradenskú činnosť, ako aj oblasť vedeckého výskumu. 
Toho času sa tvoria prvé grantové projekty vychádzajúce z obsahu na-
značenej spolupráce.  

Fakulta má zastúpenie v Rade vlády SR pre verejnú správu, v komisii 
Ministerstva vnútra SR pre vzdelávanie vo verejnej správe, úzko spolu-
pracuje so sekciou Ministerstva vnútra SR pre verejnú správu.  

V závere roka 2006 vypracovala skupina učiteľov FVS pre potreby uve-
deného ministerstva „Analýzu súčasného stavu a perspektív verejnej 
správy SR so zameraním na vzťah miestnych orgánov štátnej správy a 
územnej samosprávy“. 
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UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTNNNÉÉÉ   PPPRRRAAACCCOOOVVVIIISSSKKKÁÁÁ   

      
 
 

 

ÚÚÚssstttaaavvv   fff iii lllooolllooogggiiiccckkkýýýccchhh   aaa   sssoooccciiiááálllnnnyyyccchhh   vvviiieeeddd   

Ústav filologických a sociálnych vied  UPJŠ (ďalej ÚFaSV UPJŠ) bol 
v roku 2006 najdynamickejšie sa rozvíjajúcim akademickým pracovis-
kom našej univerzity.  Už  v roku  2005  začal proces realizácie  dlhodo-
bého zámeru rozvoja univerzity – predpríprava zriadenia novej fakulty 
spoločenskovedného zamerania. Dôkazom tejto skutočnosti bolo otvo-
renie vysokoškolskej výučby  v  nových študijných programoch s univer-
zitnou dimenziou – psychológie, sociálnej psychológie a psychológie 
práce, v anglistike a amerikanistike.  Okrem toho sa začali široko konci-
pované aktivity na príprave ďalších nových študijných programov, ktoré 
boli v roku  2006 predložené na akreditáciu a boli postupne aj akredito-
vané. Tým sa postupne vytváral nevyhnutný predpoklad oživenia tradí-
cie humanitného univerzitného vzdelávania v  jeho filozofickom, psycho-
logickom, filologickom, historickom a umenovednom charaktere. 

Rozhodujúci krok k napĺňaniu  dlhodobých univerzitných zámerov pred-
stavoval rozvoj  ÚFaSV, ktorý  svoju činnosť naplno rozvinul  v roku 
2006  ako výskumné a pedagogické pracovisko s celouniverzitnou  pô-
sobnosťou.  Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. predložil na 
rokovanie Vedeckej rady UPJŠ dňa 9. júna 2006 dokument s názvom 
Aktualizácia dlhodobého zámeru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach na roky 2004 až 2010.   V oblasti vysokoškolského vzdelá-
vania  sa v dokumente  jednoznačne prezentoval zámer  otvorenia no-
vých akreditovaných študijných programov  - anglistika  a  amerikanitika, 
britské a americké štúdia, slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk 
a literatúra, psychológie a filozofie.  Práve uvedené nové akreditované 
študijné programy sa mali stáť základňou,  na ktorej sa mala vytvoriť no-
vá fakulta humanitného zamerania – filozofická fakulta. Vznik Filozofic-
kej fakulty bol podmienený na jednej strane vnútornou stabilizáciou Ú-
FaSV a na strane druhej vonkajšou prezentáciou sa smerom 
k Akreditačnej komisii a  Ministerstvu školstva SR.  

Vedenie ÚFaSV na čele s riaditeľom prof. PhDr. Vladimírom Leškom, 
CSc., spolu s vedúcimi katedier od marca 2006 vyvinuli enormné úsilie 
na spracovanie spisu pre Akreditačnú komisiu k možnému kreovaniu 
novej fakulty. V septembri 2006 sa k predkladanému materiálu vyjadrilo 
kolégium rektora, ktoré s pripomienkami schválilo predložený návrh. Po 
jeho celkovej úprave rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. pri-
pravený materiál predložil Akreditačnej komisii SR. Dynamika posúdenia 
Žiadosti na zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ bola mimoriadne prajná, 
preto sa dňa 13. 12. 2006 Akreditačná komisia pozitívne vyjadrila 
k vzniku novej spoločenskovednej fakulty UPJŠ. 14. 12. 2006 predložil 
rektor UPJŠ návrh do Akademického senátu UPJŠ  na schválenie zria-

denia Filozofickej fakulty UPJŠ. Akademický senát UPJŠ vznik novej fa-
kulty väčšinou hlasou schválil. Preto rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír  
Babčak, CSc. svojou zriaďovacou listinou kreoval zriadenie Filozofickej 
fakulty ku dňu 1. 1. 2007. Po desiatich rokoch od rozdelenia UPJŠ na 
UPJŠ a Prešovskú univerzitu tak v zostave fakúlt našej univerzity sa 
znovu objavila Filozofická fakulta. V dejinách mesta Košice po takmer  
troch storočiach, od čias Košickej univerzity,  sa znovu etabluje samo-
statná Filozofická fakulta.  Univerzita tým  stabilizovala svoju štruktúru 
do plne fungujúceho klasického modelu a môže  sa  stáť  prijateľnou al-
ternatívou Univerzity Komenského pre východnú časť územia Sloven-
ska. 

Konštituovanie  Filozofickej fakulty v Košiciach treba považovať nielen 
za kognitívny vzdelávací, ale aj spoločensky prospešný  čin. Košice, ako 
druhé najväčšie mesto na Slovensku, sú dôležité centrum ekonomické-
ho a umeleckého života vo východnej časti republiky. Z tohto pohľadu 
sú veľmi dôležitým strategickým uzlom Slovenska, ležia na priesečníku 
filozofických a náboženských prúdov, čo sa premieta do národnostného 
pohybu v tejto oblasti. Spoločenské, kultúrne, umelecké, historicko-
filozofické a masovokomunikačné zázemie Košíc vytvára veľmi dobré 
predpoklady na konštituovanie uvedenej fakulty a na možnosti uplatne-
nia jej absolventov v praxi. 

K 1. septembru 2006 bolo na  ÚFaSV UPJŠ   akreditovaných viac ako 
40 študijných programov v bakalarskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni. Reálne napĺňanie týchto programov viedlo k  
ráznemu inovovaniu ÚF a SV v dvoch rozhodujúcich kvalitatívno-
kvantitatívnych ukazovateľoch: v  počte katedier  a  štruktúre pracov-
ných miest.  Z pôvodných päť katedier sa ústav  rozhodnutím AS UPJŠ  
zo dňa 18.  mája 2006  rozrástol k 1. 9. 2006 na osem katedier: 1. Ka-
tedra anglistiky a amerikanistiky,  2. Katedra neslovanských jazykov, 3. 
Katedra slovakistiky, slovanských filológii a komunikácie, 4. Katedra 
psychológie 5. Katedra ekonomiky a riadenia ľudských zdrojov, 6. Ka-
tedra filozofie a dejín filozofie, 7. Katedra pedagogickej psychológie 
a psychológie zdravia a 8. Katedra pedagogiky. 

Zriadením Filozofickej fakulty  vedenie  UPJŠ  strategickým spôsobom 
inovačne rozšírilo,  a  tým aj produktívne stabilizovalo  svoju doterajšiu 
jestvujúcu akademickú štruktúru fakúlt, ústavov i katedier a nimi  reali-
zovaných študijných programov.  Zriadenie novej fakulty na UPJŠ – Fi-
lozofickej fakulty -  bolo podmienené širšími historickými  i aktuálnymi  
akademickými dôvodmi. Tieto dôvody boli vzájomne neoddeliteľne or-
ganicky späté a  jednoznačne predpokladali svoje akademické naplne-
nie.  Išlo hlavne  o  následujúce  dôvody: 1. historické, 2. systémové, 
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3. organizačno-študijné, 4. vedeckovýskumné a  5. spoločensko-
politické. Nová fakulta,  môže na seba rozhodujúcim spôsobom  prebrať 
a zároveň garantovať humanizáciu akademického priestoru, mobilizovať  
celé univerzitné prostredie a tvorivú činnosť v oblasti metodologicko-
teoretických základov vied a vytvárania interdisciplinárneho priestoru, 
najmä cez indície najvšeobecnejších disciplín, k akým patrí filozofia, 
psychológia, semiotika, sociológia, pedagogika či lingvistika ako veda 
o kognitívnych a komunikatívnych zákonitostiach jazykovej znakovej 
sústavy pre všetky oblasti bádateľských spoločenských interakcií, ktorá 
zároveň – v súčinnosti s umenovednými disciplínami – pomáha rozvíjať 
tvorivé ambície človeka pri umeleckých kreáciách skutočnosti.  

Vznik  Filozofickej fakulty UPJŠ  sa z historického pohľadu musí vnímať 
ako akt akademickej  spravodlivosti, lebo len máloktorá univerzita na 
Slovensku si zaslúži mať vo svojom zväzku práve takúto  fakultu. Naj-
bezprostrednejšie so systémovými dôvodmi pre vznik novej fakulty hu-
manitného zamerania bol spätý veľký záujem o ponúkané akreditované 
študijné programy zo strany absolventov stredných škôl (ale aj absol-
ventov vysokých škôl). Skúsenosť ÚFaSV výrazne potvrdzovala túto 
skutočnosť. Takmer 500 uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Ú-
FaSV v roku 2005, ale už 1056 uchádzačov v roku 2006 o   akreditova-
né  vysokoškolské študijné programy,  predčilo v tejto súvislosti všetky 
naše pozitívne očakávania. Preto je zrejmé, že ďalší rozvoj novej spolo-
čensko-vednej fakulty bude teraz už viac-menej závisieť len na fakulte 
samej, na spôsoboch presadzovania sa v oblasti vedeckovýskumnej, 
publikačnej a pedagogickém nielen na pôde UPJŠ, ale aj 
v celoslovenských i zahraničných podmienkach. Doterajšie výsledky 
práce na ÚFaSV v roku 2006 sú zjavným prísľubom pozitívneho napĺ-
ňania týchto akademických predsavzatí. 

 

 

ÚÚÚssstttaaavvv   ttteeellleeesssnnneeejjj   vvvýýýccchhhooovvvyyy   

Ústav telesnej výchovy je vedecké a pedagogické pracovisko UPJŠ a 
zabezpečuje funkcie v oblasti pedagogickej, výskumnej a spoločenskej 
v odbore telesná výchova a šport. Hlavným cieľom športovej a pohybovej 
činnosti je aktívne pôsobiť na zvyšovanie fyzickej zdatnosti a výkonnosti 
študentov. Špecializáciou vo výučbe telesnej výchovy je posilniť vzťah 
študentov k vybranej športovej aktivite a zdokonaliť sa v nej. 

 

Medzi hlavné aktivity ústavu patria: 
• Zabezpečenie pohybovej aktivity v hodinách zápočtovej 

a kreditovej tv, 
• Zabezpečenie nepovinnej tv aktivity pre poslucháčov, 
• Odstraňovanie plaveckej negramotnosti, 
• Zabezpečenie letných a zimných telovýchovných sústredení  (lts, 

zts) -  kurzov, 
• Vedeckovýskumná 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, 
• Zabezpečenie prípravy  na reprezentáciu fakulty a univerzity najvy-

spelejšími športovcami – študentmi na vysokoškolských súťažiach 
a v medzinárodných stretnutiach. 

 
Vzdelávanie na Ústave telesnej výchovy  
 
Ústav telesnej výchovy (ÚTV) ponúka študentom výber z nasledovných 
aktivít: sálový futbal, tenis, basketbal, volejbal, bedminton, posilňovanie, 
aerobik, jogu, sebaobranu, plávanie, florbal a stolný tenis.  

V roku 2006  sa do športových a pohybových aktivít na ÚTV zapojilo 1 
965 študentov, čo v percentuálnom vyjadrení k celkovému počtu študen-
tov činí 33,50%.  
 
 

 
Fakulta 

Počet študentov,  
zapojených  

do športových  aktivít 

Počet  
študujúcich  
na fakultách 

 
% 

Lekárska fakulta 590 2067 28,54 
Prírodovedecká  
Fakulta 

492 1525 32,26 

Právnická fakulta 464 1097 42,29 
Fakulta  
verejnej správy 

278 743 37,41 

ÚFaSV 141 433 32,56 
Spolu UPJŠ  1965 5865 33,50 
 
K športovým a pohybovým aktivitám patrí organizovanie letných 
a zimných telovýchovných  sústredení - letné rekondičné kurzy so zame-
raním na aerobik, jogu, posilňovanie a plávanie  sa konajú v chorvátsku 
a športovo – rekondičné  kurzy s väčším dôrazom na športové hry, plá-
vanie s využitím relaxácie v liečivej termálnej vode na kúpalisku 
v debrecíne.  

Jednou zo základných  činností ÚTV okrem výchovno-vzdelávacej  a  
vedeckovýskumnej  je organizácia, príprava a realizácia pravidelných 
a jednorazových podujatí pre študentov, ako aj zamestnancov Univerzi-
ty. V roku 2006 ÚTV zorganizoval alebo spolupracoval na organizácii 37 
telovýchovných a športových akcií. K najúspešnejším športovým poduja-
tiam patrila organizácia športovej časti akademických dní UPJŠ v 9 dru-
hoch športov. Populárnou pravidelnou súťažou fakultných výberov ko-
šických vysokých škôl bola vysokoškolská liga, ktorá prebehla pod ve-
dením učiteľov ÚTV v minifutbale,  basketbale, volejbale a bedmintone.  

Vedenie ÚTV nezabudlo ani na najlepších športovcov v akademickom 
roku 2005/2006 a na študentov končiacich štúdium – dlhoročných repre-
zentantov svojich fakúlt a UPJŠ. Medzi študentmi, ktorí dosiahli najlep-
šie výsledky boli bratia Šimkovci – obaja akademickí majstri SR v karate 
a T. Petraško – člen bronzového tímu extraligového družstva hádzaná-
rov MHK košice. 
  
Veda a výskum na Ústave telesnej výchovy   
 
V roku 2006  riešiteľský kolektív ÚTV úspešne ukončil grantový projekt 
VEGA „Využitie metódy rýchlej objektívnej informácie na zlepšenie mo-
torickej výkonnosti študentov UPJŠ v Košiciach“.  Uitelia ÚTV sa v roku 
2006 zúčastnili 3 vedeckých  konferencií, z toho 2 medzinárodných a 6 
seminárov (z toho 3 medzinárodných) s aktívnymi výstupmi.  

Na ÚTV nie je zanedbateľná ani štruktúra pracovníkov na základe  ve-
decko – pedagogických hodností a titulov a aktivity vo vedeckovýskum-
nej činnosti, ktorá v rámci porovnateľných pracovísk všeobecného za-
merania (nevychovávame absolventov telesnej výchovy) na slovensku 
patrí medzi najaktívnejšie.  
 
Medzinárodná spolupráca Ústavu telesnej výchovy 
 
Vďaka takmer 30-ročným kontaktom so sesterskými katedrami telesnej 
výchovy na Debrecínskej univerzite v Maďarsku pokračovala naša spo-
lupráca v rámci recipročných športových stretnutí študentov oboch uni-
verzít.  V apríli roku 2006 sa uskutočnila výprava reprezentantov študen-
tov – športovcov UPJŠ na športovom trojstretnutí v Debrecíne 
a v októbri 2006 bola UPJŠ hostiteľkou pre partnerov z Maďarska na 
pôde ÚTV. Súťaže prebiehali vo volejbale a basketbale žien a v sálovom 
futbale mužov. Táto nová tradícia recipročných športových trojstretnutí 
prebehla už druhý rok a vďaka úspešnosti veríme v jej dlhodobé pokra-
čovanie.  

Ďalšia spolupráca so sesterskou Katedrou telesnej výchovy v Debrecíne 
spočívala pri organizovaní a realizácii letného športovo – rekondičného 
kurzu pre poslucháčov našej univerzity. 

BBBoootttaaannniiiccckkkááá   zzzáááhhhrrraaadddaaa   

Botanická záhrada je vedeckou a pedagogickou inštitúciou, ktorej cie-
ľom je všestranné štúdium biológie a životných stratégií zástupcov rast-
linnej ríše. Získané poznatky poskytuje pre edukačné, výskumné 
a osvetové potreby vedeckej, odbornej a laickej verejnosti. 
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Botanická záhrada v zbierkovom fonde evidovala okolo 4 200 druhov 
a kultivarov vyšších rastlín z jednotlivých fytogeografických oblasti našej 
planéty. Fytogenofond obsahoval aj  ohrozené a  chránené rastliny a 
rastliny zaradené do CITES. Počas roka vytvárala a udržiavala prostre-
die pre jednotlivé druhy a kultivary a zabezpečovala technológiu pesto-
vania, ošetrovanie a ochranu zhromaždených rastlín. Okrem zriaďova-
nia a sprístupňovania nových expozícii pre návštevníkov BZ UPJŠ zor-
ganizovala Dni otvorených dverí v BZ UPJŠ (2x) a zúčastnila sa na me-
dzinárodnej výstave rastlín GARDENIA 2006 v priestoroch Agrokomple-
xu – Výstavníctvo Nitra.  

V edukačnej činnosti aktívne zabezpečovala prednášky, cvičenia, skúš-
ky, prípravu materiálu, terénne cvičenia, konzultácie a vedenie bakalár-
skych a diplomových prác a oponentských pokračovaní v rámci študij-
ných programov na Ústave biologických a ekologických vied Prírodove-
deckej fakulty. Okrem toho aktívne zabezpečovala spolu s Centrom voľ-
ného času v Košiciach prípravu a priebeh Krajského 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). 

Riešila vedecké projekty ako zodpovedný riešiteľ a ako spoluriešiteľ VEGA 
(1), APV (1), VVGS (1). Zúčastnila sa aktívne na dvoch medzinárodných 
konferenciách (ČR, Maďarská republika). Vypracovala oponentské projek-
ty na GP VEGA (3), APVV (2), dizertačné práce (3), bakalárske 
a magisterské práce (3).  
 

Vyvíjala činnosť, ktorá mala prispieť k propagácii fytogenofondu medzi ši-
roký okruh odbornej a laickej verejnosti. Prostredníctvom expozícii pribli-
žovala pasantom zaujímavosti, vzácnosť a prospešnosť vegetácie, zo-
znamovala návštevníkov s problémami biodiverzity, environmentálnym 
pôsobením usmerňovala vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia na 
zvýšenie ekologického vedomia obyvateľstva. 
 

V roku 2006 dokončila svojpomocne rozvody úžitkovej vody a začala 
skúšku čerpania s vlastnej studne na zásobovanie expozičných skleníkov 
a vonkajšieho areálu. Urobila vnútorné preskupenie skleníkových rastlín 
za účelom efektívnosti využívania tepla a dotačných prostriedkov. Zavied-
la biologickú ochranu rastlín voči chorobám a škodcom. Uvedené skutoč-
nosti zhospodárnili využitie finančných prostriedkov a skvalitnili pracovné 
prostredie v BZ UPJŠ. 
 

Dlhodobé neriešenie technického stavu budov, zariadení a technických 
prostriedkov dospelo nielen k poškodzovaniu stavieb a zariadení, ale 
vznikli aj havarijné stavy, ktoré sa iba provizórne zabezpečovali. Tieto si-
tuácie aj naďalej pretrvávajú.  

KKKrrreeesssťťťaaannnssskkkááá   aaakkkaaadddééémmmiiiaaa   

Kresťanská akadémia pedagogicky pôsobí na báze integrálneho huma-
nizmu v intenciách etických všeľudských noriem v oblasti výchovy, vedy 
a kultúry. Cieľom činnosti a náplňou práce Kreťanskej akadémie je vyví-
jať prednáškovú, školiteľskú a publikačnú činnosť v duchu zásad eku-
menizmu. V súčasnosti Kresťanská akadémia zabezpečuje výučbu šty-
roch predmetov: 
• Lekárska etika a bioetika 
• Etické problémy v ošetrovateľstve 
• Základy etiky I. a II. 
• Kultúrna antropológia 

Kresťanská akadémia bude perspektívne aj naďalej spolupracovať s fa-
kultami UPJŠ a jej humanitnými ústavmi, rozvíjať výchovno-vzdelávaciu 
činnosť, zameranú predovšetkým na predchádzanie všetkých foriem ná-
silia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem 
intolerancie. 

UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttnnnááá   kkknnniiižžžnnniiicccaaa   

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 Univerzity, ale aj pre verejnosť. 

Univerzitná knižnica je zapojená do siete projektu KOLIN (Košice Libra-
ry Information Network), ktorá je súčasťou projektu CASLIN Plus (Czech 
and Slovak Library Information Network) a združenia SUALEPH (Sdru-
žení uživatelu ALEPH – české a slovenské knižnice).  

Na pôde Univerzity sídlia dve medzinárodné informačné inštitúcie. Ra-
kúska knižnica (ďalej len RK) založená Rakúskym kultúrnym fórom pri 
Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave v roku 1992 ako verejná knižnica  
je študijným centrom rakúskej literatúry a kultúry pre celý východoslo-
venský región.  Jej fond tvorí beletristická   literatúra rakúskych autorov,  
odborné publikácie z oblasti dejín, práva, medicíny, psychológie, filozo-
fie, ekonómie, politiky, germanistiky, učebnice nemčiny, periodiká, špe-
ciálne dokumenty (VHS, CD). V roku 2006 pripravila RK autorské čítanie 
rakúskeho spisovateľa T. Xavera, výstavy spojené s premietaním filmov, 
exkurzie do knižnice pre žiakov ZŠ, SŠ, odborné semináre pre študen-
tov PU.   V tomto roku  došlo k presťahovaniu RK do priestorov na Moy-
zesovej ul. 50.  

 

Európske dokumentačné centrum (ďalej len EDC) zhromažďuje a e-
viduje periodickú a neperiodická literatúru Európskeho spoločenstva vy-
dávanú vydavateľstvom ES v Luxemburgu v anglickom jazyku od roku 
1995.  Fond EDC je tematicky zameraný na oblasti: európska integrácia, 
colná únia a obchodná politika, poľnohospodárstvo, zamestnanosť, so-
ciálne otázky, právo, doprava, energetika, regionálna politika, životné 
prostredie, výskum, vzdelávanie a štatistika. Veľkú časť fondu tvorí le-
gislatíva EÚ.   

 

V roku 2006 sa EDC zapojilo do projektu Európsky vlak 2006,  cieľom 
ktorého  bolo na svojej  ceste cez 7 krajín Európy priniesť viac informácii 
o Európskej únii a iniciovať verejnú diskusiu o očakávaniach a perspek-
tívach v novej rozšírenej Európskej únii. Univerzitná knižnica (ďalej len 
UK) ako informačné pracovisko UPJŠ  v roku 2006 poskytovala knižnič-
no-informačné služby  na pracoviskách: 

 

� Knižnica na FVS (Popradská ul. 66) 
� Lekárska knižnica (Tr. SNP č. 1) 
� Právnická knižnica (Kováčska ul. č. 26) 
� Prírodovedecká knižnica (Garbiarska ul. č.14) 
 

V rámci medzinárodných dohôd pri knižnici pôsobí: 
� Rakúska knižnica (Moyzesova ul. č. 50) 
� Európske dokumentačné centrum (Kováčska ul. č. 26) 

 

Centralizáciou odborných činností a vytvorením odborných oddelení do-
šlo v roku 2006 k zmene organizačnej štruktúry UK UPJŠ. Počas let-
ných mesiacov sa uskutočnila   rozsiahla komplexná obsahová previer-
ka knižničného fondu na Garbiarskej ul. 14 spojená s vyraďovaním  za-
staranej, nevyužívanej, multiplicitnej a poškodenej literatúry.  
Stav knižničného fondu UK UPJŠ k 31.12.2006:  251 102 knižničných 
jednotiek 

Počet knižničných jednotiek 

Knižnica na Fakulte verejnej správy 1 941

Lekárska knižnica 154 090

Právnická knižnica 8 551

Prírodovedecká knižnica 79 244

Európske dokumentačné centrum 721

Rakúska knižnica 5 429 
 

 

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. 
 

Počet registrovaných používateľov k 31.12.2006: 7 215. 
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Univerzitná knižnica v súlade so zákonom č.183/2000 Z. z. o knižniciach 
a so svojim poslaním a Knižničným poriadkom  poskytla: 
 

� absenčné výpožičné služby: 66 589; 
� prezenčné výpožičné služby: 214 527; 
� konzultačné a referenčné služby v študovniach s 353 miestami 

na štúdium; 
� medziknižničné výpožičné služby:  
        aktívne – 454, pasívne – 1 786; 
� rešeršné a informačné služby z vlastných databáz a externých 

informačných zdrojov; 
� kurzy, školenia;  
� reprografické služby z vlastného knižničného fondu; 
 

V roku 2006 Univerzitná knižnica rozšírila ponuku služieb pre používate-
ľov o Multimediálnu učebňu na Tr. SNP č. 1 v Košiciach. Do internetovej 
siete Univerzitnej knižnice bolo v roku 2006 zapojených 77 osobných 
počítačov a 4 servery. 

CCCeeennntttrrruuummm   iiinnnfffooorrrmmmaaačččnnnýýýccchhh   aaa   kkkooommmuuunnniiikkkaaačččnnnýýýccchhh   ttteeeccchhhnnnooolllóóógggiii ííí    

Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ )ďalej len 
CIaKT) v Košiciach je celouniverzitné informačné pracovisko UPJŠ, kto-
ré je súčasne uzlom siete SANET. 
• CIaKT rieši problémy rozvoja a optimalizácie  informačnej 

a komunikačnej infraštruktúry, pre udržanie jej kvality tak, aby za-
bezpečovala vysokú produktivitu, podporu aktivít univerzity a  efek-
tívnu prácu používateľov; 

• CIaKT poskytuje akademickej obci UPJŠ najnovšie trendy počíta-
čových sietí. V súvislosti s oživením GB chrbticovej univerzitnej 
siete  na UPJŠ zabezpečuje prevádzku aplikácií zameraných na 
prenos hlasu, obrazu a videa na báze IP protokolu tzv. multifun-
kčná sieť. CIaKT spolupracuje s LVT UPJŠ pri riešení komplex-
ných problémov informačných technológií a komunikačných sys-
témov; 

• CIaKT zabezpečuje prevádzku vybraných programových produk-
tov celouniverzitného charakteru: personálny a mzdový informačný 
systém, nový ekonomicky informačný systém SOFIA , prezentačný 
systém UPJŠ a od 22.9.2006 prevádzku nového stravovacieho 
systému Kredit; 

• CIaKT poskytuje pripojenie na Internet, ako jeden z uzlov Sloven-
skej akademickej siete SANET; 

1. vytvára podmienky na lepšie využitie IKT vo výchovno-
vzdelávacom procese  

• CIaKT zabezpečuje  integráciu systémových a sieťových služieb 
na jednotlivých  informačných serveroch  UPJŠ; 

• CIaKT zabezpečuje administratívu Personálnych identifikačných 
kariet a nadväzných služieb  systému Automatická identifikácia 
osôb (AIO). 

VVVyyydddaaavvvaaattteeeľľľssstttvvvooo   

Vydavateľstvo významne podporuje výchovno-vzdelávací proces, najmä 
v oblasti vydávania vysokoškolských učebných textov, učebných pomô-
cok a študijných programov. Vydávané monografie a zborníky vedec-
kých prác sú zasa odrazom práce učiteľov a vedeckých pracovníkov U-
niverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na poli vedy a výskumu. Ne-
zanedbateľná je aj výroba hospodárskych, spoločenských a propagač-
ných tlačovín pre potreby univerzity. 

Súčasťou Vydavateľstva je predajňa študijnej literatúry, v ponuke ktorej 
sú predovšetkým publikácie vydané Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

Vydavateľstvo sa svojou činnosťou v roku 2006 významne podieľalo na 
podpore podnikateľskej činnosti pre Prírodovedeckú fakultu UPJŠ pri 
realizácii učebných textov ku kurzom z akruálneho účtovníctva. 

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

  22000033  22000044  22000055  22000066  

Vydané tituly 39 37 44 50 

Celkový počet 
predaných kníh 

4 616 6 429 6 523 8 078 

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

  22000033  22000044  22000055  22000066  

Lekárska fakulta 47,0 157,5 221,6 206,0 

Prírodovedecká fakulta 152,0 203,4 121,8 248,2 

Právnická fakulta 256,2 206,6 327,2 578,0 

Fakulta verejnej správy 51,5 124,0 52,6 77,2 

Katedra jazykov 8,2 3,1 2,1 1,6 

Spolu za UPJŠ 514,9 694,6 725,3 1 111,0 

 

ŠŠŠtttuuudddeeennntttssskkkééé   dddooommmooovvvyyy   aaa   jjjeeedddááálllnnneee   

Študentské domovy a jedálne  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ďalej 
len ŠDaJ) sú účelovým zariadením UPJŠ bez právnej subjektivity. Pos-
kytujú ubytovanie a stravovanie študentom denného štúdia, zahranič-
ným študentom, doktorandom, hosťujúcim profesorom,  hosťom a za-
mestnancom Univerzity, ako aj cudzím osobám. Vytvárajú ubytovaným 
podmienky pre štúdium, odpočinok, pre kultúrny rozvoj, spoločenský 
a športový život.  

 

Ubytovanie študentov je realizované v štyroch blokoch: na Medickej ul. 
č. 4 a č. 6 v Košiciach a na Popradskej ul. č. 66 v Košiciach.  Ubytovacia 
kapacita v ubytovacích zariadeniach bola za rok 2006 v celkovom obje-
me 1 569 miest (z toho na Medickej ul. celkom 1 414 miest a na Po-
pradskej ul. celkom 155 miest.  V rámci Študentských domovov UPJŠ 
bol celkový počet ubytovaných 1 575 za rok 2006 (z toho : z lekárskej 
fakulty 609, z prírodovedeckej 385, z právnickej 369,  z fakulty verejnej 
správy 203 a z filozofickej fakulty 9 študentov.  
  

Záujem o ubytovanie v Študentských domovoch UPJŠ bol výrazne vyšší 
ako  postačuje kapacita. Študenti Univerzity boli ubytovaní aj v iných u-
bytovacích zariadeniach, napríklad stredoškolských internátoch, 
v ubytovni na Pražskej ulici v Košiciach a v  ubytovni KOBYT, v ktorej  je 
zmluvne zabezpečených 700 miest ( z toho 694 miest bolo k 31.12.2006 
obsadených).  
 

Štátna dotácia účelovo určená na mzdy zamestnancov Študentských 
domovov pre rok 2006 bola stanovená na čiastku 6 834 tis. Sk. Štátna 
účelová dotácia na stravné lístky denným študentom a doktorandom bo-
la určená pre rok 2006 v celkovom objeme  644 tis. Sk. V roku 2006 boli  
finančné prostriedky z dotácií aj z príjmov za ubytovanie čerpané tak, 
aby boli zabezpečené najnevyhnutnejšie nákupy tovarov a realizované 
práce, ktorými sa zabezpečuje plynulá  prevádzka ubytovacieho 
a stravovacieho zariadenia. Najväčšia časť finančných prostriedkov bola 
odčerpaná na zaplatenie faktúr za jednotlivé druhy energií. Celkom za 
energie bolo na Študentských domovoch zaplatených 9 604 tis. Sk 
(z toho: 7 541 tis. Sk za ŠD Medická a 2 063 tis. Sk za  ŠD Popradská). 
 

Študentská jedáleň UPJŠ tvorí súčasť účelového pracoviska ŠDaJ  
UPJŠ. Pomerne veľká zmena pri objednávaní  a výdaji stravy  v rámci 
Univerzity bola zaznamenaná v priebehu roka 2006. Postupným rieše-
ním bol do prevádzky od 1.októbra 2006 uvedený stravovací systém 
KREDIT 7, objednávanie a výdaj stravy pre zamestnancov a študentov 
bol realizovaný prostredníctvom bezkontaktných čipových kariet. Za 
hodnotené obdobie roka 2006 bolo celkovo podaných 123 252 jedál, 
z toho 31 120 jedál pre študentov v rámci hlavnej činnosti. 
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História  
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

 

 

Tradícia univerzitného vzdelávania na území nášho mesta vznikla už v roku 1657, keď biskup Benedikt Kišdy založil listinou 
"studium universale" akadémiu a dal jej do vena 40 tisíc toliarov. Akadémia alebo Univerzita vznikla pod vedením jezuitov 
Spoločnosti Ježišovej.  
 
V roku 1660 vydal v Grazi cisár Leopold I. zlatú bulu Košickej univerzity, ktorá jej zabezpečila rovnaké privilégiá ako mali 
všetky ostatné univerzity habsburskej monarchie vo Viedni, v Prahe, v Kolíne nad Rýnom, Grazi, Trnave, Olomouci 
a v ďalších európskych mestách. Významné bolo ustanovenie o uznávaní akademických stupňov tak, akoby boli získané na 
ktorejkoľvek z najstarších a najslávnejších univerzít. "Academia Cassoviensis" mala štruktúru podobnú iným univerzitám, 
ktoré viedli jezuiti a určoval ju študijný poriadok - "Ratio studiorum". Na čele univerzity stáli rektor, vicerektor a kancelár, na 
čele fakúlt dekani. Dominantnou fakultou bola v tom čase Teologická fakulta. Okrem nej tvorili súčasť univerzity aj Filozofická 
a Právnická fakulta. Na Filozofickej fakulte sa prednášala filozofia, história, študovali sa jazyky, ale bol vytvorený aj priestor 
pre prírodné vedy ako fyzika, matematika, zemepis a botanika.  
 
Na Košickej univerzite pôsobili vynikajúci profesori ako Martin Palkovič, Samuel Timon, Štefan Kaprinai, Karol Wágner, Juraj 
Sklenár, Michal Lipšic, ktorý bol šíriteľom novej fyziky v celej monarchii a ďalší. Na univerzite prednášali študentom všetkých 
národností vtedajšieho Uhorska riadni a mimoriadni profesori. Vyučovacím jazykom bola latinčina. Univerzita mala svoju 
knižnicu, kostol, tlačiareň a súviseli s ňou aj iné ustanovizne ako gymnázium, seminár, konvikt, správa poddaných dedín a 
iného majetku. Univerzita vlastnila viaceré obce na Spiši, v Abovskej a Zemplínskej stolici a z gemerských miest jej patrila 
Jelšava. Košická univerzita ovplyvnila v 17. a 18. storočí významným spôsobom rozvoj vedy, vzdelanosti a duchovnej 
kultúry. 

V roku 1773 prestala univerzita patriť jezuitskému rádu a stala sa štátnou inštitúciou - Academia Regia. Na základe vládneho 
ustanovenia - Ratio educationis stratila samostatnosť a ostala len pobočkou jedinej uhorskej univerzity v Budíne s právom 
promovať. V roku 1850 sa Academia Regia premenila na Právnickú akadémiu  a v tejto podobe pôsobila do roku 1921. 

Košice sa opäť stali sídlom vysokej školy de iure v roku 1937 zriadením Vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava 
Štefánika. Jej trvanie však bolo veľmi krátke a novým zákonom bola v roku 1939 zrušená. 

Po skončení 2. svetovej vojny bola postupne v Košiciach zriadená Vysoká škola poľnohospodárska a lesného inžinierstva, 
v roku 1947 pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity, v roku 1948 pobočka Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského, v roku 1949 Vysoká škola veterinárska a v roku 1952 Vysoká škola technická.  

Zlúčením pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty vytvorenej z Filologickej fakulty 
Vyššej školy pedagogickej v Prešove vznikla v roku 1959 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá nadviazala na historickú 
jezuitskú Košickú univerzitu. V roku 1964 sa ustanovila Pedagogická fakulta so sídlom v Prešove a začlenila sa do zväzku 
Univerzity P. J. Šafárika. V roku 1963 k nej pribudla Prírodovedecká a v roku 1973 Právnická fakulta. V roku 1990 sa 
Univerzita P. J. Šafárika rozšírila o ďalšie dve fakulty - Pravoslávnu bohosloveckú a Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu.  

Spoločensko-politické udalosti deväťdesiatych rokov opäť zasiahli do osudu Univerzity P. J. Šafárika. Zákonom č. 361/1996 
Z. z. o rozdelení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa s účinnosťou od 1. januára 1997 rozdelila Univerzita na dva 
samostatné právne subjekty Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu so sídlom v Prešove. Počet fakúlt 
na Univerzite P. J. Šafárika sa tak zredukoval na tri - Lekársku, Prírodovedeckú a Právnickú, ku ktorým pribudli v roku 
1998 Fakulta verejnej správy a k 1.1.2007 aj Filozofická fakulta.  
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