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pprrooff..  MMUUDDrr..  LLaaddiissllaavv  MMiirroossssaayy,,  DDrrSScc..  
rektor 

pprrooff..  JJUUDDrr..  AAlleexxaannddeerr  BBrrııssttll,,  CCSScc..  
prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu 

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
prorektor pre vedu a výskum 

doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie  

ddoocc..  RRNNDDrr..  JJáánn  IImmrriicchh,,  CCSScc..,,  mmiimm..  pprrooff..  
prorektor pre rozvoj a informačné technológie 

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 
prorektor pre vonkajšie vzťahy 

 

Ing. Stanislav Benčo 
 kvestor 
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AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÝÝÝ   SSSEEENNNÁÁÁTTT   UUUPPPJJJŠŠŠ   

 Akademický senát je jedným zo štyroch orgánov aka-
demickej samosprávy. Skladá sa z volených zástupcov 
akademickej obce univerzity a jej sa zodpovedá zo svojej 
činnosti. Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach (ďalej len „AS UPJŠ“) bol nanovo kreovaný 
v marci uplynulého roku. Je kombináciou skúsených sená-
torov a niekoľkých nových členov, pre ktorých bol rok 2007 
rokom získavania skúseností a uvedomovania si svojho 
dielu zodpovednosti pri riešení závažných úloh stojacich 
pred našou univerzitou. Zároveň treba poďakovať senátu, 
ktorý si svoje povinnosti plnil od roku 2003 a v závere svoj-
ho funkčného obdobia stihol odsúhlasiť také závažné mate-
riály, akými sú vznik Filozofickej fakulty alebo Štatút uni-
verzity.  

Najdôležitejšou úlohou, ktorou sa AS UPJŠ 
v uplynulom roku zaoberal, bolo konštituovanie ďalších 
dvoch orgánov akademickej samosprávy univerzity – rekto-
ra univerzity a vedeckej rady univerzity. Aj touto cestou by 
som chcel v mene AS UPJŠ vyjadriť úprimné poďakovanie 
predchádzajúcemu vedeniu univerzity na čele s prof. h. c. 
prof. JUDr. Vladimírom Babčákom, CSc. 

V ekonomickej oblasti sa AS UPJŠ na svojich zasad-
nutiach venoval dvom hlavným úlohám – rozpočtu univerzi-
ty (opäť len vo verzii delenia štátnej dotácie) a Výročnej 
správe o hospodárení UPJŠ. Niekoľko rokov trvajúca stag-
nácia  výšky rozpočtu pre vysoké školstvo v SR, ako aj me-
todika delenia štátnej dotácie na vysoké školy mali výrazný 
vplyv na hospodárenie univerzity, a tým aj jednotlivých fa-
kúlt. Napriek tomu hlavne vďaka grantovej úspešnosti 
a podnikateľskej činnosti univerzita nakoniec v roku 2006 
skončila s kladným hospodárskym výsledkom a aj v roku 
2007 sa podarilo jednotlivým súčastiam univerzity pokryť 
základné požiadavky. AS UPJŠ tiež prijal návrh rektora na 
zrušenie Vydavateľstva UPJŠ s tým, že týmto rozhodnutím 
nezaniká vydavateľské oprávnenie univerzity.  

V právnej oblasti sa AS UPJŠ okrem základných do-
kumentov Filozofickej fakulty venoval novele Zákona 
o vysokých školách. Na jednom z prvých zasadnutí sme 
pripomienkovali navrhované znenie novely a vzhľadom na 
spoločný tlak vysokých škôl, ale tiež ďalších zastupiteľ-
ských orgánov (Rada vysokých škôl a Študentská rada vy-
sokých škôl) bolo z novely vypustených množstvo pôvod-
ných návrhov znižujúcich právomoci samosprávnych orgá-
nov. Na zosúladení základných dokumentov univerzity so 
schválenou novelou začala pracovať spoločná pracovná 
komisia rektora a AS. Medzi dôležité uznesenia, ktorými 
chce univerzita zvýšiť svoju kvalitu, možno zaradiť aj 
schválenie „Zásad výberového konania UPJŠ na obsadzo-
vanie funkcií odborných asistentov, asistentov a lektorov“. 
Niekoľkokrát diskutovanou témou bolo aj postavenie dokto-
randov, ku zmene ktorého došlo schválenou novelou. Ďal-
šie plánované našťastie však nezrealizované zmeny senát 
a vedenie univerzity ostro kritizovali vo svojom stanovisku 
z 15.11.2007.  

V uplynulom roku skončil mandát niekoľkým členom 
Správnej rady UPJŠ, pri doplnení sa jej členmi stali aj zá-
stupcovia AS UPJŠ Patrik Skalický  a doc. JUDr. Ján Hu-
sár, CSc. 

 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

Predseda AS UPJŠ  

 
 
 
 
 
 
 
 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
predseda Akademického senátu UPJŠ 

 

A K A D E M I C K Ý   S E N Á T   U P J Š   
 
Lekárska fakulta UPJŠ  

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.  
MUDr. Pavol Harbuľák  
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.  
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.  
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.  
Tomáš Grendel  
Martin Novotný  
Tomáš Vasilenko                                    – podpredseda AS UPJŠ 

Prírodovedecká fakulta  
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.  
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.  
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.  
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.  
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.                  – predseda AS UPJŠ 
Jana Hurajová  
RNDr. Erika Škrabuľáková 
Marek Varchula  

Právnická  fakulta UPJŠ  
JUDr. Lucia Baňacká  
Ing. Karolína Červená  
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.  
JUDr. Karin Prievozníková, PhD.  
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.          – podpredseda AS UPJŠ 
Lukáš Cisko  
Jarmila Krešáková  
Martina Kubíková  

Fakulta verejnej správy UPJŠ  
JUDr. Ondrej Hvišč, PhD.  
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.  
JUDr. Peter Molitoris  
Ing. Silvia Ručinská, PhD.  
JUDr. Martin Vernarský, PhD.  
Bc. Tomáš Gáll  
Ján Raclavský  
Patrik Skalický  

Filozofická fakulta UPJŠ  
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.  
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.  
doc. PhDr. František Šimon, CSc.  
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD.  
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.       – podpredsedníčka AS UPJŠ 
Erika Makóová  
Marcela Scholzová  
Mgr. René Šebeňa - doktorand  

Univerzitné pracoviská  
PhDr. Juraj Králik  
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.  
PaedDr. Imrich Staško  
Jana Lakatošová 
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AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÉÉÉ   OOORRRGGGÁÁÁNNNYYY   UUUPPPJJJŠŠŠ   

 

SSPPRRÁÁVVNNAA  RRAADDAA  UUPPJJŠŠ  

  

členovia 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc.  

Ing. Ján Király 

Ing. Jozef Kosár-Danč 

RNDr. Jozef Ondáš, CSc. 

JUDr. František Oravec 

Ing. Martin Pitorák 

JUDr. Marián Porvažník 

Patrik Skalický 

prof. Ing. Miloš Somora, CSc. 

Ing. Štefan Šipoš 

Ing. RNDr. Michal Tkáč 

Ing. Attila Tóth, CSc. 

JUDr. Zdenko Trebuľa  

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  UUPPJJŠŠ  

predseda 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

 

členovia 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 

Dr.h.c.prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.  

doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.  
Mons. Milan Chautur 

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.  

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.  
Ing. František Knapík 

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.  

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc.  

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.  

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.  

doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.  
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.  

prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  
Arcibiskup Alojz Tkáč 

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.  

pprrooff..  JJUUDDrr..  PPeetteerr  VVoojjččííkk,,  CCSScc..     

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  RREEKKTTOORRAA  UUPPJJŠŠ  
  

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

prof. JUDr. Alexander Brıstl, CSc. 

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 

doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
Ing. Stanislav Benčo  
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAČČČNNNÁÁÁ   ŠŠŠTTTRRRUUUKKKTTTÚÚÚRRRAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

 

 

Univerzita 
 Pavla Jozefa  

Šafárika 
v Košiciach 

 

Fakulty 
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Univerzitné 
 pracoviská 

 

Lekárska     
 fakulta 

 

Prírodovedecká 
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Fakulta 
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súbor piesní  

a tancov 
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VVVEEEDDDAAA   AAA   VVVÝÝÝSSSKKKUUUMMM   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

  

Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie Univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania 
výskumu boli doteraz stanovované na fakultách a schvaľované vedeckými radami fakúlt. Z univerzitnej úrovne je výskum podporovaný niekoľkými 
podpornými nástrojmi. Jedným z najvýznamnejších, s cieľom podporovať integrované univerzitné prístupy orientované na excelentné osobnosti a 
výskumné tímy, je program Univerzitných centier excelentnosti (CEX). V roku 2007 pôsobili na Univerzite 3 univerzitné centrá excelentnosti, a to 
Centrum excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie, Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt a Centrum pre výskum spoločenských aspek-
tov zdravia – KISH (Košice Institute of Social Health).  
 
Na posilnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov je od roku 2004 zavedený 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 júli 2007 sa začala realizácia tretej výzvy tohto grantového systému, do ktorého bolo vybraných 15 úspešných projektov v celkovom ob-
jeme finančných prostriedkov 899 tis. Sk. V roku 2007 sa začala príprava Univerzity na čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov, 
ktoré by mali vyriešiť zaostávanie vedeckých pracovísk Univerzity v oblasti vedeckej infraštruktúry a celkove dať významný impulz ďalšiemu rozvoju 
vedeckého výskumu a vývoja na Univerzite. Základnou formou organizácie výskumu sú výskumné tímy organizované osobnosťami, ktoré riešia vý-
skumnú problematiku. 

 

                            V roku 2007 na Univerzite pôsobilo 615 tvorivých zamestnancov v kvalifikačnej štruktúre: 

PPrraaccoovviisskkoo  PPrrooffeessoorrii  DDoocceennttii  OOddbboorrnníí  aassiisstteennttii  aa  aassiisstteennttii  VVýýsskkuummnníí  pprraaccoovvnnííccii  

Lekárska fakulta (LF) 49 27 180 23 

Prírodovedecká fakulta (PF) 29 34 77 40 

Právnická fakulta (PrávF) 9 12 27 1 

Fakulta verejnej správy (FVS) 2 3 24 0 

Filozofická fakulta (FF) 13 5 35 8 

Celouniverzitné pracoviská (CP) 2 3 12 0 

Spolu 104 84 355 72 
 
Z celkového počtu tvorivých zamestnancov Univerzity je 32 nositeľov titulu „DrSc“.  Na Univerzite v roku 2007 pribudli 4 profesori, 2 docenti, 42 nosi-
teľov titulu PhD. (z toho 3 boli zahraniční študenti). 
 
V roku 2007 riešilo na Univerzite 247 projektov, z toho 142 projektov VEGA, 17 projektov KEGA, 2 projekty štátneho programu, 29 projektov APVV, 
12 rozvojových projektov, z toho 1 projekt zameraný na budovanie centier excelentného výskumu a 3 projekty z kategórie Centrálne rozvojové pro-
jekty MŠ SR (Akademický informačný systém – subsystém Študent, Implementácia inteligentných digitálnych technológií novej generácie do vzde-
lávania a organizácie vedecko-výskumnej práce, Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium 
slovenských univerzít), 15 projektov VVGS, 12 projektov MVTS, 2 európske projekty 6. Rámcového programu a 16 iných projektov. Za významný je 
potrebné považovať projekt Implementácie novej generácie inteligentných digitálnych technológií do vzdelávania a organizácie výskumnej činnosti, 
ktorý sa realizuje v spolupráci s California Institute of Technology in Pasadena, California, USA.  
 
Na riešenie vedeckovýskumných projektov v roku 2007 získala Univerzita súťaživou formou finančné prostriedky vo výške 75 mil. Sk. Priemerná 
suma získaných finančných prostriedkov z grantov na jedného tvorivého zamestnanca Univerzity predstavuje 122 tis. Sk. V roku 2007 zamestnanci 
Univerzity publikovali 1463 vedeckých prác. Tento počet evidovaných výstupov odpovedá stavu iba k 31.10.2007; napriek tomu sa pozoroval mierny 
nárast v počte publikovaných vedeckých prác v porovnaní s celým rokom 2006.  
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Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2007: 
 

PRACOVISKO 
 

Knižné 
 publikácie 
charakteru  

vedeckej mo-
nografie 

 

Ostatné knižné 
publikácie 

 
Publikácie 

v karentovaných  
vedeckých  

časopisoch, autorské 
osvedčenia, patenty 

 a objavy 
 

Ostatné  
recenzované 
publikácie 

SPOLU 

Lekárska fakulta 8 23 112 720 863 
Prírodovedecká fakulta 2 28 158 372 560 
Právnická fakulta 7 15 1 122 145 
Fakulta verejnej správy  3 5 1 91 100 
Filozofická fakulta 3 13 15 115 146 
Univerzitné pracoviská 0 3 1 20 24 
SPOLU 23 87 288 1440 1838 

 
    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 2007: 
  
Kód Názov kategórie *           LF            PF        PravF          FVS            FF         CP        Spolu 

1 

Citácie v zahraničných publikáciách 
registrované v citačných indexoch 
Web of Science a databáze SCO-
PUS 

 
378 

 
1422 - 2 34 3 1839 

2 

Citácie v domácich publikáciách 
registrované v citačných indexoch 
Web of Science a databáze SCO-
PUS 

- 10 - 19 - 1 30 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných inde-
xoch 

34 143 14 0 41 6 238 

4 
Citácie v domácich publikáciách 
neregistrované v citačných inde-
xoch 

152 221 50 0 57 8 488 

5 Recenzie v zahraničných publiká-
ciách 

- 177 - 4 5 - 186 

6 Recenzie v domácich publikáciách - 43 4 5 1 - 53 

7 Umelecké kritiky zahraničné - - - 0 11 - 11 

8 Umelecké kritiky domáce - - - 0 - - - 

 Spolu 564 2016 68 30 149 18 2845 
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KKKLLLUUUBBB   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRROOOVVV   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub profesorov vznikol na UPJŠ dňa 18. novembra 2003. Klub profesorov UPJŠ je čestné združenie bez právnej subjektivity, ktorý má za cieľ pô-
sobiť ako intelektuálna a spoločenská autorita v akademickom prostredí Univerzity. Klub profesorov vyvíja činnosť v súlade so svojim štatútom. 

Členom Klubu profesorov je každý učiteľ pôsobiaci na Univerzite, ktorý získal titul profesor, a ktorý prejaví záujem o činnosť Klubu. Klub profesorov 
má právo vyjadrovať sa k aktuálnym problémom Univerzity a jej rozvoju a k aktuálnym otázkam školstva a vedy. Klub organizuje profesorské pred-
nášky a iné podujatia odborného i spoločenského charakteru. 

V rámci jarnej časti Akademických dní UPJŠ sa dňa 5. júna 2007 uskutočnilo ďalšie zasadnutie Klubu profesorov. So zaujímavou prednáškou 
s názvom: „Quo vadis, Európa?“ vystúpil prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.  

V rámci jesennej časti Akademických dní UPJŠ sa dňa 17.12.2007  uskutočnilo zasadnutie Klubu profesorov, ktorého bodmi programu boli dve 
prednášky. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. vystúpil s prednáškou s názvom: „Právne aspekty ochrany života a zdravia“ a prof. MUDr. Ladislav Miros-
say, DrSc. predniesol prednášku s názvom: „Stav a perspektívy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“. 
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VVVYYYSSSOOOKKKOOOŠŠŠKKKOOOLLLSSSKKKÉÉÉ   VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAANNNIIIEEE   NNNAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

V akademickom roku 2006/7 študovalo na Univerzite P. J. Šafárika spolu 7 459 študentov, z toho v prvých dvoch stupňoch 6 790 študentov (z nich    
6 197 v dennej a 593 v externej forme) a v treťom stupni štúdia 470 študentov (172 v dennej a 298 v externej forme). Zvyšnú časť (199) tvorili štu-
denti pedagogického doplňujúceho a rozširujúceho štúdia na Prírodovedeckej fakulte. Prehľad počtov  študentov  
 

Počty študentov na UPJŠ v akademickom roku 2006/7: 
 

           študenti  pracovisko podľa roku štúdia podľa formy 
 1 2 3 4 5 6 III.    

stupeň 
denná externá 

spolu 

Lekárska fakulta 516 614 473 338 244 168 260 2 257 356 2 613 
Prírodovedecká fakulta 640 298 239 213 216 -- 130 1 669 67 1 736 
Právnická fakulta 325 338 279 181 205 -- 70 1 141 257 1 398 
Fakulta verejnej správy 284 199 223 125 139 -- --    765 205    970 
Filozofická fakulta 395 64 -- -- -- -- 10    463     6    469 
Ústav vzdelávania v Rožňave   74 -- -- -- -- -- -- -- -- 74 

UUUppplllaaatttnnneeennniiieee   aaabbbsssooolllvvveeennntttooovvv   UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttyyy   

V  roku 2007 sa zároveň už tretí rok po sebe uskutočnilo zisťovanie uplatnenia čerstvých absolventov univerzity (teda absolventov, ktorí úspešne 
ukončili svoje štúdium v akademickom roku 2005/6).  
Zisťovanie prebiehalo v máji 2007, jedenásť mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia. Univerzita rozoslala 696 dotazníkov (213 absolventom 
Lekárskej fakulty, 233 absolventom Prírodovedeckej fakulty, 168 absolventom  Právnickej fakulty a 82 absolventom Fakulty verejnej správy), 
z ktorých 426 (61,2% návratnosť) sa vrátilo vyplnených. Jednoduchým dotazníkom sa zisťovalo: 

- či sa našim absolventom podarilo zamestnať, 
- či pracujú v odbore ktorý študovali, 
- či si prácu našli v mieste svojho bydliska, v kraji, na území SR alebo v zahraničí 

 
 

Uplatnenie absolventov UPJŠ  do jedného roka po ukončení štúdia (v percentách): 
 

lokalizácia nájdeného zamestnania v % 
 

% zamestnaných 
% zamestnaných 

v odbore 
v mieste 
bydliska 

v kraji SR zahran. 

Lekárska fakulta  
98,5 97 36,3 59,3 74,1 25,9 

Prírodov. fakulta 

88,7 72 44,1 64,4 84,7     15,3  

Právnická fakulta 
100 96,3 38,9 55,6 96,3 3,7 

Fakulta verejnej správy 95,8 36,9 28,3 47,8 71,7     28,3 
Spolu 95,5 82,8 38,3 58,5 82,8 17,2 

 
 
Ako je vidieť z prvého stĺpca, zamestnanosť absolventov našej univerzity bola v hodnotenom období nadpriemerná, ak ju porovnáme so stavom 
zamestnanosti v danom období na území Slovenskej republiky. Pomerne veľmi pozitívne (s výnimkou Fakulty verejnej správy) je aj vysoké percento 
absolventov, ktorí si našli zamestnanie v odbore ktorý študovali. Viac ako tretina absolventov si našla zamestnanie priamo v mieste ich trvalého byd-
liska a okolo osemdesiat percent všetkých absolventov sa uplatnilo na Slovensku.  
 
Podnetné boli aj textové poznámky pripojené absolventmi. Viac-menej bez ohľadu na fakultu z ktorej odišli do zamestnania, zaznievali najmä odpo-
rúčania, aby sa škola viac venovala praktickej príprave študentov (intenzívnejšie zvládanie a nácvik vyšetrovacích a hodnotiacich metód, viac po-
zornosti klinickým predmetom, výraznejšie a skoršie zavádzanie simulácie reálnych prípadov právnej praxe atď.). Naopak, odporúčali redukovať pa-
letu povinných teoretických disciplín a umožniť väčší výber medzi študijnými predmetmi. 
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PPPooočččeeettt   aaakkkrrreeedddiii tttooovvvaaannnýýýccchhh   ššštttuuudddiii jjjnnnýýýccchhh   ppprrrooogggrrraaammmooovvv   

V  roku 2007 mala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach akreditovaných 170 študijných programov a kombinácií študijných programov vo 
všetkých  troch  stupňoch vzdelávania (63 programov bakalárskeho stupňa, 68 programov druhého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa, 
39 študijných programov tretieho stupňa vzdelávania).  Denná aj externá forma štúdia sa uskutočňovala prezenčnou metódou.  
 

Počty akreditovaných študijných programov na UPJŠ v roku 2007: 
 

Pracovisko I.stupeň II. stupeň spojený 
I.a II. stupeň 

III. stupeň 

Lekárska fakulta 5 4 2 17 
Prírodovedecká fakulta 33 42  14 
Právnická fakulta 1 1  5 
Fakulta verejnej správy 1 1  -- 
Filozofická fakulta 22 18  3 
Ústav vzdelávania v Rožňave 1 --  -- 
 63 66 2 39 

PPPrrriii jjj ííímmmaaaccciiieee   kkkooonnnaaannniiieee   

 

V roku 2007 sa prijímacieho konania zúčastnilo 6 838 uchádzačov o štúdium prvých dvoch stupňov na jednotlivých súčastiach UPJŠ. 
 

Počty účastníkov prijímacieho konania, prijatých a zapísaných na štúdium v roku 2007: 
 

UPJŠ 

 
Počet účastníkov 

prijímacieho  
konania 

 
Počet prijatých 

študentov 

 
Aktuálny  počet 
 zapísaných 
študentov 
1. ročníkov 

v septembri 2007 
 

Lekárska fakulta 1 481 664 500 
Prírodovedecká fakulta 2 016 776 382 

Právnická fakulta 1 163 455       373 
Fakulta verejnej správy   699 345 280 

Filozofická fakulta         1 515  923      397 
Ústav vzdelávania  

v Rožňave 
  122 100        82 

Spolu 6 838 3 136 1 892 
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SSSyyyssstttééémmm   sssoooccciiiááálllnnneeejjj   pppooodddpppooorrryyy   ššštttuuudddeeennntttooovvv   aaa   sssoooccciiiááálllnnnyyyccchhh   sssllluuužžžiiieeebbb   

Sociálne štipendiá 

Prehľad čerpania sociálnych štipendií za rok 2007 v Sk: 
 

UPJŠ Zostatok  
z roku 2006 

Dotácia na rok 2007 Čerpanie 
 v roku 2007 

Lekárska fakulta 117 400 16 350 000 15 549 500 
Prírodovedecká fakulta 169 300 11 586 000 11 562 000 
Právnická fakulta 58 250 4 665 000 4 133 235 
Fakulta verejnej správy 722 200 7 211 000 6 508 500 
Filozofická fakulta 551 600 2 385 000 2 324 300 
Ústav vzdelávania v Rožňave 41 800 357 000 353 600 
 1 660 550 42 554 000 40 431 135 

 

Motivačné štipendiá 

Prehľad čerpania motivačných štipendií za rok 2007 v Sk: 
 

UPJŠ Prospechové štipendium Mimoriadne štipendium 
Lekárska fakulta 3 689 000 405 300 
Prírodovedecká fakulta 2 790 000 264 000 
Právnická fakulta 1 640 000 188 100 
Fakulta verejnej správy 1 290 000 74 600 
Filozofická fakulta 405 000 10 000 
Ústav vzdelávania v Rožňave 28 000 20 000 
 9 842 000 962 000 

 

Štipendiá interných doktorandov 

 
Čerpanie sociálnych štipendií interných doktorandov v roku 2007 v Sk: 

 
UPJŠ Zostatok 

 z roku 2006 
Dotácia na rok 2007 Čerpanie 

 v roku 2007 
Lekárska fakulta 2 049 502 12 324 000 12 224 534 
Prírodovedecká fakulta 1 982 575 18 083 000 17 893 250 
Právnická fakulta 228 496 4 018 000 3 761 026 
Filozofická fakulta 633 663 2 164 000 2 529 520 
 4 894 236 36 589 000 36 408 330 



 12 

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. Medziná-
rodnú dimenziu chápe Univerzita aj ako významný impulz pre spoznávanie a porovnávanie národných kultúr, zvykov a tradícií s cieľom prirodzenej-
šieho chápania iných národných identít. Prirodzeným základom medzinárodných vzťahov UPJŠ zostanú partnerské vzťahy s univerzitami a vý-
skumnými 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. 
 

Inštitucionálna spolupráca Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s akademickými inštitúciami v zahraničí: 

• ČR - Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyňe, Ústí nad Labem  

• ČR - Univerzita Karlova, Praha  

• ČR - Botanický ústav AV ČR v Průhoniciach  

• ČR - Ústav anorganickej chémie AV ČR v Rěži  

• ČR - Ústav makromolekulárnej chémie AV ČR v Prahe  

• ČR - Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne  

• ČR - Ústav pôdnej biológie Biologického centra Akadémie vied Českej Republiky v Českých Budejoviciach  

• Francúzsko - Univerzita v Nice-Sophia Antipolis  

• Francúzsko - Katolícka univerzita v Lille  

• Holandsko - Univerzita v Groningene - Univerzitné medicínske centrum Groningen   

• Maďarsko - Korvínova univerzita v Budapešti  

• Maďarsko - Univerzita v Miškolci  

• Nemecko - Univerzita v Bayreuthe  

• Nemecko - Technická univerzita v Ilmenau  

• Nemecko – Univerzita v Rostocku 

• Poľsko - Univerzita v Bialymstoku   

• Poľsko - Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň  

• Poľsko - Univerzita v Lodži  

• Poľsko - Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome  

• Poľsko - Rzeszowská Univerzita, Rzeszow  

• Poľsko - Univerzita verejnej správy a riadenia v Przemyślu  

• Poľsko - Jagiellonská univerzita v Krakowe  

• Rusko - Volžská akadémia pre štátnu službu v Saratove  

• Rusko – Petrohradská štátna univerzita, Právnická fakulta v Petrohrade 

• Srbsko - Univerzita v Belehrade  

• Taliansko - Univerzita v Siene   

• Taliansko – Univerzita v Neapole Federico II 

• Ukrajina - Národná univerzita V. Karazina v Charkove  

• Ukrajina - Národná univerzita v Užhorode  

• Ukrajina - Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva  

• Ukrajina - Ústav fyziky nízkych teplôt a inžinierstva B.I. Verkina Národnej akadémie vied Ukrajiny v Charkove  

• Dohoda o spolupráci medzi Európskou komisiou a UPJŠ o zriadení Európskeho dokumentačného strediska  

• Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu a Národnou univerzitou v Chungname, Južná 
Kórea  

• Dohoda o spolupráci a porozumení medzi The British Council a UPJŠ 
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Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach vstúpila v roku 2006 do procesu medzinárodnej inštitucionálnej evaluácie v rámci medzinárodného evaluač-
ného programu Združenia európskych univerzít  (EUA), a to procesom autoevaluácie a prípravou súvisiacej správy ako podkladu pre medzinárod-
ný evaluačný tím.  
 
 V apríli 2007 navštívili UPJŠ členovia medzinárodného evaluačného tímu v rámci prípravnej návštevy a následne v októbri 2007 sa uskutočnila na 
pôde UPJŠ hlavná návšteva medzinárodného evaluačného tímu. V závere hlavnej návštevy medzinárodný evaluačný tím prezentoval ústnu verziu 
evaluačnej správy. Vo februári 2008 EUA doručila na UPJŠ doručená finálna verzia evaluačnej správy. 
 
Významnou súčasťou medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania je účasť v programe Erasmus. Od vstupu UPJŠ do tohto programu zazna-
menávame stúpajúci trend v počte vysielaných i prichádzajúcich študentov a učiteľov.   

Štatistické údaje študentských mobilít za akademický rok 2007/08 sú uvedené v tabuľke: 

 
 

Akademický rok 2007/2008: vyslaní študenti a učitelia podľa fakúlt 
   

Fakulta  Vyslaní študenti Vyslaní učitelia 
Lekárska fakulta 29 6 
Prírodovedecká fakulta 34 25 
Právnická fakulta 8 2 
Fakulta verejnej správy 10 1 

Filozofická fakulta 9 26 

Spolu: 90 60 
   
            Akademický rok 2007/2008: prichádzajúci študenti podľa fakúlt a odborov 
   

Fakulta Odbor počet 
Lekárska fakulta medicína 6 

  ošetrovateľstvo 2 
Prírodovedecká fakulta informatika 3 
  biológia 1 

  chémia 5 

Právnická fakulta právo 4 

Fakulta verejnej správy verejná správa 5 

Filozofická fakulta anglistika/amerikanistika 2 

Spolu:   28 
   
 
 
Akademický rok 2007/2008: prichádzajúci študenti podľa krajín 
   

Krajina Počet  
Bulharsko 1  
Grécko 3  
Poľsko 7  
Portugalsko 3  
Rumunsko 2  
Španielsko 5  
Taliansko 1  

Turecko 6  

Spolu: 28  
 
 
 
Okrem členstva v Európskej asociácii univerzít (EUA) je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach členom ďalších medzinárodných akademic-
kých asociácií (ACRU, DRC) a združení (IT Valley a i.). Na Univerzite má sídlo niekoľko medzinárodných inštitúcií – Rakúska knižnica, Európske 
dokumentačné centrum, Ústav európskeho práva a skúškové centrum Britskej rady. 
 
Zoznam partnerských univerzít podľa krajín v akademickom roku 2007/2008 udáva nasledovná tabuľka: 
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Krajina Názov Univerzity 

Belgicko Universiteit Gent 

Bulharsko Sofia University Saint Kliment Ohridski 

  Medical University of Varna 

Česká Republika Masaryk University, Brno 

  Univerzita Palackého v Olomouci 

  Ostravská univerzita v Ostravě 

  Západočeská Univerzita v Plzni 

  Univerzita Karlova v Praze 

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne 

Dánsko University of Southern Denmark, Odense 

Fínsko University of Kuopio 

  University of Oulu  

  University of Turku 

Francúzsko Université Victor Segalen Bordeaux 2 

  Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

  Université de Bretagne Occidentale, Brest 

  Universite Catholique de Lille 

  Universite de Marne-la-Vallee, Paris 

  Université de Nantes 

  Université de Nice Sophia Antipolis 

  Université Pierre et Marie Curie, Paris006 

  Université Paris - Sud 11 

  Université Paris 13 Nord 

  Université de Poitiers 

  Universite de Reims Champagne-Ardenne 

  Université de Rouen 

  Université Louis Pasteur - Strasbourg 

  Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines  

Grécko National and Kapodistrian University of Athens 

  Panteion University of Athens 

  University of Patras 
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  Aristotle University of Thessaloniki 

Holandsko Vrije Universiteit Amsterdam 

  Rijks Universiteit Groningen 

  Universiteit Utrecht 

Maďarsko Corvinus University of Budapest 

  Semmelweis University, Budapest 

  Debreceni Egyetem 

  College of Nyiregyhaza 

Nemecko Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen 

  University of Bayreuth 

  Universitat Bielefeld 

  Technische Universitat Braunschweig 

  Universitat Duisburg - Essen 

  Heinrich-Heine University of Duesseldorf 

  Justus-Liebig-Universitat Giessen 

  Martin-Luther-Universitat Halle - Wittenberg 

  Technische Universitat Hamburg - Harburg 

  Universitat zu Koln 

  Philipps-Universitat Marburg 

  Universitat Regensburg 

  Universitat Tubingen 

  Westfalische Wilhelms-Universitat Munster 

  Friedrich Schiller-Universität Jena 

  Technische Universität Bergakademie Freiberg 

Poľsko University of Silesia, Katowice 

  Uniwersytet Jagiellonski Krakow 

  Panstwowa Wysza Szkola Zavodowa Krosno 

  University of Lodz 

  Uniwersytet Rzeszowski 

  Uniwersytet Wroclawski 

  Akademia Medyczna we Wroclawiu 

  Medical University of Lodz 



 16 

Portugalsko Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 

  Universidade do Porto 

Rakúsko Medizinische Universität Graz 

Rumunsko 
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bu-
charest 

  Universitatea Ovidius Constantanta 

Slovinsko Univerza v Ljubljani 

  Univerza v Mariboru 

Španielsko Universidad de Alicante 

  Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona 

  Universitat Autonoma de Barcelona  

  Universidad de Jaén 

  Universidad Autónoma de Madrid 

  Universidad Carlos III de Madrid 

  Universidad Complutense de Madrid 

  Universidad de Malaga 

    Universidad de Salamanca  

  Universidad de Valencia 

  Universidad de Vigo 

Švajčiarsko University of Zurich 

Švédsko Stockholm University 

Taliansko Universita degli Studi di L´Aquila 

  Universita degli Studi di Bari 

  University of Camerino 

  Universita degli Studi di Padova 

  Universita degli Studi di Pavia 

  Universita degli Studi di Torino 

  Università degli Studi di Salerno 

Turecko Istanbul University 

  Adnan Menderes University, Aydin 

   Hitit University, Corum 

SPLOU:  93 partnerských univerzít 
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VVVZZZŤŤŤAAAHHHYYY   KKK   VVVEEERRREEEJJJNNNOOOSSSTTTIII   AAA   PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Vedenie Univerzity venuje neustálu pozornosť vonkajším vzťahom a propagácii inštitúcie v širokej verejnosti. V dňoch 26. až 27. februára 2007 sa 
pod záštitou univerzít a fakúlt so sídlom v Košiciach uskutočnili akademické slávnosti pri príležitosti 350. výročia založenia prvej Košickej univerzity. 
Akademické slávnosti boli zahájené svätou omšou v bývalom Univerzitnom kostole na Hlavnej 67 v Košiciach, ktorú celebroval Jeho Excelencia ar-
cibiskup Mons. Alojz Tkáč. Program slávností pokračoval v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach spoločným slávnostným zasadnutím vedeckých 
rád UPJŠ v Košiciach, Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach, Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokej školy bezpečnostného ma-
nažérstva v Košiciach. Účasť na zasadnutí prijali minister školstva SR J. Mikolaj, podpredseda vlády SR D. Čaplovič, primátor mesta Košice F. Kna-
pík, rektor UPJŠ prof. V. Babčák, rektor Technickej univerzity prof. J. Sinay, rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva prof. E. Pilipčinec, rektor Ka-
tolíckej  univerzity B. Banáry, rektor Ekonomickej univerzity prof. R. Sivák, rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva prof. M. Mesároš, ar-
cibiskup A. Tkáč, arcibiskup Ján, predseda konferencie biskupov F. Tondra, primátor mesta Rožňava V. Laciak, predstavitelia Ekumenického spolo-
čenstva cirkví v Košiciach, vedenia fakúlt a univerzít, členovia vedeckých rád univerzít a fakúlt a ďalší vzácni hostia. Súčasťou slávnostného zasad-
nutia bola inaugurácia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bola zriadená k 1.1.2007 a je prvou Filozofickou fakultou na území mesta Košice 
od čias Universitas Casssoviensis.   

V rámci osláv 350. výročia založenia Universitas Cassoviensis bola verejnosti sprístupnená výstava „Alma Universitas Cassoviensis – 350. výročie 
založenia Košicekj univerzity“ v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice UPJŠ na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Medzinárodná vedecká 
konferencia sa uskutočnila pod záštitou UPJŠ v Košiciach, Teologickej fakulty v Košiciach a Dejepisného spolku v Košiciach. 
 

                     

 

Jedným z najúčinnejších nástrojov propagácie univerzity je zverejňovanie informácií o Univerzite vo verejne prístupnej i autorizovanej zóne webovej 
stránky. Webová stránka Univerzity svojím dizajnom i obsahom spĺňa náročné kritériá kladené na tento druh propagácie. Jej obsah sa pravidelne 
alebo podľa potreby aktualizuje, a to predovšetkým v oblasti akademických činností. Pozitívnym prvkom je dostupnosť všetkých aktuálnych vnútor-
ných predpisov Univerzity i zápisníc z rokovania univerzitných orgánov v autorizovanej zóne na www.  

Propagácia Univerzity sa v roku 2007 uskutočňovala aj formou tlačových konferencií, formou rozhovorov pre rozhlasové a televízne stanice, formou 
printových médií a pod. 

AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÉÉÉ   DDDNNNIII   UUUPPPJJJŠŠŠ   

V rámci jarnej a jesennej časti Akademických dní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí:  
 

• Klub profesorov v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ 
• Juniáles pre zamestnancov UPJŠ, ktorý sa konal v areáli Botanickej záhrady UPJŠ 
• Športové súťaže a podujatia pre zamestnancov a študentov UPJŠ 
• Divadelné predstavenie pre zamestnancov UPJŠ v budove Štátneho divadla Košice 
• Prijatie najlepších študentov pri príležitosti Dňa za slobodu rektorom UPJŠ  
• Deň otvorených dverí na UPJŠ 
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Aktivity v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) na Univerzite riadi Komisia pre informatizáciu a realizujú Centrum informačných a 
komunikačných technológií Univerzity (CIaKT) a informačné pracoviská na fakultách. Poslaním CIaKT je zabezpečiť koordináciu a prevádzku infor-
mačných systémov UPJŠ, efektívny prístup k informáciám z jednotlivých interných a externých informačných zdrojov pre všetkých členov akademic-
kej obce UPJŠ, správu a rozvoj počítačovej siete SAUnet a zabezpečovať využitie informačných technológií pre potreby manažmentu UPJŠ, fakúlt 
a jednotlivých pracovísk, ako aj pedagogického procesu a výskumu. 

V oblasti rozvoja IK infraštruktúry bol vylepšený SANET smerovač Cisco 6509, čím je náš uzol pripravený na pripojenie na 10 Gb chrbticu siete 
SANET v najbližšom období po dodaní 10 Gb sieťových opakovačov od firmy Cisco. Realizovalo sa pripojenie Filozofickej fakulty UPJŠ na Petzwa-
lovej ulici do univerzitnej siete. Vďaka rozvojovým projektom došlo k inováciam sieťových aktívnych prvkov na rôznych subuzloch siete SAUnet (R-
UPJŠ, CIaKT, PF UPJŠ, FF UPJŠ). Nepretržitá pozornosť sa venovala prevádzke sieťových služieb a príslušných servrov ako hlavnej pracovnej 
náplni úseku počítačových sietí. Analýza prevádzkovania informačných zdrojov na UPJŠ ukazuje potrebu v najbližšej budúcnosti zefektívniť celý 
systém od prístupu k dátam ich zálohovanie, archiváciu až po ich následnú obnovu po možných havarijných stavoch. 

Už štvrtý rok sa rieši projekt IP telefónie na UPJŠ s cieľom efektívneho riešenia hlasovej služby v dátovej sieti. Plnohodnotne sa postupne na-
hrádzajú zastarané malokapacitné pobočkové ústredne buď menšími digitálnymi ústredňami alebo IP telefónmi tak, aby sa na ne dalo dovolať z 
prostredia verejnej telefónnej siete, čo šetrí výdavky za telekomunikačné služby na UPJŠ. V súčasnosti je na univerzitnej softvérovej ustredni evido-
vaných 960 registrovaných účastníkov tejto hlasovej služby na báze SIP protokolu, ktorá prepája účastníkov z univerzitných pracovísk nielen v SR, 
ale aj vo svete. UPJŠ tak patrí medzi univerzity s najviac rozvinutou VoIP (Voice over Internet Protocol) sieťou na Slovensku, vrátane implementácie 
ENUM - schopnosti mapovať telefónne čísla. V systéme VoIP sú integrované všetky súčasti UPJŠ - prepojené dve digitálne ústredne PrF a FVS, 
analógové ústredne s hlasovými bránami Cisco 2801 na PF Park Angelinum 9 a R-UPJŠ, IP telefóny, softfóny a GSM brána na prepojenie HVPS 
(hlasovej virtuálnej privátnej siete) UPJŠ mobilnej siete s IP telefóniou a naopak. 

Ďalším rozvíjaným komunikačným systémom je systém bezdrôtového pripojenia – wireless sieť. Bezdrôtová sieť UPJŠ je kompatibilná s pro-
jektom medzinárodnej siete akademických bezdrôtových sietí "eduroam", čo umožní používateľom z UPJŠ pripájať sa do siete počas ich pobytu na 
iných inštitúciách zapojených do tohto projektu. Ide o systém autentizácie použivateľov v  inej než vlastnej dátovej sieti, kedy sa použivatelia prihla-
sujú v cudzej sieti vlastnými údajmi-overenie prebieha po sieti na domovských autentizačných serveroch. V súvislosti s potrebou generovania mapy 
univerzitnej siete bol na CIKT UPJŠ vyvinutý a implementovaný softvér  na  on-line zadávanie údajov do systému na evidenciu sieťových zdrojov na 
UPJŠ. CIaKT UPJŠ je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET (Slovak Academic NETwork). V roku 2007 sa podarilo z finančných pro-
striedkov SANET zrealizovať projekčné práce zokruhovania optickej trasy CIKT  Park Angelinum - R-UPJŠ - ŠD Medická - LF UPJŠ, Tr. SNP - 
CIKT. Zámerom je zafúknutie optického kábla z areálu Rektorátu UPJŠ cez ŠD Medická až na LF UPJŠ, Triede SNP, čím sa vytvorí redundancia 
troch uzlov univerzitnej siete CIaKT a PF UPJŠ, LF UPJŠ a R-UPJŠ, čo zvýši informačno-technologickú bezpečnosť na UPJŠ.  
Personálny a mzdový informačný systém UPJŠ sa prevádzkuje na báze klient/server a spracúva prostredníctvom projektu Sofia. Hardvérová a sof-
tvérová prevádzka servera je zatiaľ zabezpečená MŠ SR. Od januára 2007 prebiehala ostrá prevádzka spracovania miezd podľa stanoveného har-
monogramu. CIaKT zabezpečuje spracovanie centrálnych číselníkov, prístupových práv, zabezpečuje činnosti celouniverzitného charakteru (uzá-
vierky, upgrady, a pod.), podporu pre koncových užívateľov a poskytuje potrebné údaje o zamestnancoch novoimplementovaným informačným pod-
systémom Univerzity. Prevádzka personalistiky prebieha na fakultách a rektoráte samostatne, následné spracovanie miezd a štatistík centrálne. 
Prostredníctvom projektu Sofia sa tiež spracúva ekonomický informačný systém. Zabezpečuje finančné účtovníctvo, záväzky a pohľadávky, styk s 
bankou, vedenie pokladne, evidenciu pracovných ciest, riadenie rozpočtu, manažérske účtovníctvo - kontroling, evidenciu a správu majetku, sklado-
vé hospodárstvo, obstarávanie tovarov a služieb, podnikateľskú činnosť vysokej školy, personálny manažment – administráciu personálu, časový 
manažment, zúčtovanie miezd a platov a organizačný manažment. Pracovisko CIaKT plní úlohu projektového manažéra a koordinovalo činnosti pri 
zavádzaní jednotlivých modulov. Prístupové práva sú prideľované na základe požiadaviek jednotlivých garantov resp. tajomníkov fakúlt. Prezentač-
ný subsystém Univerzity zabezpečuje www stránky Univerzity, prezentáciu fakúlt, ich súčastí a univerzitných pracovísk, ako aj správu univerzitných 
web stránok a napojenie fakultných web stránok. Na webovej stránke UPJŠ www.upjs.sk došlo k inovácii grafickej štruktúry a bol podstatne rozšíre-
ný jej obsah.  

Ako súčasť ESF projektu „Systém podpory kvality a efektivity programov doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sa 20. júna 2007 spustil univerzitný portál pre doktorandov na web stránke univerzity (aktuality, vyhlášky, informácie, pripravované pro-
jekty, aktuálne ponuky výmenných stáží...). V rámci systému automaticka identifikácia osôb (AIO) sa v roku 2007 vydalo spolu 2312 PIK preukazov, 
z toho 73 zamestnaneckých, 1796 ISIC, 59 ITIC a 228 preukazov externého študenta. Previedlo sa 5018 prolongácií z toho 4637 ISIC, 48 ITIC 
a 333 prolongácií externého študenta. Vyrobilo sa 222 duplikátov, z toho 192 ISIC. Rozšírili sa služby používateľom PIK o samoobslužné kopírky 
FaxCopy, PIK ako elektronická vstupenka Ticketportalu, PIK ako preukaz ŠVK Prešov a Centra informačných technológií Bratislava. Univerzita po-
kračovala v spolupráci s Kalifornským technologickým inštitútom v Pasadene, USA na vývoji nového videokonferenčného systému „Enabling Virtual 
Organizations“ (EVO). Priekopníkom tejto spolupráce prof. H. B. Newtonovi a Dr. P. Galvezovi Vedecká rada UPJŠ udelila dňa 7.12.2007 čestný ti-
tul Doctor honoris causa a Zlatú medailu UPJŠ.  

Podpora riadenia štúdia, vedeckej činnosti a s tým súvisiacich procesov sa na Univerzite zabezpečuje Akademickým informačným systémom 
AIS. Vývoj tohto systému, ktorý od roku 1997 iniciatívne zabezpečuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ, je v ostatných rokoch financovaný z účelových 
finančných prostriedkov, ktoré riešiteľský kolektív získal z MŠ SR. AIS sa postupne implementoval aj na ostatných fakultách Univerzity a na ďalších 
14 vysokých školách Slovenska. V decembri 2007 bola do ostrej prevádzky uvedená nová verzia systému AIS 2, do ktorej boli premietnuté najnov-
šie technologické poznatky a skúsenosti z implementácie AIS na jednotlivých univerzitách. 

Univerzitná knižnica zabezpečovala v oblasti IKT prevádzku a vybavenie sieťovej infraštruktúry knižnice, starostlivosť o lokálne siete, prevádz-
ku a údržbu výpočtovej a komunikačnej techniky, administráciu informačných systémov a vzdelávacie aktivity v oblasti informačných technológií. K 
najdôležitejším úlohám patrilo zabezpečenie kontinuity prístupu k databázam Proquest 5000 International v rámci rozvojových projektov MŠ SR pre 
16 slovenských univerzít a prechod na novú verziu integrovaného knižničného systému ALEPH 500.16.02. Rozbehli aj projekt zberu a archivácie 
záverečných prác v elektronickej podobe (ETD) a centrálny projekt MŠ SR „Centrálny register evidencie publikačnej činnosti“. Do ponuky služieb pre 
našich používateľov boli pridané samoobslužné kopírovacie zariadenia, skenovacie pracovisko a možnosť bezdrôtového tzv. Wi-fi pripojenia. 
Ochrana knižničného fondu sa doplnila na ďalších  pracoviskách UK rádiofrekvenčnou bránou a monitorovacím zariadením. 
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Vznikom Filozofickej fakulty UPJŠ dňa 1.1.2007, ktorá je prvou filozofickou fakultou so sídlom v Košiciach od čias Universitas Cassoviensis, sa 
Univerzita obohatila o ďalší pilier, čím potvrdila svoje postavenie druhej klasickej slovenskej univerzity šíriacej vzdelanosť a vedu vo východnej časti 
Slovenskej republiky. Fakulta presťahovala jadro svojich vzdelávacích aktivít do novozískaných priestorov bývalej základnej školy na Petzwalovej 
ulici, kde v rozsiahlych priestoroch sa realizuje výučba v nových akreditovaných odboroch. Dekanát fakulty dočasne pôsobí v areáli na Popradskej 
ulici. Získaním areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice sa vytvorili predpoklady pre jeho využitie ako sídla Filozofickej fakulty a ďalších vý-
skumných zložiek univerzity. V súčasnosti prebieha projektová príprava rekonštrukcie budov v tomto areáli zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
 

Nové vedenie UPJŠ sa významne zasadilo u predstaviteľov vlády a ministerstva školstva o definitívne nadobudnutie areálu bývalej Krajskej 
detskej nemocnice na Moyzesovej ulici do majetku UPJŠ. Táto snaha bola korunovaná úspechom, keď UPJŠ koncom roku 2007 získala druhú časť 
finančných prostriedkov v objeme 36 mil. Sk a areál sa včlenil do majetku Univerzity s výnimkou budovy bývalej gynekológie a pôrodníctva. Spojenie 
areálu Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici s novozískaným objektom umožní v ďalších rokoch vybudovať moderné administratívne a výučbové cen-
trum Univerzity v srdci historického jadra Košíc. 
 

Dňa 5. novembra 2007 bolo slávnostne otvorené pracovisko Prírodovedeckej knižnice Univerzitnej knižnice UPJŠ v zrekonštruovaných priesto-
roch ŠDaJ na Medickej ulici č. 6. Stavebnú rekonštrukciu chátrajúcich priestorov ŠDaJ organizačne a finančne zabezpečovala UPJŠ za prispenia 
Prírodovedeckej fakulty, interiérové vybavenie samotná Univerzitná knižnica. Celý proces, od architektonického zámeru cez realizačný projekt až po 
výber dodávateľa stavebnej časti rekonštrukcie a interiérového vybavenia, sa stihol v mimoriadne krátkom časovom horizonte 10 mesiacov. Ďalším 
významným bodom rozvoja knižnice a samotných služieb bol vznik Filozofickej knižnice na Petzvalovej ulici.  

 
 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY  MŠ SR A MK SR  RIEŠENÉ NA   UPJŠ V ROKU 2007: 
 

NÁZOV PROJEKTU VEDÚCI PROJEKTU PRACOVISKO 

SlovakGRID - 2 - projekt pre rozvoj a implementáciu GRID technológií na Slovensku 
Dirner Alexander,  
RNDr. CSc. PF 

Spracovanie metodológie a tvorba materiálov pre e-vzdelávanie z celuniverzitného hľadiska na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Andrejková Gabriela,  
doc. RNDr. CSc. 

PF 
Príprava odborníkov v oblasti informatiky na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  
v Košiciach 

Geffert Viliam,  
prof. RNDr. DrSc. PF 

Príprava odborníkov v oblasti informatiky, realizácia bakalárskeho štúdia Informačné technológie pre prácu so 
zdravotne a sociálne znevýhodnenými 

Sovák Pavol,  
doc. RNDr. CSc. 

PF 
Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry na UPJŠ Babej Milan, Ing. CIaKT 
VoIP-IP telefónia na UPJŠ v Košiciach - IV. Etapa Hutňan Emil, RNDr. CIaKT 

Prístupové systémy UPJŠ 
Feher Alexander,  
prof. RNDr. DrSc. CIaKT 

Rozšírenie a inovácia služieb pre používateľov Univerzitnej knižnice  
Džuganová Daniela, 
PhDr. UK 

Ochrana knižničného fondu na pracoviskách Univerzitnej knižnice UPJŠ 
 

Džuganová Daniela, 
PhDr. UK 

Dobudovanie Centra excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie 
Mirossay Ladislav,  
prof. MUDr., DrSc. LF 

 
Centrálne rozvojové projekty MŠ SR riešené na UPJŠ v roku 2007: 

 

NÁZOV PROJEKTU VEDÚCI PROJEKTU PRACOVISKO 
Akademický informačný systém Semanišin Gabriel, doc. RNDr. PhD. PF 
Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz  
PROQUEST 500 International pre konzorcium 
 16 slovenských univerzít Iveta Krjaková, Ing. UK 
Implementácia inteligentných digitálnych technológií 
 novej generácie do vzdelávania a organizácie  
vedecko-výskumnej práce Pavel Murín, RNDr. CSc. PF 
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Univerzita, ako verejná vysoká škola s viaczdrojovým financovaním, v zmysle zákona o vysokých školách, musí časť finančných prostriedkov na 
svoju činnosť zabezpečiť vlastnými aktivitami, ktorými sú okrem iných aj podnikateľská činnosť neohrozujúca kvalitu, rozsah a dostupnosť činností, 
napĺňajúcich jej poslanie. Aj naďalej sú hlavným zdrojom financovania Univerzity dotácie zo štátneho rozpočtu, určené na jej prvoradé aktivity, teda 
na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a na tvorivé vedecké bádanie a výskumnú činnosť.  
 
Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov zostá-
va aj v roku 2007 dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Univerzite Ministerstvom školstva SR. Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii 
v rozhodujúcich ukazovateľoch obsahuje nasledovná tabuľka: 

 

UUkkaazzoovvaatteeľľ  
DDoottáácciiaa  zzoo  ššttááttnneehhoo  rroozzppooččttuu  

((ttiiss..  SSkk))  

Bežné výdavky 659 187 

mzdy 289 706 

poistné 111 497 

tovary 120 917 
 v tom:  

transfery 137 067 

Kapitálové výdavky 69 532 

stavby 16 040 

budovy 36 000 v tom:  
Ostatné  
(projekty, veda)  

17 492 

 
Univerzita v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu získala v roku 2007 časť zdrojov  súťažným spôsobom prostredníctvom domácich grantov, grantov 
z iných kapitol ministerstiev a časť zo zahraničných grantov. Ďalšie vlastné zdroje financovania získala z podnikateľskej činnosti, zo školného a po-
platkov spojených so štúdiom, darov, z príjmov za ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku 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 31 896 tis. Sk, na Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách 
(VEGA a KEGA) v objeme 17 799 tis. Sk a na Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v objeme 32 809 tis. 
Sk.    
Z iných kapitol ministerstiev boli Univerzite poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR na kapitálové výdavky v objeme 220 tis. Sk pre 
Univerzitnú knižnicu. Zo zahraničných zdrojov (granty a iné zdroje) získala Univerzita  finančné prostriedky v objeme 10 407 tis. Sk a z Európskeho 
sociálneho fondu 10 345 tis. Sk.   
 
Nezanedbateľný z vlastných zdrojov mala na financovaní významný podiel podnikateľská činnosť v objeme viac ako  60 mil. Sk. Výnosy PČ majú 
stúpajúcu tendenciu a medziročný nárast predstavuje idex rastu 116 %.  
 

    Podnikateľská činnosť podľa jednotlivých súčastí univerzity:  
 

Podiel na výnosoch podnikateľskej činnosti UPJŠ 
 

PPooddnniikkaatteeľľsskkáá  ččiinnnnoossťť  VVýýnnoossyy  
%%  zz  vvýýnnoossoovv  PPČČ  

((vv  ttiiss..  SSkk))  

Lekárska fakulta 1 510 3% 

Prírodovedecká fakulta 50 230 82% 

Právnická fakulta 0 0% 

Fakulta verejnej správy 5 0% 

Filozofická fakulta 0 0% 

Rektorát a univerzitné pracoviská 9 226 15% 

Spolu 60 971 100%   
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Prehľad o podiele výnosov  jednotlivých súčastí univerzity  
na celkových výnosoch UPJŠ k 31.12.2007:  

    
                                    

tis. Sk  

  Výnosy celkom %  

  
Hlavná 
činnos ť 

Podnikate ľská 
činnos ť Spolu 

z celkových vý-
nosov  

LF 280 294  1 510 281 804 34%  

PF 205 066 50 230 255 296 31%  

PrávF 40 679 0 40 679 5%  

FVS 20 906 5 20 911 3%  

FF 41 246 0 41 246 5%  

R aUP 179 635 9 226 188 861 22%  

UPJŠ 767 826  60 971 828 797 100%  
 
                                                                                                                                  

Podiel na celkových výnosoch UPJŠ 
 

                                                     
   

MMMaaajjjeeetttoookkk   UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttyyy   

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má svoje dlhoročné tradície a prevažná časť jej objektov sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Koši-
ce. Pamiatkovo chránené objekty, ktoré sú vo vlastníctve UPJŠ, vyžadujú mimoriadne vysokú finančnú náročnosť na zabezpečenie údržby, opráv 
a rekonštrukcií, v porovnaní s nehistorickými objektmi. V roku 2007 bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie C-bloku a CAM klubu v ŠDaJ 
UPJŠ  na Medickej ul., rekonštrukcia priestorov bývalej kuchyne a jedálne pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ  na Medickej ul.. Kúpnou zmluvou UPJŠ 
získala budovu a pozemky na Moyzesovej č. 9  v Košiciach. UPJŠ odpredala  3 rodinné domy, vrátane pozemkov na Mánesovej ul. v Košiciach. 

K 31.12.2007 nehnuteľný majetok UPJŠ tvorí spolu 51 budov a 130 pozemkov.  Budovy a prislúchajúce pozemky sa nachádzajú na uliciach Šrobá-
rova č. 2, Moyzesova č. 9, 11, 16 a č. 50, Mojmírova č. 2, Kuzmányho č. 12, Kostlivého č. 1, Jesenná č. 5, Park Angelinum č. 9, Garbiarska č. 14 
a Kováčska č. 26 a č. 30. Areál Botanickej záhrady sa rozprestiera na ulici Mánesova č. 23, komplex študentských domovov na uliciach Medická č. 
4 a č. 6 a Popradská č.66. Okrem nehnuteľností v Košiciach UPJŠ vlastní i učebno-výcvikové zariadenia v Danišovciach, na Opátke a na Zemplín-
skej Šírave.  K 31.12.2007 celková hodnota majetku vo vlastníctve UPJŠ činí: 1 375 381 220,19 Sk. Celková hodnota budov a pozemkov vo vlast-
níctve UPJŠ činí:  812 822 474,72 Sk, z toho: 

• hodnota budov a stavieb v obstarávacích cenách činí: 566 166 391,22 Sk.  

• hodnota pozemkov činí:  246 656 083,50 Sk. 
 

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

dlhodobý hmotný majetok vo výške 369 117 

dlhodobý nehmotný majetok vo výške 11 192 

drahé kovy 1 697 

drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške 173 370 

drobný dlhodobý nehmotný majetok vo výške 5 818  

 
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok bol v roku 2007 zlikvidovaný v celkovej výške   14 928 tis. Sk. 
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V roku 2007 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach boli zabezpečené plynulé dodávky všetkých druhov energií pre objekty UPJŠ. Veľký 
dôraz bol kladený na úsporu energií a efektívnosť využívania technologických zariadení pri dodávkach najmä tepelnej energie, vody a plynu, kde 
boli skutočné spotreby energií v r.2007 nižšie ako v predchádzajúcom roku. V dôsledku priaznivých klimatických podmienok vznikla na tepelnej 
energii a plyne úspora v merných jednotkách aj v Sk. Nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu energetického hospo-
dárstva nám zabránil realizovať väčšie investičné akcie. Z tohto dôvodu boli v r. 2007 realizované len drobné  opravy a údržba technologických za-
riadení. 
  
Na základe uvedeného v r. 2007 bola daná do prenájmu ďalšia odovzdávacia stanica firme TEKO, a.s. Košice, ktorá zabezpečí modernizáciu tejto 
OS, najmä výmenu nerentabilných a zastaralých čerpadiel o veľkom výkone, ktorých technický stav už nezodpovedá terajším podmienkam. Pri  re-
konštrukcií objektu Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2 bola realizovaná temostatizácia vykurovacieho systému, ktorou sme dosiahli zníženie spotreby te-
pelnej energie. V uplynulom období bola venovaná pozornosť úspore tepelnej energie. Na MŠ SR boli uplatnené požiadavky zamerané na racionali-
záciu a úsporu energií. Bola spracovaná štúdia – hydraulického vyregulovania a termostatizácia vykurovacích sústav. Účelom stavebnej akcie je 
zhospodárniť a znížiť náklady na spotrebované teplo v jednotlivých objektoch UPJŠ v Košiciach, zabrániť prekurovaniu, resp. nedokurovaniu prie-
storov v uvedených objektoch. Ďalšie požiadavky boli zamerané na rekonštrukcie objektov UPJŠ a zateplenie najmä obvodových plášťou a striech. 
Bežnú údržbu na energetických zariadeniach  a opravy menšieho charakteru vykonávame vlastnou údržbou.  
  
V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené skutočné ročne spotreby energií v porovnaní s r. 2006 v merných jednotkách a Sk s vyčíslením dosiahnu-
tých úspor. 
 

 
TEPELNÁ ENERGIA 

/UPJŠ/ 
 

rok 2006  rok 2007  úspora v roku 2007 

spotreba v GJ náklady v Sk  spotreba v GJ náklady v Sk  spotreba v GJ náklady v Sk 

44 829 20 173 200  44 034 19 092 000  795 1 081 200 
 

 
 

ELEKTRICKÁ ENERGIA 
/UPJŠ/ 

 
rok 2006  rok 2007  úspora v roku 2007 

spotreba v kWh náklady v Sk  spotreba v kWh náklady v Sk  spotreba v kWh náklady v Sk 

2 521 531 12 103 352  3 259 380 14 760 120  - 737 849 - 2 656 768 
 
 
 

VODA 
/UPJŠ/ 

 
rok 2006  rok 2007  úspora v roku 2007 

spotreba v m3 náklady v Sk  spotreba v m3 náklady v Sk  spotreba v m3 náklady v Sk 

96 578 4 780 652  100 542 4 741 214  - 3 964 39 438 
 
 

 
PLYN 

/UPJŠ/ 
 

rok 2006  rok 2007  úspora v roku 2007 

spotreba v m3 náklady v Sk  spotreba v m3 náklady v Sk  spotreba v m3 náklady v Sk 

544 292 6 791 150  447 034 5 542 569  97 258 1 248 581 
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Vážení čitatelia, do rúk sa Vám dostáva správa o činnosti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2007. Tento 

rok sa o.i. niesol v znamení volieb dekana, ktoré majú vplyv na ďalšie smerovanie našej Alma mater, inštitúcie, ktorá má ambíciu byť kvalitnou sú-
časťou systému medicínskeho vzdelávania na Slovensku. 
 

Ako je všeobecne známe Lekárska fakulta vychováva absolventov lekárskych povolaní a nelekárskych povolaní. Predpokladom poskytovania 
vzdelávania je úspešné absolvovanie periodického procesu akreditácie, ktorému sa LF opäť podrobí v roku 2008. V súčasnosti má LF akreditované 
lekárske programy - všeobecné lekárstvo, stomatológiu, zubné lekárstvo a nelekárske zdravotnícke programy - ošetrovateľstvo, verejné zdravotníc-
tvo, fyzioterapiu, vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a pôrodnú asistenciu. Absolventom lekárskych povolaní po absolvovaní štúdia priznáva LF ti-
tul MUDr.  
 

V nelekárskych programoch  po prvom stupni vysokoškolského vzdelávania získavajú absolventi titul Bc. a titul Mgr. po ukončení druhého 
stupňa vzdelávania.  V komplexe študijných programov zabezpečuje fakulta aj III. stupeň vysokoškolského vzdelávania, t.j. doktorandské štúdium 
v 17 študijných odboroch. Súhrne v troch stupňoch vysokoškolského štúdia študovalo v roku 2007 na LF 2652 študentov.  
V súčasnom období má naša fakulta už aj prvé skúsenosti s poskytovaním špecializačného vzdelávania v 19 akreditovaných odboroch. 
 

Vysoký počet študentov sprevádzajú aj problémy súvisiace s personálnym a priestorovým zabezpečením výučby. Ich čiastočné eliminovanie 
okrem úvah o postupnom znižovaní študentov v nelekárskych programoch si vyžiadalo aj podpis dohôd s 11 zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých 
má fakulta výučbové základne. Výrazne negatívnym prvkom, ktorý pri hodnotení roku 2007 musíme spomenúť a ktorý má nepriaznivý vplyv na rea-
lizáciu klinickej výučby je klesajúci objem finančných prostriedkov na podporu klinickej výučby prichádzajúcich na univerzitu z rozpočtovej kapito-
ly Ministerstva školstva SR. Iným mimoriadne nepriaznivým momentom je prehlbujúca sa priepasť medzi finančným ohodnotením lekára - učiteľa 
a lekára - zdravotníka, pracujúcich na tom istom klinickom pracovisku. Tento trend aj s prihliadnutím k možnostiam mladých lekárov v otvorenom 
priestore Európskej únie môže perspektívne vyústiť do kolapsu medicínskeho vzdelávania nielen na UPJŠ, ale v celej SR. 
 

Rok 2007 sa o.i. niesol aj vypracovaním objektívnej pedagogickej zaťaženosti na teoretických, predklinických a klinických pracoviskách, ktorý 
slúži ako podklad pre strategické rozhodnutia vedenia fakulty a ďalšiu optimalizáciu činnosti jednotlivých pracovísk.  
 

Súčasťou novej stratégie vedenia fakulty je výraznejšia orientácia na vedecko-výskumnú činnosť.  Vypracovaný bol vedecko-výskumný zámer 
LF, ktorý bol odsúhlasený vo vedeckej rade a má slúžiť ako podklad pre nasledujúce aktivity  fakulty orientované na vytváranie väzieb na podniky 
realizujúce výsledky výskumnej činnosti, resp. na získavanie finančných zdrojov pre ďalší rozvoj vedecko-výskumnej činnosti. S cieľom aktivizovať 
vedecko-výskumný potenciál tvorivých pracovníkov fakulty sa vedenie rozhodlo pripraviť nové pravidlá odmeňovania na základe výkonnosti vo ve-
decko-výskumnej činnosti, ktoré  vstúpia do platnosti v roku 2008. Predpokladom je vytváranie vlastných finančných zdrojov, prichádzajúcich predo-
všetkým z výučby študentov - samoplatcov. Vedenie fakulty vynaložilo veľké úsilie, aby sa tento zámer podarilo realizovať a pri hodnotení roku 2007 
s potešením možno konštatovať, že v tomto smere sa podarilo urobiť výrazný krok dopredu. 
 

Milí čitatelia, pevne verím, že predložená správa Vám umožní získať i ďalšie zaujímavé informácie, reprezentujúce našu fakultu, ktoré Vám po-
slúžia ako impulz na zamyslenie a podnetné návrhy, ktoré našu prácu pomôžu skvalitniť.  
 

 
 
 
 

Prof. MUDr. Leonard S i e g f r i e d, CSc.  
               dekan  
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AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  
MVDr. Ján Rosocha, CSc.  

 

II..  ppooddpprreeddsseeddaa::  
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.  

 

IIII..  ppooddpprreeddsseeddaa::  
Martin Novotný 

 

ZZ aa
mm
ee ss
tt nn
aa nn

ee cc
kk áá
  čč
aa ss
ťť   

MVDr. Ján Rosocha, CSc.  
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.  
MUDr. Jozef Firment, PhD.  
MUDr. Pavol Harbuľák  
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. 
prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.  
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.  
prof. MUDr. Andrej Böır, PhD.  
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.  
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.  
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.  
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.  
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.  
prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.  
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.  

        doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.   

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ t
t uu
dd ee

nn tt
ss kk
áá   
čč aa
ss ťť
  

Martin Novotný 
Tomáš Grendel 
Tomáš Vasilenk. 
Martina Vidová 
Ján Jurkemik 
Daniel Evin 
Andrej Čorba 
Kamila Lacjaková 

   

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

PPooddpprreeddsseeddaa::  
 

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

 

MUDr. Igor Andrašina, CSc.  
prof. MUDr. Andrej Böır, CSc.  
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.  
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.  
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof. 
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.  
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.  
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.  
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.  
doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., mim. prof.  
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.  
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.  
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.  
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.  
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.  
doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. 
prof. 

 

EExxtteerrnníí  
ččlleennoovviiaa::  

 
prof. RNDr. Tomáš Dobranský, PhD. 
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  
doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.  
prof. Dr. Ivan Lefkovits, Dr.h.c. 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.  
prof. MUDr. Georg Sabin  
MUDr. František Sabol  
MUDr. Jaroslav Šajty 

   

 

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

 

Členovia: 

 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. 

doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof 

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 

Ing. Agnesa Klimová 

MUDr. Darina Hagovská 

MVDr. Ján Rosocha, CSc. 

Stanislav Semjan 

 

 

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
dekan 

 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom odbore 

stomatológia a zubné lekárstvo, štatutárny zástupca dekana LF 
 

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre I.–III. ročník v štu-
dijnom odbore všeobecné lekárstvo a pre bakalárske a magisterské 

štúdium  na LF 
 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. 
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre IV.–VI. Ročník 

 v študijnom odbore všeobecné lekárstvo na UPJŠ LF  
a pre špecializačné štúdium 

 

doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof. 
prodekanka pre zahraničné styky na UPJŠ LF  

a prezentáciu fakulty v zahraničí 
 

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF 

 

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
prodekan pre rozvoj UPJŠ LF, výučbové základne UPJŠ LF  

a spoluprácu s FN L. Pasteura v Košiciach 
 

Ing. Agnesa Klimová 
           tajomníčka fakulty 
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Akreditované študijné odbory 

Na Univerzite P. J. Šafárika Lekárskej fakulte podľa zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa-
lej ZVŠ) na UPJŠ LF prebiehala výučba v týchto stupňoch vysokoškol-
ského štúdia: 
 
Minister školstva SR dňa 6.12.2004 na základe vyjadrenia Akreditačnej 
komisie Vlády SR priznal UPJŠ LF právo udeľovať nasledovné akade-
mické tituly absolventom študijných programov. 
 

Akademický   
titul 

Stupeň Forma Študijný program 

Ošetrovateľstvo  

Laboratórne vyšetrovacie me-
tódy v zdravotníctve 

Fyzioterapia 

Verejné zdravotníctvo 

denná 

Pôrodná asistencia  

Ošetrovateľstvo  

Laboratórne vyšetrovacie me-
tódy v zdravotníctve 

Fyzioterapia   

Verejné zdravotníctvo  

bakalár 
1. stupeň 
bakalárske 
štúdium 

externá 

Pôrodná asistencia  

Ošetrovateľstvo 

Laboratórne vyšetrovacie me-
tódy v zdravotníctve 

Fyzioterapia   

denná 

Verejné zdravotníctvo 

Ošetrovateľstvo 

Laboratórne vyšetrovacie me-
tódy v zdravotníctve 

Fyzioterapia   

magister 
2. stupeň 
magisterské 
štúdium 

externá 

Verejné zdravotníctvo 

PhDr. 2. stupeň  
v študijnom programe Mgr. –  
ošetrovateľstvo 

doktor me-
dicíny 

1. a 2. stupeň denná Všeobecné lekárstvo 

doktor me-
dicíny 

1. a 2. Stupeň denná  Stomatológia 

doktor zub-
ného lekár-
stva 

1. a 2. stupeň denná Zubné lekárstvo 

PhD.  3. stupeň 
denná 
externá 

doktorandské štúdium (realizu-
je sa v rámci oddelenia vedy a  
výskumu) 

Doktorské študijné programy 

Záujem o štúdium v doktorských študijných programoch všeobecné le-
kárstvo, zubné lekárstvo v akademickom roku 2007/2008 mal stúpajúcu 
tendenciu. Prejavilo sa to v zlepšených výsledkoch dosiahnutých na pri-
jímacích skúškach a následne aj pri konečnom výbere študentov na tieto 
formy štúdia. 
Sťažené podmienky výučby trvajú najmä v prvých dvoch ročníkoch štú-
dia, ktoré majú najvyšší počet študentov. Hlavné problémy predstavujú 
personálne a materiálno-technické vybavenie.  
Ide najmä o: 

1. nedostatok priestorov na praktickú výučbu, 
2. nedostatok vysokoškolských učiteľov, 
3. nedostatok materiálneho a prístrojového vybavenia,  
4. zastaraná prístrojová technika. 

 
Čiastočné riešenie daného stavu prinesie: 

1. vybavenie teoretických ústavov PC,  
2. zabezpečenie multimediálnej techniky do všetkých  

prednáškových priestorov, 
3. zlepšenie priestorov pre praktickú výučbu. 

 
UPJŠ LF zaviedla v akademickom roku 2007/2008 úplnú blokovú výuč-
bu klinických predmetov, ktorá začína od V. ročníka štúdia. Efektívna 
bloková výučba však kladie väčšie organizačné i časové nároky na uči-
teľov - klinikov, vyžaduje interaktívny prístup k študentom a intenzívnej-
šiu implementáciu študentov do bezprostredného liečebno-
preventívneho procesu.  Je potrebné poznamenať,  že súčasný stav 
blokovej výučby na klinických pracoviskách negatívne ovplyvnili trans-
formačné zmeny v zdravotníctve (redukcia lôžok) a rastúci tlak oriento-
vať pracoviská na dosahovanie priaznivých ekonomických ukazovate-
ľov. Aj finančné prostriedky na klinickú výučbu poukázané z LF UPJŠ do 
výučbových základní sa čiastočne používajú na riešenie nepriaznivej 
ekonomickej situácie. Optimálnym východiskom daného stavu, ktoré do-
káže vytvoriť kompatibilné podmienky na kontinuálny pedagogický pro-
ces prípravy kvalitného lekára s krajinami EU je len zriadenie komplex-
nej Univerzitnej nemocnice. 
Na UPJŠ LF sa nebudú zvyšovať počty prijatých študentov na študijné 
programy všeobecné a zubné lekárstvo. Na druhej strane snahou UPJŠ 
LF bude získať väčší počet zahraničných študentov, ktorí reprezentujú 
po ukončení štúdia Lekársku fakultu vo svete.  
UPJŠ LF je spolugarantom študijného odboru „Farmácia“ na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva Košice. 

Bakalárske a magisterské študijné programy 

V bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo možno konštatovať 
postupný pokles záujmu a nárast záujmu o štúdium v ďalších akredito-
vaných študijných programoch predovšetkým vo Fyzioterapii. 
Od roku 2005 bolo Ministerstvom školstva SR udelené UPJŠ LF opráv-
nenie vykonávať rigorózne konanie v odbore „Ošetrovateľstvo“ s udele-
ním titulu PhDr. Na základe uvedeného fakulta realizuje toto štúdium. 
 
Spolupráca pri výučbe v nelekárskych študijných programoch:  

• s lekárskymi fakultami na Slovensku a fakultami s výučbou 
zdravotníckych študijných programov a výmennými stážami na 
fakulte v Adnan Menderes University v Aydin,  Turecko,   

• s Červeným krížom na Ústave pre bakalárske a magisterské 
štúdiá, 

• so sociálnym oddelením VÚC a magistrátu mesta Košice,  
• so základnými a strednými školami. 

 
Pre zefektívnenie pedagogického procesu v doktorskom, bakalárskom 
a magisterskom štúdiu na LF sú vytvorené funkcie koordinátorov výučby 
všetkých nosných klinických predmetov: interná medicína, chirurgia, gy-
nekológia, pediatria, zubné lekárstvo. Výučba prebieha na viacerých 
pracoviskách FNLP a DFN a preto v jednotnej koordinácii výučby vidíme 
významný prínos. 

Špecializačné vzdelávanie 

Špecializačné štúdium je jedným zo spôsobov ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v zmysle nariadenia vlády SR č. 322/2006 
Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sús-
tave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných čin-
ností. 
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K 31.12.2007 LF UPJŠ mala 19 akreditovaných špecializačných študij-
ných programov v kategórii lekár a zubný lekár. 

Kategória lekár (17): 

1. Dermatovenerológia 
2. Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  
3. Vnútorné lekárstvo 
4. Endokrinológia 
5. Neurológia 
6. Neurochirurgia 
7. Gastroenterologická chirurgia 
8. Pracovné lekárstvo 
9. Chirurgia 
10. Maxilofaciálna chirurgia 
11. Úrazová chirurgia  
12. Urológia 
13. Gynekológia a pôrodníctvo 
14. Hematológia a transfuziológia 
15. Infektológia 
16. Pneumológia a ftizeológia 
17. Rádiológia 

Kategória zubný lekár (2): 

18. Maxilofaciálna chirurgia 
19. Stomatológia 

 
UPJŠ LF má v procese prípravy na akreditáciu ďalšie špecializačné 
programy: pediatria, otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo. 
Sústavné vzdelávanie je druhým zo spôsobov ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v zmysle nariadenia vlády SR č. 322/2006 
Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sús-
tave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných čin-
ností. K 31.12.2007 má  UPJŠ LF 2 akreditované študijné programy sús-
tavného vzdelávania v kategórii lekár. Študijný program sústavného 
vzdelávania: USG diagnostika štítnej žľaz,  Cytológia štítnej žľazy. 
 
V roku 2007 bol aktualizovaný Študijný poriadok špecializačného štúdia 
a certifikačnej prípravy. V súlade s vyhláškou č. 31/2006 Z. z. Minister-
stva zdravotníctva SR o výške úhrady zdravotnického pracovníka za 
ďalšie vzdelávanie a po prerokovaní vo Vedení LF UPJŠ a schválený 
Akademickým senátom LF UPJŠ bolo vydané Rozhodnutie dekana č. 
1/2007 o úhrade za špecializačné štúdium dňa 11.12.2007. Následne 
bola školencom pripravená Zmluva  o zabezpečení ďalšieho vzdeláva-
nia zdravotníckych pracovníkov v  špecializačnom odbore. 

Lekárska fakulta ďalej umožňuje svojim zamestnancom zvýšenie kvalifi-
kácie v špecializačnom štúdiu v  špecializačnom odbore. Zamestnanec 
LF UPJŠ so zamestnávateľom uzatvára Dohodu o podmienkach zvýše-
nia kvalifikácie, ktorá je uzavretá v zmysle ustanovenia § 155 zákona č. 
311 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.     

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

V priebehu roku 2007 sa na Lekárskej fakulte riešilo 59 projektov VEGA,  
10 projektov KEGA, 6 projektov APVV, 4 projekty AV, 2 projekty prog-
ramu COST, 10 projektov VVGS, 1 projekt ŠPVVa 1 projekt EU MEHO. 
V rámci rozvojových aktivít sa fakulta zamerala na dobudovanie Centra 
excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie, inováciu Labo-
ratória bioelektromagnetizmu a experimentálnej onkológie a budovanie 
výskumného a vzdelávacie centrum genomiky a regeneračnej medicíny. 

Lekárska fakulta v roku 2007 získala na jedného tvorivého zamest-
nanca finančné prostriedky z riešenia projektov vo výške 94 300 
Sk, čo predstavovalo v celkovom vyjadrení sumu 28 566 900 Sk. 

V medzinárodných výboroch a orgánoch odborných spoločností pôsobi-
lo v roku 2007 celkom 87 pracovníkov. 31 zamestnancov Lekárskej fa-

kulty pracovalo v redakčných radách 25 zahraničných časopisov. 
V redakčných radách domácich časopisov pôsobilo 65 zamestnancov 
fakulty. 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci ŠVOČ v roku 
2007 úspešne reprezentovali fakultu na medzinárodných študentských 
konferenciách v Poľsku a ČR, získali tri prvé miesta a jedno druhé mies-
to. Interná doktorandka MUDr. Mária Pallayová z Ústavu fyziológie LF 
UPJŠ získala cenu Mladý vedec roka SR. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

     UPJŠ Lekárskej fakulty má spoluprácu na úrovni univerzít a iných 
akademických inštitúcií s týmito pracoviskami v zahraničí: 
 
- Partnership Agreement for post-graduate specialization studies – Lille 
Catholic InstituteFaculté Libre de Médecine, Hospital Group of the Lille 
Catholic Institute, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekár-
ska fakulta a Nemocnica L. Pasteura v Košiciach. 
- Halberg Heart Research Centre, Moradabad, India 
- University of Alberta, Edmonton, Kanada 
- Institute of Biochemistry, Ancona, Taliansko 
- Copenhagen University Hospital, Kodaň, Dánsko 
- Neonatal Intensive Care Unit, Ann Arbor, Michigan University, USA 
- Kardiologická klinika Vrije Universitet Amsterdam, Holandsko 
- I. interná klinika LF Masarykovej univerzity, Brno 
- Mikrobiologický ústav ČAV v Prahe 
- Ústav mikrobiológie a virológie ukrajinskej akadémie vied v Kyjeve 
- Štátna univerzita v Užhorode 
- University of British Columbia and  Capture Center for Cardiovascular 
and Respiratory Research, Vancouver, Kanada 
- Inštitút klinickej a experimentálne medicíny (IKEM) v Prahe 
- Univerzita v Groningene, Holandsko 
- Detské transplantačné centrum Pediatrickej kliniky 2. LF Karlova Uni-
verzita a FN Motol, Praha 
- Pediatrická klinika 2. LF Karlová Univerzita a FN Motol, Praha 
- Div. Nephrology, Children´s Hospital, University of Ottawa, Canada 
- Department of Microbiology, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden 
- Hospital Sick Children University Toronto 
- University of Würzburg, Nemecko 
- Multicentrická štúdia s neonatológiou z Insbrucku v Rakúsku (2007 – 
2008) 
- Spolupráca s Centrom pro výskum, diagnostiku a léčbu hypertenzie, 
Praha, ČR 
- European Global Oral Health Indicators Development  
- Siemens Ultrasound, Mountain View, California, USA – spolupráca na 
vývoji software pre trojrozmernu echokardiografiu na základe Zmluvy 
o spolupráci medzi UPJŠ a Siemens PSE 
- Odborná spolupráca medzi maďarskými a slovenskými cezhraničnými 
regionálnymi zdravotníckymi zariadeniami Jósa András Oktató Kórház – 
Nyíregyháza 
- Odborná spolupráca so Sanatmetal Ltd. Eger – Maďarsko 
- Spolupráca so Štátnou vysokou školou v Sanoku, Poľsko 
- GSEC – International Collaborative Group on Genetic Susceptibility to 
Environmental Carcinogens, University of Pittsburgh, Cancer Institute, 
USA, (1999-2008) 
- University of Leicester, UK (1999-2008) 
- Ústav experimentální medicíny AV ČR (1990-2008) 
- Spolupráca s profesorom Singom v rámci Medzinárodného kolégia 
kardiológie v oblasti výskumu omega 3-mastrných kyselín vo vzťahu ku 
kardiovaskulárnemu systému. 
 
Štatistické údaje študentských mobilít v rámci programu ERASMUS za 
ak. rok 2007/08: 
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Akad. roky Počet Študento- Počet Študento- 

 vyslaných Mesiace prijatých mesiace 

2003/2004 20 96 3 21 

2004/2005 32 141 1 6 

2005/2006 27 133 1 9 

2006/2007 37 190,5 4 24 

2007/2008 31 154 8 68 
 
Medzinárodné projekty: 
 
- COST B 23 Vývin a regenerácia v orofaciálnej oblasti, prof. MUDr. An-
drej Jenča, CSc. (2006-2008) 
- COST B 26  Kardiovaskulárne komplikácie pri obštrukčnom spánko-
vom apnoe: patogenetické mechanizmy a markery zvýšeného kardio-
vaskulárneho rizika, prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (2005-2009). 
 
Medzinárodné vedecko-výskumné projekty (MVTS): 
 
- Projekt EÚ -  MEHO – Migrant and Ethnic Health Observatory, Ústav 
hygieny a verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ (2007-2009) 
- Projekt WHO – Maternal Infant Health, Salzburg, Rakúsko. 
 
Medzinárodné mobilitné vedecké projekty: 
 
- ASO Study of interactions of selected natural and synthetic cyclic chal-
cone analogues with mitochondria, RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD 
(2006-2007). 
 

Medzinárodné špecificky zamerané výskumné projekty v rámci 6 RP: 
 
- MVDr. Alojz Bomba, DrSc. – zodpovedný riešiteľ projektu 6. rámcové-
ho programu EÚ „Rastliny, ich extrakty a iné naturálne alternatívy 
v krmivách“ – Veľká Británia, Nemecko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, 
Poľsko, Španielsko  

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   LLLeeekkkááárrrssskkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

1. Získanie ceny mesta Košice ako kolektív LF UPJŠ v Košiciach 

2. Príprava informačných letákov v anglickom jazyku 
a propagačných materiálov 

3. Účasť študentov LF na medzinárodných študentských poduja-
tiach 

4. Propagácia na veľtrhu vzdelávania  Education without borders 
v Oslo 

5. Propagácia na veľtrhu vzdelávania v Kyjeve 

6. Spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami v rámci mesta 
a SR 

7. Účasť  zamestnancov na propagácii zdravotno-preventívnej 
činnosti v masmédiách 

8. Spolupráca zamestnancov s mestskou organizáciou Sloven-
ského červeného kríža 
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PPPRRRÍÍÍRRROOODDDOOOVVVEEEDDDEEECCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

   

 

 

 
Rok 2007 bol pre Prírodovedeckú fakultu špecifický nielen v tom, že končilo funkčné obdobie jej samosprávnych orgánov, ale najmä vytvára-

ním nových príležitostí uchádzania sa o projekty v rámci hlavnej i podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na kontinuitu vedenia PF sa nám podarilo vo 
viacerých výzvach úspešne obstáť a tak rok 2007 z môjho pohľadu patrí k tým stabilizujúcim.  V novom funkčnom období sa súčasné vedenie fakul-
ty sústredí  nielen na realizáciu poslania Prírodovedeckej fakulty, ale aj  na udržanie medzinárodného rozsahu pôsobenia fakulty a na zachovanie 
zdravého pomeru medzi výučbou a vedeckým výskumom v pracovnej náplni VŠ zamestnancov. Hneď po potvrdení vedenia fakulty Akademickým 
senátom PF sme pripravili návrh Dlhodobého zámeru PF UPJŠ, ktorý sme pred prerokovaním vo VR  predložili na pripomienkovanie AO PF.  Po 
prerokovaní vo VR bol tento základný koncepčný materiál schválený  AS fakulty v novembri 2007.   

 

Úroveň vzdelávacej činnosti na fakulte je ovplyvnená skutočnosťou, že všetky ústavy PF UPJŠ riešia výskumné projekty na národnej 
i medzinárodnej úrovni s výstupmi do študijných programov. Študenti majú možnosť pod vedením svojich učiteľov aktívne sa zúčastňovať na vý-
skumnej činnosti. Sú prípady, že pri obhajobe  diplomových prác sú už spoluautormi karentovaných prác. Vedenie fakulty aj pre druhé svoje funkčné 
obdobie si dalo za úlohu naďalej skvalitňovať vzdelávanie zlepšením infraštruktúry študentských laboratórií a estetizáciou výučbových priestorov. Na 
fakulte sa do vybavenia laboratórií a cvičební ročne investuje 90% ročnej kapitálovej dotácie, čo predstavuje objem okolo 700 tis Sk. Je na rozhod-
nutí ústavov, na aké priority využijú uvedenú dotáciu. V r. 2007 investície využil ÚMV a UINF. Uvedené prostriedky zďaleka nepostačujú a preto 
učebne sa vybavujú aj z iných zdrojov. Vďaka  úspešnosti fakulty pri riešení vedeckých projektov, projektov ESF a najmä výnosov v podnikateľskej 
činnosti považujem rok 2007 za prelomový v objeme finančných prostriedkov vyčlenených na skvalitnenie prostredia a materiálneho vybavenia pre 
výučbu. Súčasné nároky študentov na vzdelávací proces  nutne vyžadujú zlepšiť ich prístup k študijným materiálom formou podpory e-learningu 
a motivácie učiteľov k tvorbe elektronických podporných textov pre svoj predmet. Perspektívna je aj spolupráca s Knižnicou UPJŠ pri šírení elektro-
nických učebných textov. V r. 2007 sa uspokojivo realizoval pilotný projekt archivácie záverečných prác v elektronickej forme. 

V AR 2006/2007 sme v oblasti riadenia štúdia urobili dôležitý kvalitatívny krok - prešli sme na novú verziu AIS - AIS2.  Rok 2007 považujeme 
za  rozhodujúci z pohľadu kompletizácie konzorcia univerzít vyvíjajúcich využívajúcich AIS. Opäť sa podarilo získať podporu vývojového tímu zo 
strany MŠSR.  Okrem AIS sa UPJŠ presadila aj ďalším centrálnym IT projektom. Laboratórium transféru technológií (LTT) pod vedením  RNDr. 
Pavla Murína, CSc. je nositeľom centrálneho rozvojového projektu MŠ SR Implementácia inteligentných digitálnych technológií novej generácie do 
vzdelávania a organizácie vedecko-výskumnej práce. Hlavným výstupom a nástrojom pre virtuálnu kolaboráciu je videokonferenčný produkt EVO 
(Enabling Virtual Organisation), na vývoji ktorého sa podieľajú aj zamestnanci LTT v spolupráci s Kalifornským technologickým inštitútom 
v Pasadene (CALTECH). Táto technológia sa stáva nástrojom nielen na podporu vzdelávania, ale aj pre riadenie univerzity, fakulty a manažovanie 
vedeckých a rozvojových projektov. Výrazom ocenenia uvedených aktivít v r. 2007 je aj ocenenie spolupráce s CALTECH vedením univerzity a to 
udelením čestného titulu „doctor honoris causa“ za fyziku - prof. Harvey Newmanovi a zlatej medaily UPJŠ – Ing. Philipe Galvezovi.  
  

Aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti je možné považovať rok 2007 pre našu fakultu za úspešný.  Vysoko si vážim úspešnosť našich vedec-
kých tímov v grantových agentúrach ako aj  obdivuhodný počet kvalitných vedeckých výstupov. Aj vďaka zástupcom z PF UPJŠ sa podarilo začleniť 
SR do medzinárodného  konzorcia XFEL (X-ray Free Electron Laser Facilities). Tento projekt EU vníma ako jeden z najkonkurencieschopnejších vo 
svetovom vedeckom priestore. Prostredníctvom neho sa otvárajú doteraz nepoznané možnosti pri štúdiu štruktúry látok, čo je predmetom záujmu 
jak vedcov PF ale aj LF. O význame projektu sme sa mohli presvedčiť počas návštevy Košíc (UEF SAV a UPJŠ) riaditeľa DESY Hamburg - prof. Al-
brechta Wagnera novembri 2007.   

 
Vedecká komunita našej fakulty netrpezlivo očakáva zverejnenie výziev na čerpanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Počas 

roka 2007 sme živo diskutovali o prioritných smeroch nášho výskumu a to nielen na úrovni  fakulty ale aj v rámci UPJŠ, regiónu i Slovenska. Viacerí 
z nás sa aktívne zapojili do vypracovania Strategického zámeru MŠ SR pre oblasť vedeckého výskumu. Napriek tomu, že sme boli svedkami ne-
ustále sa meniacich názorov na koncepciu rozvoja vedy na Slovensku verím, že aj vďaka vedeckej autorite osobností z našej fakulty, ako aj vďaka 
výbornej spolupráci s ústavmi SAV a VŠ na území mesta  budeme úspešní pri predkladaní projektov na prospech UPJŠ i  nášho regiónu. 

  

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

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  RNDr. Marcel Török,PhD. 

PPooddpprreeddsseeddaa::  Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. 

  

Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 
 

Doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD. 
 

RNDr. Dušan Barabas, CSc. 
 

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. 
 

Doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. 
 

RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat 
 

Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 
 

RNDr. Tomáš Horváth 
 

Mgr. Daniel Jancura, PhD. 
 

RNDr. Jozef Jirásek, PhD. 
 

RNDr. Marián Kireš, PhD. 
 

RNDr. Mariana Kolesárová, PhD. 
 

Doc. Ing. Martin Orendáč, CSc. 
 

RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. 
 

Doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
 

RNDr. Jozef Strečka, PhD. 
 

RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
 

Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, Dr. 
 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ t
t uu
dd ee

nn tt
ss kk
áá   
čč aa
ss ťť
::   

Jozef Angelovič 
Pavel Folvarčík 
Milan Fridrich 
Katarína Grichová 
Denisa Hrehorová 
Jana Ivanisková 
Valéria Lešková 
Mgr. Jana Mihalčová 
Zuzana Nováková 
Marek Varchula 

   

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  Doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

PPooddpprreeddsseeddaa::  Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

Doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 
Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 
Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. 
Prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. 
Prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc. 
Ing. Albert Breier, DrSc. 
Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. 
Prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. 
Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
Prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. 
Doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. 
Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. 
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. 
Prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. 
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 
Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. 
Doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. 
Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 
Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 
Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. 
RNDr. Jozef Ondáš, PhD. 
Doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
Prof. RNDr. Igor Podlubný, PhD. 
Doc. Ing. Pavel Raschman, CSc. 
Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 
Doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc. 
Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. 
Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
MVDr. Ivo Vanický, CSc. 
Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. 

 

 

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc 
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 

Ing. Lenka Labancová 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. 
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

doc. RNDr. Michla Jaščur, CSc. 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc. 

Ing. Marián Andrejko 
RNDr. Marcel Török, PhD. 

Ing. Tatiana Bušová 
Nataša Saláková  

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
dekan 

 
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

prodekan pre vedu, výskum, zahraničné vzťahy 
a doktorandské štúdium 

 
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 

prodekanka pre pedagogickú činnosť a ďalšie vzdelávanie 
 

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
prodekan pre rozvoj fakulty 

 
Ing. Lenka Labancová 

 tajomníčka   
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

Na fakulte sa v súčasnosti realizuje na prvom stupni VŠ štúdia 34 študij-
ných programov, z toho 25 medziodborových. Na druhom stupni sa rea-
lizuje 19  študijných programov jednoodborového štúdia, jeden medzi-
odborový a akreditáciu získala fakulta pre 6 študijných programov uči-
teľstva akademických predmetov vo vzájomných kombináciách. Na tre-
ťom stupni sa v súčasnosti realizuje 14 akreditovaných študijných prog-
ramov. 

Jednou z najvýznamnejších priorít v r. 2007 bola úloha zabezpečiť akre-
ditáciu ŠP Geografia na druhom stupni. AK  prejednala predložený spis 
a súhlasila s priznaním práv dňa 26.9.2007. Okrem toho sme v r. 2007 
získali práva na realizáciu doktorandského štúdia Aplikovaná matemati-
ka a práva na habilitácie a inaugurácie v odbore Biochémia, na akredi-
táciu bol odoslaný spis doktorandského štúdia Fyziológia rastlín. 
V novembri 2007 sme predložili na reakreditáciu tie študijné programy, 
ktorých práva mala fakulty limitované do 31.8.2008. Na väčšinu už má-
me pozitívne stanoviská pracovných skupín AK. 

Študijný program  Informačné technológie pre prácu so sociálne a zdra-
votne znevýhodnenými (ITZP) naďalej nemá nadväznosť na druhom 
stupni. Úlohou fakulty je pripraviť spoločne s FF UPJŠ podmienky pre 
štúdium magisterského ŠP v odbore sociálna práca. Navyše, misia fa-
kulty v Rožňave končí a tak fakulta požiadala AK o súhlas na zmenu 
miesta výučby ITZP – v Košiciach a to pre nových poslucháčov od  AR 
2008/2009.  

Veľkej obľube u študentov a učiteľov sa teší ŠVOČ.  Celofakultnému ko-
lu ŠVK venuje vedenie fakulty aj vedenia ústavov veľkú pozornosť. ŠVK 
patrí ku každoročnému vyvrcholeniu Prírodovedeckých dní. Ročne je 
v sekciách prezentovaných okolo 120 prác. Významné úspechy na celo-
štátnych kolách ŠVOČ svedčia o jej dobrej odbornej úrovni na fakulte. 

V r. 2007 mali na kvalitu pedagogického procesu vplyv dva ESF projekty 
(celkovo v hodnote 20 mil. Sk na obdobie troch rokov). Názov prvého 
projektu (18 mil Sk) je   Transformácia prírodovedných  študijných prog-
ramov  a ich poskytovanie v anglickom jazyku. Vďaka tomuto projektu 
v jeho prvej etape sa podarilo  zlepšiť podmienky fakulty pre poskytova-
nie výučby magisterských študijných programov pre zahraničných štu-
dentov. Projekt okrem možnosti zlepšenia jazykových kompetencií učite-
ľov, priniesol prostriedky na zefektívnenie propagácie štúdia na fakulte 
aktualizáciou IP, prostriedky na prípravu podporných učebných textov 
pre študentov, zlepšenie materiálneho vybavenia ústavov 
a v neposlednom rade pomohol stabilizovať zložitú situáciu v mzdových 
prostriedkoch. V AIS bola vytvorená podpora pre ŠP a IL predmetov 
v anglickom jazyku. Druhým projektom je projekt „Podpora jazykových 
a IKT kompetencií študentov učiteľského štúdia“. Aj tento projekt vytvára 
priestor pre doplnenie vzdelania našich študentov učiteľských ŠP 
v informačných technológiách a v jazykovej príprave, čím sa im uľahčí 
proces adaptácie v novom zamestnaní. 

Fakulta má osvedčený systém propagácie štúdia prostredníctvom web-
stránky PF UPJŠ, formou osobných návštev učiteľov z ústavov na  
gymnáziách, formou propagačných materiálov, elektronických portá-
lov.....  Pozitívna je skúsenosť najmä s efektivitou osobných návštev. 
Štúdium na fakulte je každoročne propagovaná aj formou informácií 
v médiách, pri účasti na informačných podujatiach  organizovaných Pe-
dagogicko-psychologickým centrom v Košiciach a Mestskými úradmi 
okresných miest Košického kraja a Prešovského kraja. V Týždni vedy sa 
uskutočňujú akcie fakulty pre verejnosť v spolupráci s CVČ na Poprad-
skej ulici.. Začiatkom februára sa koná tradične deň otvorených dverí. 
Za veľmi efektívnu formu považujeme ponuku platenej propagácie štu-
dijných programov na stránke www.education.sk. Návštevnosť tohto por-
tálu je neobyčajne vysoká (rádovo desaťtisíce návštevníkov).  

Okrem toho pre AR 2008/09 boli pripravení pútavé propagačné materiá-
ly o štúdiu v každom odbore, ako aj propagačné plagáty pre propagáciu 
Dňa otvorených dverí. 

Za účelom propagácie fakulty a budovania pozitívneho vzťahu 
k prírodným vedám, matematike a informatike sa realizujú rôzne vzdelá-
vacie a popularizačné aktivity pre žiakov stredných a základných škôl 
ako  sú predmetové olympiády (fyzika, biológia, matematika, chémia) 
korešpondenčné semináre (organizované združením STROM) a súťaže, 
od roku 2005 pribudla súťaž PALMA, PALMA Junior a IT liga, ktoré 
s podporou IT firiem realizuje Ústav informatiky. Úspešní riešitelia fyzi-
kálnej, matematickej či chemickej olympiády sú oslovení dekanom fakul-
ty s ponukou prijatia na štúdium. 
 
Veľmi pozitívne skúsenosti má fakulta z nového systému prijímacieho 
konania na základe výsledkov stredoškolského štúdia a výsledkov matu-
ritnej skúšky. Fakulta akceptuje zvolenú úroveň náročnosti maturitnej 
skúšky, ako  aj výsledky národných a medzinárodných porovnávacích 
skúšok. 

 Aj v r. 2007 pokračovala spolupráca s firmami, ktoré majú záujem 
o absolventov bakalárskeho stupňa a o formovanie ich profilu. Pozitív-
nym príkladom sú aktivity Ústavu informatiky. Ústav organizuje stretnutia 
a workshopy s IT firmami v Košiciach, darí sa mu zapojiť partnerov do 
vzdelávania študentov - v súčasnosti sa na fakulte pre študentov infor-
matiky realizuje výučba siedmich predmetov, ktorú realizujú pFlow, Ne-
ss-Slovakia, Siemens, a T-Systems. Prostredníctvom fakulty a Ústavu 
informatiky sa univerzita zapojila do iniciatívy Košice IT-Valley.  Záujem 
o podiel na výchove absolventov 1. a 2. stupňa v odbore chémia 
a biológia prejavila spoločnosť Imuna a.s., Šarišské Michaľany. 

Európska dimenzia vzdelávania sa prehlbuje podporou študentských 
a učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus, pričom narastá aj po-
čet študentov a učiteľov prijímaných z krajín EU.  

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. 

Laureáti ceny dekana za PdČ za rok 2007 

1. RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat. 
2. Ing. Anna Macková, CSc. 
3. Ing. Samuel Mockovčiak, CSc. 
4. Doc. RNDr. Mária Reháková, CSc. 
5. RNDr. Tibor Švec, CSc. 

Doktorandské štúdium 

V súčasnosti fakulta má akreditovaných 14 študijných programov  
a v akreditačnom procese je doktorandský študijný program z Fyziológie 
rastlín. V priebehu akademického roka 2006/2007 bol akreditovaný dok-
torandský študijný program Aplikovaná matematika. Na základe zmluvy 
s UPJŠ, realizujú doktorandské štúdium prostredníctvom našej fakulty aj 
4 externé vzdelávacie inštitúcie (pracoviská SAV), a to v rámci 7 študij-
ných programov.  

Doktorandské štúdium v jednotlivých študijných odboroch sleduje 
a hodnotí odborová komisia. Vo všetkých odborových komisiách, okrem 
zamestnancov fakulty, sú aj pracovníci z iných vysokých škôl, pracovísk 
SAV a významní odborníci z praxe. Všetky doktorandské študijné prog-
ramy a zadania dizertačných prác sa nachádzajú v AIS, analogicky ako 
je to v prípade bakalárskych a magisterských študijných programov. 
V ponuke povinných a povinne voliteľných predmetov v rámci jednotli-
vých študijných programov sú zohľadnené aj špecifické požiadavky ex-
terných vzdelávacích inštitúcií.  

Z analýzy ročného hodnotenia doktorandov denného štúdia vyplýva, že  
doktorandi sú spoluautormi 51 CC publikácií, 32 príspevkov 
v recenzovaných zborníkoch a 133 abstraktov z konferencií, čo v abso-
lútnom vyjadrení je porovnateľné s vedeckou produkciou doktorandov 
v predchádzajúcich rokoch. Okrem toho doktorandi už zaregistrovali na 
svoje práce 11 citácií podľa SCI. Doktorandi významne vypomáhajú aj 
v pedagogickom procese. V akademickom roku 2006/2007 doktorandi 
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odučili celkom 319 semestrohodín.  Značný vedecký potenciál niekto-
rých doktorandov sa prejavuje v úspešnosti pri získavaní grantov 
v rámci vnútorného vedeckého grantového  systému (VVGS) pre mla-
dých vedeckých pracovníkov, a to tak na úrovni fakulty ako aj univerzity.  

Najlepší doktorandi denného štúdia sú každoročne navrhovaní na Cenu 
dekana PF UPJŠ, spojenú s finančnou odmenou. Dlhodobo medzi naj-
úspešnejších doktorandov na fakulte patria doktorandi z chemických a 
fyzikálnych vedných odborov.    

Laureáti ceny dekana za rok 2007 

1. RNDr. Radovan Engel 
2. RNDr. Zoltán Kuscsik 
3. RNDr. Timea Tóthová 
4. RNDr. Ján Kovaľ 
5. RNDr. Martin Vavra 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Prírodovedecká fakulta si naďalej udržiava popredné postavenie v SR 
v počte vedeckých výstupov, úspešnosti grantových vedeckých projek-
tov a grantovej podpory pre ďalšie aktivity súvisiace s pedagogickým 
procesom, informatizáciou vysokých škôl a budovaním materiálovej zá-
kladne. Svojimi výsledkami v tejto oblasti sa fakulta etablovala na me-
dzinárodne známu vedecko-výskumnú inštitúciu s rozvetvenou sieťou 
medzinárodných kontaktov. 
 
Konkrétne výsledky fakulty sú ročne sumarizované v správach 
o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za príslušný kalendárny rok, 
ktoré prejednáva VR fakulty a sú archivované a dostupné pre zamest-
nancov i verejnosť. Z nich je možné konštatovať stabilne vysokú úroveň 
v počte publikovaných prác a citácií, ako aj každoročný nárast získaných 
finančných prostriedkov na podporu vedy. 
 
V r. 2007 boli na PF UPJŠ pre motiváciu k vedeckej činnosti využívané 
najmä tieto nástroje: 
• vedecká činnosť sa na fakulte považuje za integrálnu súčasť čin-

nosti VŠ učiteľa resp. doktoranda (okrem lektora). Jej výsledky sú 
dôležitým kritériom pri hodnotení zamestnancov a ústavov, a slúžia 
ako podklad pri rozdeľovania finančných dotácií. Každý tvorivý za-
mestnanec musí byť členom grantového tímu, 

• vedecké a pedagogické funkčné miesta sa naďalej obsadzujú 
výberovým konaním, 

• cena dekana za vedeckú činnosť umožňuje každoročne oceniť 
najlepších z radov zamestnancov i doktorandov, narastá finančná 
dotácia pre ocenených, 

• VVGS je významným nástrojom na motiváciu doktorandov 
a mladých tvorivých zamestnancov k získavaniu skúseností 
s písaním i realizáciou projektov, 

• AIS – subsystém veda a výskum umožňuje pracovať 
s informáciami o riešených projektoch, o publikačnej aktivite jednot-
livcov i organizačných jednotiek fakulty. 

• celofakultné vedecké semináre prispievajú k propagácií vedeckej 
práce osobností, ktoré sa významne presadili v medzinárodnom 
meradle,  

• správa o vedeckovýskumnej činnosti každoročne sumarizuje 
a hodnotí konkrétne výsledky fakulty vo vedecko-výskumnej oblasti 
za príslušný kalendárny rok. Prejednáva ju vedecká rada fakulty.  

 
Základnou prioritou úlohou vedenia fakulty bola príprava vedeckých tí-
mov  na čerpanie štrukturálnych fondov. V roku 2007 sa postupne vyse-
lektovali  hlavné priority v oblasti budovania technickej infraštruktúry: 

1. Centrum progresívnych materiálov 
2. Centrum na báze biomedicíny a biotechnológií 
3. Informačné technológie 

Uskutočnilo sa množstvo rokovaní na rôznych stupňoch riadenia, kto-
rých výsledkom boli aj konkrétne projekty APVV na podporu centier ex-
celentnosti. 

Riešenie vedeckých projektov 

V roku 2007 na Prírodovedeckej fakulte pracovalo v prepočítanom počte 
279,48 tvorivých zamestnancov, z toho 156,2 učiteľov a odborných za-
mestnancov a 49,28 zamestnancov na vede a výskume, ako aj 74 dok-
torandov v dennej forme s úhrnnou ročnou vedeckovýskumnou kapaci-
tou 402,76 tis. hod. V roku 2007 sa na fakulte spolu riešilo viac ako 180 
vedeckovýskumných projektov. Spomedzi nich bolo 53 VEGA projektov 
so zodpovedným riešiteľom z fakulty, v 7 prípadoch bol vedúci projektu 
zo SAV, v 4 prípadoch bol vedúci projektu z inej fakulty, a na fakulte bol 
zástupca vedúceho projektu Z ďalších grantových agentúr bolo v roku 
2007  na fakulte financovaných 10 KEGA projektov s vedúcim na fakul-
te, 12 APVV projektov s vedúcim na fakulte a 3 APVT projekty s vedú-
cimi na inom pracovisku,  6 rozvojových projektov z oblasti informačných 
technológií (ďalej len „IT“) z toho 2 centrálne.  APVV projekty sú cenné 
tým, že prinášajú aj mzdové prostriedky; v roku 2007 bolo zamestna-
ných na riešení APVV projektov 3,1 zamestnancov a na IT projektoch 
7,5 zamestnancov fakulty. V oblasti medzinárodných projektov, resp. 
projektov riešených v spolupráci so zahraničnými pracoviskami bolo na 
fakulte 15 projektov.  Fakulta sa podieľala aj v riešení medzinárodných 
projektov v rámci 7. rámcového programu – 2 projekty . (riešitelia: doc. 
RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. (ÚCHV) a Ing. Jozef Černák, CSc. 
(ÚFV)). V rámci VVGS na Univerzite v r. 2007 bolo ukončené riešenie 
25 fakultných projektov a z 25 projektov UPJŠ bolo financovaných 12 
projektov zo zdrojov UPJŠ. (13 VVGS UPJŠ projektov z ESF nemali pri-
delené žiadne finačné prostriedky). 
 

Financovanie vedecko-výskumnej činnosti 

Celkový objem získaných finančných prostriedkov vrátane rozvojových 
projektov a iných domácich a zahraničných zdrojov v roku 2007 pred-
stavuje dotácia na granty a projekty 47 120 tis. Sk, z toho bežné výdav-
ky 41 516 tis. Sk a kapitálové výdavky 6 604 tis. Sk.  V týchto sumách 
nie sú zahrnuté príspevky zahraničných partnerov použitých na riešenie 
spoločných projektov v zahraničí Prostriedky získané z grantov, domá-
cej a zahraničnej spolupráce mnohonásobne prekračujú inštitucionálne 
financovanie vedy na fakulte. Financovanie projektov zahraničnými 
partnermi taktiež umožnili pracovné pobyty našich zamestnancov 
a doktorandov v zahraničí a realizáciu u nás nedostupných metodík, 
resp. aj získanie potrebnej prístrojovej techniky pre Prírodovedeckú fa-
kultu. Finančné prostriedky grantových projektov sa používajú aj na kry-
tie nákladov vedeckých programov doktorandov a diplomových prác. 

Laureáti ceny dekana za VVČ za rok 2007 

1. Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
2. Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 
3. Doc. Ing. Martin Orendáč, CSc. 
4. Doc. RNDr. Miroslav Repčák, CSc. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Prírodovedecká fakulta je aktívne zapojená do medzinárodného vedec-
kého a vzdelávacieho priestoru. O bohatej medzinárodnej spolupráci 
Prírodovedeckej fakulty svedčí 21 zmluvných zahraničných partnerov 
UPJŠ v oblasti vedeckého výskumu, na ktorých fakulta aktívne participu-
je. Fakulta ročne organizuje viacero konferencií medzinárodného výz-
namu. Celkový počet realizovaných zahraničných ciest v roku 2007 bol 
193, z toho v rámci zmluvnej vedeckej spolupráce s 20 univerzitami sa 
uskutočnilo 40 zahraničných pracovných ciest. V roku 2007 sa zamest-
nanci fakulty zúčastnili 15 študijných pobytov v zahraničí. Dosiahnuté 
výsledky zamestnanci fakulty prezentovali na 77 zahraničných konfe-
renciách. V roku 2007 bolo na ústavoch fakulty prijatých 63 zahranič-
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ných hostí. Okrem toho bolo v roku 2007 na ústavoch fakulty prijatých 
118 zahraničných hostí v rámci medzinárodných vedeckých, vzdeláva-
cích a iných projektov, medzinárodných zmlúv a medzinárodných podu-
jatí organizovaných PF UPJŠ. 
 
Na medzinárodných súťažiach a iných podujatiach sa v roku 2007 zú-
častnilo 153 študentov (vrátane doktorandov) a 3 zamestnanci. Okrem 
toho sa v roku 2007  uskutočnilo 50 zahraničných pracovných ciest štu-
dentov (vrátane doktorandov) v rámci medzinárodných vedeckých, 
vzdelávacích a iných projektov a medzinárodných zmlúv. V rámci me-
dzinárodných vzdelávacích projektov, najmä programu LLP/Erasmus, sa 
realizovalo 56 mobilít, pričom prevažnú časť tvoria mobility študentov. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
PPPrrrííírrrooodddooovvveeedddeeeccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Súčasné vedenie Prírodovedeckej fakulty považuje rozširovanie služieb 
verejnosti za jednu z prioritných úloh. K tomuto účelu zriadilo Centrom  
celoživotného vzdelávania (CCV) . 

Činnosť CCV sa v ostatných rokoch sústreďuje na realizáciu úloh 
v týchto oblastiach: 
- realizácia komerčných vzdelávacích aktivít, 
- 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, 
- podpora pre e-learning na fakulte. 

V roku 2007 sa prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania Prí-
rodovedeckej fakulty v Košiciach (CCV) realizovali tieto projekty pre ši-
rokú verejnosť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Projekt ŠP (http://pokladnica.ccv.upjs.sk/) 

Školenia klientov k Informačnému systému Štátnej pokladnice (IS ŠP) 
sa realizovali podľa zmluvy medzi Ministerstvom financií SR 
a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2007 bolo vy-
školených v štyroch školiacich strediskách – UPJŠ Košice, EÚ Brati-
slava, UMB Banská Bystrica, UKF Nitra – 873 zamestnancov klien-
tov ŠP.  

2. Projekt jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva 
(http://uctovnictvo.ccv.upjs.sk/) 

Školenia sa realizovali podľa zmluvy medzi Ministerstvom financií SR 
a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a medzi KPMG 
a UPJŠ. Počas obdobia od 24.1.2007 do 19.12.2007 bolo vyškole-
ných v šiestich školiacich strediskách (oproti projektu ŠP aj na PU 
Prešov a ŽU Žilina) spolu 8486 účtovníkov zamestnancov verej-
nej, štátnej správy a samosprávy..  

3. Projekt ITMS(http://itms.ccv.upjs.sk/) 

Od júna 2007 prebiehali školenia pre RO/SORO na informačný sys-
tém pre štrukturálne fondy (ITMS) pod záštitou f. Siemens a MVRR 
SR. 
Školenia pre  RO, SORO, PO a CKO počas nábehu ITMSII pre prog-
ramové obdobie 2007-2013 sa konali na základe zmluvy medzi UPJŠ 
a MVRR SR. 
Za uvedené obdobie bolo spolu vyškolených 673 pracovníkov jed-
notlivých RO, SORO, PO a CKO. 

4. Projekt IT-Valley 

V roku 2007 pokračovali vzdelávacie aktivity pre T-Systems podob-
nou formou ako v roku 2006. Okrem Summer UniversITy a IT farm sa 
pre študentov 3. a 4. ročníka pripravila tzv. Evening UniversITy.  
 

5. Subdodávka pre Dopravný podnik mesta Košice v rámci projek-
tu ESF – „Zvýšenie profesionálnych zručností, mobility a adap-
tability zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice, ak-
ciová spoločnosť“ – testovanie ECDL pre 88 zamestnancov 
podniku. 
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PPPRRRÁÁÁVVVNNNIIICCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 

 

 

 
 

 
 
Právnická fakulta v septembri 2008 oslávi už 35. rok svojej existencie. Má za sebou pomerne bohatú históriu a množstvo skúseností, aby bol 

dostatočne  využívaný jej tvorivý potenciál a aby sa čo najviac priblížila k právnickým fakultám v členských štátoch Európskej únie.  
 

Aj v predchádzajúcom roku 2007 fakulta ako súčasť univerzity plnila úlohy stanovené jej dlhodobým zámerom. Základnou úlohou fakulty bola 
príprava kvalitných absolventov –právnikov v súčasnej dobe už europrávnikov, ale aj kvalitná vedeckovýskumná činnosť. Právnická fakulta 
v Košiciach sa zaraďuje na jedno z popredných miest v akreditácii doktorandského štúdia a v priznaní práv habilitačného a inauguračného konania 
z právnických fakúlt na Slovensku, či ž v rámci verejných vysokých škôl, alebo súkromných vysokých škôl.  
 

Osobitná pozornosť na fakulte bola venovaná študijnému programu, ktorý určuje profiláciu fakulty, a to tak v prvom stupni ako aj v druhom 
stupni štúdia a nadväzne na tretí stupeň štúdia. Pri realizácii študijného programu sa v predchádzajúcom období osobitne zvýrazňovali trendy 
a úprava inštitútov európskeho práva a zdôrazňovala sa predovšetkým možnosť interdisciplinárnej výučby.  
 

Na fakulte v predchádzajúcom roku bola osobitná pozornosť venovaná právnym klinikám, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou poskytovaného 
vzdelávania. Prostredníctvom právnych kliník majú študenti vytvorené podmienky pre aplikačnú prax. V súčasnosti je možnosť výberu právnych kli-
ník z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, daňového práva a medzinárodného práva. Práca s konkrétnymi prípadmi posúva študentov ďa-
lej, čo sa prejavuje značným záujmom o túto formu výučby na fakulte. 
 

Doktorandské štúdium na fakulte či už formou internou  alebo externou  je mimoriadne dôležitou súčasťou  budúceho rozvoja fakulty, pretože 
pripravuje najmladšiu generáciu schopných a ochotných mladých ľudí pripravených sa ďalej vzdelávať a venovať sa vedeckovýskumnej činnosti. 
V tejto oblasti fakulta už začína zbierať prvé výsledky, najmä prípravou na obhajobu vlastných interných doktorandov. 
 

Fakulta v predchádzajúcom roku aj napriek dobrému kvalifikačnému rastu prijala opatrenia na zlepšenie kvalifikačnej štruktúry učiteľov fakulty 
a s tým súvisiacej vedeckovýskumnej činnosti. Zvýšil sa počet zapojenia učiteľov do grantových projektov, na primeranej úrovni sa zabezpečuje  
publikačná činnosť, aj keď v tejto oblasti je stále čo vylepšovať, najmä publikovaním v renomovaných vedeckých periodikách.  
 

Nezanedbateľnou súčasťou fakulty je medzinárodná spolupráca, a to  najmä s podobnými inštitúciami v zahraničí. Svoje osobitné miesto má  
spolupráca s európskymi inštitúciami. Pre fakultu je významná  tá  skutočnosť, že v Košiciach sídli  Ústavný súd SR. Už od jeho vzniku sa formovala 
a pokračuje dobrá spolupráca s touto ústavnou inštitúciou. Treba konštatovať, že nielen na tejto úrovni je dobrá spolupráca, ale dlhodobo a aktívne 
sa rozvíja aj spolupráca so súdmi a prokuratúrou na všetkých stupňoch v SR. Tieto inštitúcie sú nápomocné fakulte pri organizovaní praktických cvi-
čení, ktoré sú zaradené v študijnom programe fakulty.  Fakulta aj v predchádzajúcom roku rozvíjala spoluprácu s Národným strediskom pre ľudské 
práva a inými inštitúciami.  
 Rok 2007 patril z ekonomického hľadiska k zložitému obdobiu fungovania fakulty, najmä vo vzťahu k prijímaniu úsporných opatrení. Je potrebné 
podotknúť, že kvalita vzdelávania závisí aj od možnosti a ohodnotenia tých, ktorí ho poskytujú. Dlhodobo neriešené problémy v oblasti vzdelávania 
v práve, najmä  KEN, ktorý je vo vzťahu k právu veľmi nepriaznivý, prinesú pre  právnické fakulty vo všeobecnosti veľmi vážne dopady.  Celá aka-
demická obec právnickej fakulty sa podieľala na riešení tohto finančne náročného obdobia a treba len dúfať, že v budúcnosti tejto vzdelávacej inšti-
túcie svitne na lepšie časy. 
 
 

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 Illéš 

PPooddpprreeddsseeddnnííččkkaa::  JUDr. Marcel Dolobáč 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

 

JUDr. Tomáš Illeš     

JUDr. Milena Barinková, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. 

JUDr. Janka Vykročová, CSc. 

JUDr. Miroslav Štrkolec 

mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. 

JUDr. Karin Prievozníková 

JUDr. Martina Jánošíková 

JUDr. Ján Martinec 

JUDr. Marcel Dolobáč     

Vladimír Bindzár 

Michal Aláč 

Otto Brixi 

 

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  JUDr. Mária Bujňáková 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc. 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 

JUDr. Tomáš Illéš 

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

prof. JUDr. Helena Barancová, CSc. 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 

prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. 

doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. m. prof. 

doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc. m. prof. 

JUDr. Peter Koromház 

JUDr. Ivetta Macejková 

JUDr. Darina Michalková 

JUDr. Imrich Volkai 

 

 

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNKKYY  

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 
 

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc. 
 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 
 

JUDr. Tomáš Illeš 
 

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

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
 

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 
 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
 

mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. 
 

JUDr. Milena Barinková, CSc. 
 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 

JUDr. Martina Jánošíková 
 

Ing. Katarína Horňáková 

 

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNKKYY  

 
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.   

dekanka fakulty 
 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.      
prodekan pre zahraničné vzťahy a informačné technológie 

 
doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.  

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, 
doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie občanov 

 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.  

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
 

JUDr. Tomáš Illeš 
   predseda AS 

 
Ing. Katarína Horňáková                           

tajomníčka fakulty 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

V uplynulom roku sa vzdelávanie naďalej uskutočňovalo v dennej 
a externej forme štúdia, a to v kreditovej forme štúdia a nekreditovej 
forme štúdia. V rámci kreditovej formy štúdia bol  v 3., 4. a 5. ročníku 
poskytovaný päťročný magisterský študijný program a v 1. a 2. ročníku 
sa realizoval štvorročný bakalársky študijný program. 
 
V prijímacom konaní  fakulta rovnako ako v predošlých rokoch upred-
nostnila písomnú formu prijímacej skúšky. O štúdium v dennej forme sa 
uchádzalo 1161 uchádzačov, z ktorých 361 bolo prijatých. Zápis vykona-
lo  278 študentov.  Do externej formy štúdia sa prihlásilo  63 študentov, 
z nich bolo prijatých 52 a zapísaných do 1. ročníka  47. Uvedené údaje 
potvrdzujú, že záujem o štúdium na fakulte pretrváva, a to aj napriek sil-
nejúcej konkurencii v rámci SR . 
 
V záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu  pripravilo  vedenie fa-
kulty viacero zmien, ako napríklad zmeny v študijnom pláne, väčšiu va-
riabilitu v ponuke predmetov či rozširovanie činnosti právnych kliník. Po-
zitívne zmeny nastali aj v materiálnom a informačnom zabezpečení štú-
dia. Aj napriek obmedzeným finančným zdrojom rozšíril sa knižničný 
fond o nákup domácej a zahraničnej literatúry (79 kníh bolo zakúpených 
z prostriedkov fakulty, 66 kníh sa zakúpilo z grantových prostriedkov 
a 141 kníh bolo získaných darom). Do ponuky pribudlo 6 titulov skrípt (z 
toho 2 reedícia), 3 učebnice (z toho 2 reedícia), 1 monografia  a 7 zbor-
níkov.  Špecializované počítačové učebne umožňujú poskytovať dobrý 
prístup k programom ASPI, JURIX a EPI a posúvajú vzdelávací proces 
na vyššiu úroveň. 
 
Na fakulte pôsobilo v hodnotenom období spolu 53 interných vysoko-
školských učiteľov, ktorých kvalifikačná skladba bola nasledovná: 7 pro-
fesorov, 15 docentov, 13 odborných asistentov  s hodnosťou CSc. 
a PhD.,  11 odborných asistentov a 3 asistenti. Nepriaznivo nastavené  
ekonomické ukazovatele, najmä KEN, spôsobili, že počet 26 študentov 
pripadajúcich na 1 učiteľa výrazne prekračuje zákonom stanovený počet 
a v rámci celej univerzity je najvyšší. 
 
V zmysle zákona o vysokých školách mali študenti možnosť anonymnou 
formou vyjadriť svoj názor na kvalitu výučby a prácu učiteľov. Hodnote-
nie sa uskutočnilo v máji 2007, ale tak ako po iné roky  zopakovala sa 
nízka návratnosť dotazníkov (pod 50%). Ďalšie poznatky sa získavajú 
zo stretnutí  so zástupcami jednotlivých ročníkov. Tie sa podľa závaž-
nosti prejednávajú aj na porade vedenia a sú predmetom osobných po-
hovorov s dotknutými učiteľmi.  

V miernom tempe sa začala rozbiehať akademická mobilita, keď záujem 
o štúdium prejavili najmä študenti z  univerzít v Poľskej republike, aj po-
slucháči z iných fakúlt UPJŠ. 
U poslucháčov s dobrými  jazykovými znalosťami sa začína  prejavovať  
záujem o prednášky v cudzom jazyku. Ide však o problém, ktorého rie-
šenie presahuje možnosti fakulty,  a to najmä z hľadiska finančného 
ohodnotenia potenciálnych prednášajúcich   (odborníci so zahraničnou 
praxou) .      
 
Osobitné postavenie na fakulte má  Ústav európskeho práva, ktorý je 
v rámci vysokého školstva na Slovensku špecifický tak z hľadiska prí-
pravy europrávnikov, ako aj plnenia úloh súvisiacich s transformáciou 
európskeho práva do všetkých  pozitívnoprávnych disciplín, ktorých vý-
učba sa v rámci študijného programu bakalárskeho a magisterského 
štúdia na fakulte zabezpečuje.  Ústav okrem teoretickej prípravy zabez-
pečuje aj veľmi žiadané prepojenie s praxou (pobyty študentov do Lu-
xemburgu). Výnimočnosť jeho postavenia v rámci SR potvrdzuje aj fakt, 
že jeho financovanie zo strany MŠ  SR patrí k tzv. špecifikám.          

     
V roku 2007 promovalo celkom 188 absolventov, ktorí získali titul magis-
ter práva „Mgr.“, z toho 158 absolventov denného štúdia  a 30 absolven-
tov externého štúdia. 

Študenti s vynikajúcimi  študijnými výsledkami boli  v r. 2007 ocenení,  a 
to z úrovne rektora 4 študenti a z úrovne dekanky 13. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Príprava  novej nastupujúcej generácie na III. stupni vysokoškolského 
vzdelávania  je pre ďalší rozvoj fakulty kľúčová  a nezastupiteľná. 
V súčasnosti má fakulta  priznané právo konať doktorandské štúdium, 
dizertačné skúšky a má priznané právo  udeľovať vedecko-akademický 
titul „PhD.“ v týchto akreditovaných študijných odboroch: 
 
3.4.2       Teória a dejiny štátu a práva    

  garant prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
3.4.3       Ústavné právo                        

  garant prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 
3.4.7       Trestné právo                         

  garant prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 
3.4.10     Obchodné a finančné právo   

  garant Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
3.4.11     Občianske právo                    

  garant prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  
 
V uplynulom roku pokračovalo doktorandské štúdium vo vedných odbo-
roch akreditovaných podľa predchádzajúcich právnych predpisov 
s rokom ukončenia 2009 a to: 
 
68-03-9        Ústavné právo 
                 -   garant prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 
68-04-9        Správne právo  
                -   garant prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc. 
 
Prehľad o počte interných a externých doktorandov na jednotlivých  
školiacich pracoviskách fakulty v roku 2007 ukazuje tabuľka: 
 
Školiace pracovisko        Počet interných doktorandov    Počet externých 
doktorandov 
Katedra občianskeho práva              3                                                  17 
Katedra obchodného práva 
a hospodárskeho práva                     4                                                 10 
Katedra finančného práva  
a daňového práva                    2                                                   6 
Katedra ústavného práva  
a správneho práva                      2                                                   9 
Katedra trestného práva                    4                                                 16 
Katedra dejín štátu a práva                2                                                   1 
Katedra teórie štátu a práva               4                                                   2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu:                                            21                                                    61 
 
V roku 2007 doktorandské štúdium úspešne ukončila  1 absolventka ex-
ternej formy doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.4.10 Obchod-
né a finančné právo.  

      
Ako pozitívum  možno označiť, že v roku 2007 výrazne stúpol počet 
záujemcov o doktorandské štúdium. Tým, ktorí nemohli byť prijatí na in-
ternú formu štúdia, fakulta ponúkla externú formu. Pri výbere záujemcov  
vedenie dbalo  na to, aby sa doktorandské štúdium stalo hlavnou čin-
nosťou uchádzača s prínosom aj pre fakultu, a nie iba prestížnou záleži-
tosťou jednotlivca.  
 
Pretože s rastom počtu doktorandov môže dochádzať aj k poklesu kvali-
ty, vedenie osobitne riešilo túto problematiku na kolégiu dekanky 
v novembri 2007. Prijali sa opatrenia, ktoré majú prestíž fakulty 
v poskytovaní doktorandského štúdia v rámci SR udržať a upevniť.  
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MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Aj v r. 2007 pokračovali aktivity v rámci vzdelávacieho programu EÚ – 
Programu  Celoživotného vzdelávania/ERASMUS. Mobility  študentské 
aj učiteľské sa uskutočňujú na základe bilaterálnych dohôd uzavretými 
s nasledovnými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí:  

• Aristotelova  univerzita  v Solúne /Grécko/ 

•  Univerzita Sophia Antipolis v Nice /Francúzsko/ 

• Rzeszowská univerzita v Rzeszowe /Poľsko/ 

• Wroclawská univerzita vo Wroclawe /Poľsko/ 

• Jagiellonska univerzita v Krakowe /Poľsko/ 

• Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline /Poľsko/ 

• Univerzita Padova /Taliansko/ 

• Univerzita Foggia /Taliansko/ 

• Univerzita „Ovidius“ Constanta /Rumunsko/ 

• Univerzita Miskolc /Maďarsko/. 

V rámci študentských mobilít ERASMUS v akademickom roku 
2006/2007 na tunajšej fakulte študovalo 8 poľských študentov; do za-
hraničia odišlo študovať 10 študentov tunajšej fakulty. V rámci učiteľ-
ských mobilít  sa zúčastnili na  prednáškovom pobyte v zahraničí 2 in-
terní doktorandi fakulty.  Zo zahraničia navštívil fakultu jeden interný 
doktorand z Poľska.  

Aj napriek chronickému nedostatku finančných prostriedkov vedenie fa-
kulty vytvára podmienky   pre odborný rast učiteľov a interných dokto-
randov fakulty. Financuje ich účasť na vedeckých podujatiach organizo-
vanými partnerskými fakultami na území Slovenska  aj Českej republiky. 
Ako príklad možno uviesť: 

• medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov organizovanú Právnickou fakultou UK 
v Bratislave, ktorá sa konala v Častej-Papierničke v apríli 2007  

• medzinárodnú právnu konferenciu v ČR - stretnutie mladých 
vedeckých pracovníkov v Býkove v októbri 2007 

•  Jesennú školu práva na tému „Politické práva v Európe“ 
v Modre-Harmónii v novembri 2007 organizovaná Ústavom 
štátu a práva SAV v Bratislave v spolupráci s Friedrich Ebert 
Stiftung a Slovenským podporným výborom EUROPE 2000 

 
V roku 2007 rozvíjala fakulta spoluprácu s partnerskými inštitúciami, 
s ktorými má  podpísané Dohody o spolupráci. Tradične za najlepšie 
možno označiť aktivity so Rzeszowskou univerzitou , ktorá  v októbri 
2007 udelila doc. JUDr. M. Bujňákovej, CSc.  čestný titul „Profesor Ho-
noris causa“ ako ocenenie za jej osobný prínos pre rozvoj spolupráce. 

Ďalšia spolupráca sa rozvíja s právnickými fakultami Univerzity v Lodži,  
Jagiellonskej univerzity v Krakowe,  Univerzity v Bialystoku, Univerzity 
v Miškolci, Univerzity Karlovej v Prahe,   Univerzity v Užhorode, Univer-
zity v Belehrade, s Užhorodským štátnym inštitútom informatiky, ekono-
miky a práva a s Petrohradskou štátnou univerzitou v Petrohrade. 

V roku 2007 sa rozšírili kontakty v Poľsku nadviazaním spolupráce 
v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu LLP/ERASMUS 
s Katolíckou univerzitou Jána Pavla II v Lubline.  

Ďalším významným krokom v rozširovaní medzinárodnej spolupráce bo-
la aj návšteva dekanky fakulty a rektora UPJŠ na Petrohradskej štátnej 
univerzite v Petrohrade v júli 2007. Cieľom tejto pracovnej návštevy bola  
ich aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii a podpísanie 
obojstrannej Dohody o spolupráci. 

Osobitný priestor má aj mimozmluvná medzinárodná spolupráca 
na úrovni fakúlt a jednotlivých katedier, resp. ústavov v ČR v oblasti ve-
deckovýskumnej a pedagogickej činnosti. Ide o  vzdelávacie inštitúcie 
v ČR, a to Masarykova univerzita v Brne,  Západočeská  univerzita 
v Plzni,  Univerzita Palackého v Olomouci a ďalej  Centrum medziná-
rodných právnych štúdií so sídlom v Salzburgu /Rakúsko/, ktoré tunajšej 
fakulte na svoje náklady sprostredkovalo zahraničných prednášateľov 
z USA (VŠ-učiteľov a odborníkov z právnej praxe). 

Medzinárodné vedecké podujatia 

V roku 2007 sa uskutočnili viaceré podujatia  s medzinárodnou účasťou.  
Z nich si osobitnú pozornosť  zaslúži vedecká konferencia na tému „15 
rokov Ústavy SR“, ktorej spoluorganizátorom  v septembri 2007 bol 
 Ústavný súd SR a Košický samosprávny kraj. Pozvanie prijali viacerí 
významní odborníci z Česka, Poľska a Maďarska, pričom  pozitívny 
ohlas zo strany účastníkov konferencie opäť raz prispel k zviditeľneniu 
fakulty v zahraničí.  

V decembri 2007 sa konala pod záštitou dekanky fakulty medzinárodná 
vedecká konferencia „Pocta profesorovi Gašparovi“ pri príležitosti jeho 
významného životného jubilea (80 rokov). Toto vedecké podujatie bolo 
nielen dôstojnou rozlúčkou v závere jeho kariéry, ale aj ocenením  jeho 
celoživotného diela na medzinárodnej úrovni. 

Do zahraničia (ČR, Poľsko, Maďarsko, Ruská federácia, Grécko 
a Taliansko) sa realizovalo celkom 29 zahraničných pracovných ciest 
učiteľov a interných doktorandov fakulty spojených s ich aktívnou účas-
ťou na medzinárodných vedeckých podujatiach. V septembri 2007 na-
stúpil na 10-mesačný študijný pobyt v Bruseli jeden interný doktorand 
fakulty. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   PPPrrrááávvvnnniiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll tttyyy   

Právnická fakulta je vzdelávacou inštitúciou, ktorej absolventi nachádza-
jú uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach spoločenského 
a ekonomického života. Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii 
a s ním spojený dynamický  rozvoj národného hospodárstva prinášajú 
so sebou potrebu nielen skvalitňovať prípravu nových právnikov ale aj 
prispievať k zvyšovaniu  právneho  vedomia v radoch obyvateľstva.  
 
Právo zasahuje do  každodenného života či už jednotlivca alebo spolo-
čenských a ekonomických subjektov. V tejto súvislosti sa s pozitívnym 
ohlasom stretli dvoj až štvorsemestrálne kurzy organizované pre záu-
jemcov s vysokoškolským právnickým aj neprávnickým  vzdelaním. Svo-
je významnú úlohu   plnila  aj Univerzita tretieho veku. 
 
Vedenie fakulty sa v hodnotenom období usilovalo, aby  problematika 
ďalšieho vzdelávania obyvateľstva  neostávala na jednotlivých kated-
rách iba okrajovou záležitosťou, ale aby ju katedry vnímali ako súčasť 
svojich aktivít. 
 
Vedenie fakulty dlhodobo   vytvára dobré podmienky   pre rast mladej 
vedeckej generácie právnikov, ktorej výhodou je jazyková zdatnosť 
a tiež schopnosť  pohotovo reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky 
praxe. 
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FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   VVVEEERRREEEJJJNNNEEEJJJ   SSSPPPRRRÁÁÁVVVYYY   

 

 

 

 

 

 

Rok 2007 bol pre Fakultu verejnej správy ďalším rokom jej stabilizácie a napredovania ako nezastupiteľnej súčasti Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a zároveň posilnil jej pozíciu ako aktívneho činiteľa na pomyselnom trhu slovenskej verejnej správy.  Fakulta v súlade so svojím 
dlhodobým zámerom kládla dôraz na zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach a formách svojej činnosti. 

V roku 2007 došlo – napriek presunu študijného programu „sociálna práca“ na Filozofickú fakultu našej univerzity - k zvýšeniu počtu študentov, 
ktorý by sa mal v najbližších rokoch stabilizovať na úrovni 1000-1100 študentov. Uvedený počet zodpovedá súčasného záujmu uchádzačov 
o štúdium, ako aj perspektívam uplatnenia sa absolventov fakulty na trhu práce v podmienkach Slovenskej republiky. 

Na druhej strane takýto počet študentov vyžaduje od neveľkého kolektívu učiteľov (t. č. 32 ) maximálne úsilie v záujme udržania či zvýšenia 
kvality výučby, ktoré základom je náročnosť ako predpoklad objektívnosti. Počet učiteľov sa v hodnotenom období v podstate nezmenil, zhoršila sa, 
žiaľ, jeho kvalifikačná štruktúra odchodom 3 učiteľov na Filozofickú fakultu (1 profesor a 2 docenti). V priebehu roka 2007 sa nepodarilo túto stratu 
vykryť z vlastných zdrojov, avšak opatrenia prijaté v tejto súvislosti dekanom fakulty by mali v roku 2008 súčasný nepriaznivý stav v oblasti kvalifi-
kačnej štruktúry zásadne zmeniť. Oveľa potešiteľnejšia situácia je v doktorandskom štúdiu interných učiteľov, kde si všetci riadne plnia svoje povin-
nosti a štúdium ukončujú v čas , resp. jeho lehotu skracujú. Práve táto časť učiteľov by mala byť do budúcnosti jadrom zvyšovania  kvalifikačnej 
štruktúry na fakulte.  

Fakulta úspešne napreduje v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Zvýšil sa počet zapojenia jej učiteľov do riešenia grantových projektov (pre-
siahol 90% z celkového počtu pedagogických zamestnancov), publikačná činnosť zaznamenala nárast nielen svojou kvantitou, ale pozitívne sa roz-
víja aj jej kvalita (hoci v tomto smere je stále čo vylepšovať, najmä zvýraznením publikačných výstupov učiteľov v renomovaných vedeckých 
a odborných časopisoch). V roku 2007 zorganizovala fakulta 2 vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou a 1 vedecký seminár. Na fakulte 
vznikol nový vedecký časopis „Sociálne a politické analýzy“. Ide o elektronický interaktívny vedecký časopis vychádzajúci 2 x ročne.  

Oblasť vonkajších vzťahov možno hodnotiť v dvoch rovinách. Pokiaľ ide o zahraničné vzťahy fakulta sa zamerala na prehlbovanie obsahu 
existujúcich zmluvných vzťahov s tradičnými partnermi, zároveň však došlo k nadviazaniu nových kontaktov s fakultami (vysokými školami) obdob-
ného zamerania  v Rumunsku (Bukurešt), Poľsku (Lignica), Španielsku (Leon).  

Pozitívne sa rozvíjajú aj vzťahy so subjektami verejnej správy v rámci Slovenskej republiky, ktoré nadobudli nový kvalitatívny rozmer umožňu-
júci fakulte prenikať do povedomia všetkých inštitúcií, ktoré sa v prostredí slovenskej verejnej správy pohybujú a ovplyvňujú ho. Ide najmä 
o spoluprácu s Ministerstvom vnútra SR (Sekcia verejnej správy), netrestným úsekom Generálnej prokuratúry SR, správnym kolégiom Najvyššieho 
súdu SR, verejným ochrancom práv, Colným úradom Košice, ZMOS-om a Úniou miest, Košickým samosprávnym krajom a Banskobystrickým sa-
mosprávnym krajom. Za významnú skutočnosť treba považovať aj podpísanie zmluvy o spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu ve-
rejnej správy v Bratislave, ktorá svojim obsahovým zameraním je popri UPJŠ V Košiciach Fakulte verejnej správy druhou vysokoškolskou inštitúciou 
pripravujúcou absolventov pre potreby verejnej správy v Slovenskej republike.  

 

  

pprrooff..  JJUUDDrr..  IIggoorr    PP  aa  ll  úú  šš,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkééé   ooorrrgggááánnnyyy   FFFaaakkkuuullltttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

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

mm
ee ss
tt nn
aa nn

ee cc
kk áá
  čč
aa ss
ťť ::
  

JUDr. Peter D e m e k, PhD. 

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 t 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 t
t uu
dd ee

nn tt
ss kk
áá   
čč aa
ss ťť
::   

                   
Bc. Tomáš G á l 
 

Ján R á c l a v s k ý 

Bc. Michal S v i a t k o 
 

Bc. Tomáš P o r h i n č á k 
 
 
   

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. 
 

prof. plk. JUDr. Jozef  K u r i l, CSc 
 

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

Ing. Milan  M u š k a 
 

PhDr. Vladimír P a u k o v i č, Csc. 
 

Ing. Silvia  R u č i n s k á, PhD. 
 

PhDr. Štefan S u r  m á n e k, CSc. 
 

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

JUDr. Ladislav  T i ch 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  

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  

 

 

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

 
 

prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc  
dekan fakulty 

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

pprrooff..  IInngg..  NNoorraa  ŠŠ  tt  aa  nn  gg  oo  vv  áá,,  CCSScc..  
prodekanka pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy 

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

tajomníčka fakulty 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   FFFaaakkkuuulll ttteee   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

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

vaním vysokoškolského vzdelania v 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 2007/2008 sa na štúdium na fakultu zapísalo  
celkom 994 študentov, v študijnom odbore a študijných programoch „ve-
rejná správa“ (749 denná forma a 245 externá forma štúdia). 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, v ak. roku 2006/2007 – 965 študentov. 

Fakulta zabezpečuje výučbu v drvivej väčšine svojimi internými 
učiteľmi, ktorých pedagogická zaťaženosť v priamej výučbe vzhľadom 
na pomerne vysoký počet študentov a vyučovaných predmetov je veľmi 
veľká a presahuje bežný priemer pedagogickej zaťaženosti učiteľov na 
univerzite, resp. jej fakultách. 

V roku 2007 získalo titul Mgr. po absolvovaní štúdia na FVS 126 
absolventov. Celkový počet absolventov fakulty tým stúpol na 414. 
V roku 2007 na fakulte zároveň promovalo 192 študentov, ktorí absolvo-
vali  bakalársky  študijný program „verejná správa“. V uvedenom roku 
získalo titul PhDr. 30 absolventov, celkovo získalo titul PhDr. na fakulte 
doteraz 74 uchádzačov o rigorózne skúšky. 

V roku 2007 sa na úrovni fakulty a jej katedier stabilizoval študijný 
program „verejná správa“ z hľadiska zaradenia, vzájomnej nadväznosti 
a prepojenosti povinných predmetov v obidvoch stupňoch štúdia. Uve-
dený študijný program by mal viesť k ďalšiemu zdokonaľovaniu prípravy 
budúcich absolventov, pričom určitá špecializácia fakulty reagujúca na 
potreby praxe by sa mala dosahovať obsahovou inováciou existujúcich 
a otváraním nových povinne voliteľných predmetov a výberových pred-
metov. 

V hodnotenom období vedenie fakulty venovalo zásadnú pozor-
nosť tvorbe a vydávaniu učebných textov osobitne z povinných predme-
tov. Neutešenú situáciu v tejto oblasti sa darí postupne meniť k lepšiemu 
a rok 2008 by mal zavŕšiť proces zabezpečenia všetkých povinných 
predmetov študijnou literatúrou, vo väčšine prípadov autorsky z dielne 
interných učiteľov. 

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   FFFaaakkkuuulll ttteee   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

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

O dobrých výsledkoch v danej oblasti svedčí aj skutočnosť, že za-
pojenosť učiteľov do riešenia grantových projektov presiahla v roku 2007 
90%. 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, grantovej 
agentúry KEGA, skupina učiteľov bola zapojená do bilaterálneho projek-
tu APVV s partnerom z Českej republiky.  

V roku 2007 bolo úspešne ukončených 5 grantových  projektov, 
toho času pokračuje 11 projektov, ktorých vedúcimi sú učitelia fakulty 
a v ďalších 3 projektoch riešených na iných pracoviskách (Právnická fa-
kulta  UPJŠ, Právnická fakulta  UMB, Filozofická fakulta PU) majú učite-
lia fakulty svoje zastúpenie – celkom päť učiteľov. Do budúcnosti je dô-
ležité, aby sa riešenie grantových projektov obsahovo viac orientovalo 
na aktuálne otázky prebiehajúcej reformy verejnej správy a zároveň bu-
de nutné vo väčšej miere angažovať sa v rámci zahraničných 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 
vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch, aktívne sa zúčastňujú na 
vedeckých podujatiach v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.  

Publikačná produkcia učiteľov fakulty za rok 2007 predstavuje 100 
publikačných výstupov a fakulta zároveň eviduje za uvedené obdobie 
viac ako 40 ohlasov na publikačné aktivity svojich učiteľov.  
Ak zoberieme do úvahy už spomínaný odchod troch erudovaných učite-
ľov na Filozofickú fakultu, vekovú a kvalifikačnú štruktúru súčasného 
učiteľského kolektívu a prihliadneme na  ich pedagogickú zaťaženosť, 
môžeme považovať zapojenosť učiteľov do riešenia grantových projek-
tov a s tým súvisiacu publikačnú činnosť za veľmi uspokojivú (možno aj 
veľmi dobrú).  

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

Fakulta vydáva dva vedecké časopisy (vychádzajú 2 x ročne) – 
„Verejná správa a spoločnosť“ a elektronický vedecký časopis „Sociálne 
a politické analýzy“. 

V priebehu roku 2007 fakulta vyprofilovala svoj prioritný vedecko-
vzdelávací program pod názvom „Teória a prax územnej samosprávy 
v demokratickom štáte“. 

Vedecké podujatia 

Fakulta verejnej správy od prvých rokoch svojej existencie organi-
zovala vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom 
„Teória a prax verejnej správy“. V roku 2006 prijalo vedenie fakulty kon-
cepciu, v zmysle ktorej sa organizovanie vedeckých konferencií prene-
sie na katedry.  

V roku 2007 zorganizovala fakulta 3 vedecké podujatia. Vedecký 
seminár na tému: „Genéza a tvorba verejnej politiky SR“ (gestorovala 
Katedra sociálnych vied). Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účas-
ťou „Ekonomika a riadenie verejnej správy – výzvy pre ďalší rozvoj“ 
(gestorovala Katedra ekonomických vied). Vedeckú konferenciu 
s medzinárodnou účasťou: „Občan a verejná správa“ (ústavno-právne 
aspekty) – gestorovala Katedra právnych vied. 

Okrem toho sa fakulta podieľala ako spoluorganizátor na medziná-
rodnej odbornej konferencii „Psychológia práce a organizácie“. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   FFFaaakkkuuulll tttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

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

Fakulta verejnej správy je členom medzinárodných organizácií 
v oblasti verejnej správy, konkrétne NISPAcee (Network of Institutes and 
Schools of Public Administration – Central and Eastern Europe) a EPAN 
(European Public Administration Network). 
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V roku 2007 došlo zároveň k nadviazaniu spolupráce v oblasti 
vzdelávania, vedy a výskumu s Národnou školou politických štúdií 
a administrácie v Bukurešti, Fakulta verejnej správy v Lignici, ako aj 
s Vysokou školou verejnej správy v Leone.  

Spolupráca s uvedenými zahraničnými partnermi smeruje hlavne 
k výmene skúseností v oblasti vzdelávania, ako aj vzájomnej účasti uči-
teľov na vedeckých podujatiach organizovaných spomínanými vysoko-
školskými ustanovizňami. Spolupráca s Fakultou verejnej správy 
v Budapešti nadobudla v roku 2007 aj charakter vzájomnej výmeny uči-
teľov v rámci ich aktívneho pôsobenia v pedagogickom procese 
a zároveň sa vytvorili predpoklady pre riešenie vedeckých projektov. 
Obdobnou cestou sa uberá aj spolupráca s PAGS v Saratove (túto však 
značne limituje finančná náročnosť daná vzdialenosťou partnerov). 

Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania 

Od roku 2004 začala aktívna participácia fakulty v rámci medziná-
rodných študentských a učiteľských mobilít Socrates/Erasmus. 
V súčasnosti fakulta má podpísané bilaterálne dohody s Panteion Uni-
versity of Social and Political Science v Aténach, Univerzitou 
v Bayreuthe, Scoala Nationala de studii politice v Bukurešti, Corvinus 
university of Budapest a  University of Leon.  

V súlade s týmito dohodami vyslala fakulta v roku 2007 na štúdium 
do zahraničia celkom 10 študentov (Grécko – 3, Nemecko – 3, Maďar-
sko – 2, Rumunsko – 2) a 1 učiteľa (Grécko). Naopak na tunajšej Fakul-
te verejnej správy absolvovali 1 semester štúdia 4 študenti (2 z Grécka 
a 2 z Rumunska).  

Zahraničné pracovné cesty 

V roku 2007 vykonali učitelia fakulty (niektorí opakovane) 22 za-
hraničných pracovných ciest. Takmer 2/3 z tohto počtu predstavovala 
účasť našich učiteľov na vedeckých konferenciách a seminároch, zostá-
vajúci počet pracovných ciest boli študijné pobyty učiteľov, resp. ich 
účasť na zasadnutiach rôznych výborov a komisií.  

Za pozitívny treba považovať fakt, že takmer všetky konferenčné 
pobyty boli hradené z grantových projektov, ktoré získali učitelia rieše-
ním vedecko-výskumných úloh. 

Zahraničné návštevy 

V priebehu roka 2007 prijala fakulta celkom 13 zahraničných hostí 
(Česká republika – 5, Maďarsko – 3, Rumunsko – 3,  Rusko – 1, Srbsko 
– 1) Osobitne významné boli hlavne návštevy dekanov partnerských fa-

kúlt z Budapešti a Bukurešti, ktoré znamenali podstatné zvýšenie kvality 
vzájomnej spolupráce vo všetkých jej oblastiach a formách. Rovnako 
prínosná bola aj účasť zahraničných hostí na vedeckých podujatiach, 
ktoré fakulta zorganizovala. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
FFFaaakkkuuulll tttyyy   vvveeerrreeejjjnnneeejjj    sssppprrrááávvvyyy   

Fakulta v roku 2007 pokračovala vo svojom úsilí,  aby v uvedenej 
oblasti reálne pôsobila ako uznávaná inštitúcia na pomyselnom ihrisku 
slovenskej verejnej správy. Možno povedať, že toto úsilie prinieslo kon-
krétne výsledky predovšetkým v oblasti spolupráce s regionálnu 
a obecnou samosprávou. Fakulta v rámci novovytvoreného prijoritného 
vedecko-vzdelávacieho projektu „Teória a prax územnej samosprávy 
v demoktratickom štáte“ pripravila koncepciu vzdelávania volených 
predstaviteľov miestnej samosprávy. Projekt sa začne realizovať  (jeho 
vzdelávacia časť) v prebiehajúcom roku 2008 v súčinnosti 
s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym 
krajom. 

Učitelia fakulty sa v roku 2007 aktívne podieľali na realizácii vzde-
lávania vo verejnej správe najmä účasťou na projekte Jednotného štát-
neho účtovníctva a výkazníctva, kde pracovníčky Katedry ekonomických 
vied vykonali stovku jednodňových školení. Uvedený projekt sa usku-
točňoval pod gesciou Ministerstva financií SR v spolupráci 
s Prírodovedeckou fakultou tunajšej univerzity. Učitelia fakulty (Katedra 
právnych vied) zároveň personálne a obsahovo zabezpečili „kurz ďal-
šieho vzdelávania“ pracovníkov úradu Košického samosprávneho kraja 
podľa jeho požiadaviek.  

Pokračovala spolupráca fakulty so ZMOS-om najmä v oblasti po-
radenskej a vzdelávacej činnosti, ako aj v oblasti vedeckého výskumu. 
Spolupráce s praxou sa aktívne zúčastnili aj vybraní študenti fakulty, 
osobitne treba uviesť 2. miesto našej študentky v súťaži o cenu  Dexia 
banky, t. j. celoslovenskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu dotýkajú-
cu sa problematiky obcí, miest a regiónov Slovenska.  

Fakulta má zastúpenie v komisii Národnej rady SR pre novelu ús-
tavy SR, v Rade vlády SR pre verejnú správu, v komisii Ministerstva 
vnútra SR pre vzdelávanie vo verejnej správe, úzko spolupracuje so 
sekciou Ministerstva vnútra SR pre verejnú správu, Magistrátom mesta 
Košice, ako aj s Košickým samosprávnym krajom a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom.  
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FFFIIILLLOOOZZZOOOFFFIIICCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 
 

 

 

 
 
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala roku 2007 tvoriť svoju históriu. Vznikla z Ústavu filologických 

a sociálnych vied UPJŠ ako výskumného a pedagogického pracoviska s celouniverzitnou  pôsobnosťou, ktorý rozvinul svoju činnosť predovšetkým 
na základe existujúceho vedeckovýskumného a pedagogicko-psychologického potenciálu Fakulty verejnej správy UPJŠ a Katedry jazykov UPJŠ, 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.  Rektor UPJŠ Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír  Babčák, CSc., svojou zriaďovacou listinou kreoval zriadenie Filozofic-
kej fakulty ku dňu 1. 1. 2007. Po desiatich rokoch od rozdelenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na UPJŠ v Košiciach a Prešovskú uni-
verzitu v Prešove sa v zostave fakúlt našej univerzity znovu objavila Filozofická fakulta. Po takmer troch storočiach od čias Košickej univerzity sa 
v dejinách mesta Košice obnovilo humanitné a spoločenskovedné vzdelávanie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tým stabilizovala svoju 
štruktúru do plne fungujúceho klasického modelu a môže sa stať  prijateľnou alternatívou Univerzity Komenského v Bratislave pre východnú časť 
územia Slovenska.  

Novozaložená Filozofická fakulta UPJŠ má na čo nadväzovať, z čoho čerpať. Hoci sa narodila do novej počítačovej, digitálnej a internetovej 
komunikácie, hoci vstúpila do nových technológií vzdelávania, jej historická pamäť, ktorá siaha do roku 1657, teda do založenia Universitas Casso-
viensis, je plná vertikality pohľadu na predmetný a duchovný svet, pohľadu na kritické myslenie a dialóg o ňom. Treba to vnímať ako záväzok minu-
losti, ktorý je súčasne predznačením budúcich podôb vzdelávania a vedeckého bádania na fakulte. Filozofická fakulta UPJŠ má jedinečnú príleži-
tosť obnoviť po svojej predchodkyni priestor pre širokú dialogickú akademickú kultúrnu komunikáciu, ktorá je účinnou metódou kvalitnej vedeckej 
práce, étosu slobodného bádania a základu školského poznávania a vzdelávania.  Z tejto tradície sa zrodil aj znak fakulty. Jeho grafické riešenie 
zohľadňuje a zachováva jednotu vo výtvarnom výraze s už existujúcimi znakmi ostatných fakúlt UPJŠ. Sediaca múza má otočenú tvár z profilu, 
skúma znak fakulty, držiac ho na ruke. Týmto znakom je hlaholská graféma S vo význame SLOVO – symbol pre najdôležitejší "nástroj", s ktorým sa 
na Filozofickej fakulte pracuje, to značí znak jazyka, komunikácie, prostriedku na získavanie informácií, ale aj na estetické zažitie. Hlaholský znak 
zároveň odkazuje na veľkomoravskú a kresťanskú tradíciu. Písmeno S má hore kruh ako symbol Boha, Božej nekonečnosti, bez začiatku a konca; 
z kruhu nadol vyrastá trojuholník ako symbol Sv. Trojice. Nohou sa dotýka pásu zeme ako symbolu dávnej histórie, kolísky ľudstva. Fakulta 
v priebehu roka 2007 zriadila všetky orgány a vypracovala a schválila základné legislatívne dokumenty. V decembri 2007 Vedecká rada 
a Akademický senát FF UPJŠ schválili dôležitý dokument s názvom Koncepcia rozvoja FF UPJŠ na roky 2008 – 2011, v ktorom sú stanovené krát-
kodobé a dlhodobé priority fakulty na najbližšie štyri roky. V oblasti vzdelávania zaznamenala fakulta v prvom roku svojej existencie značný záujem 
(2043 študentov) o štúdium na všetkých akreditovaných študijných programoch. V roku 2007 Vedecká rada FF UPJŠ schválila žiadosti o akreditáciu 
ďalších nových študijných programov. Vo všetkých študijných programoch je fakulta spôsobilá poskytovať kvalitné vzdelanie, ktoré pripraví študen-
tov na náročný konkurenčný domáci a európsky trh práce.  

Strategickým úsilím vedenia fakulty je, aby každý študijný program mal všetky tri vzdelávacie stupne. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach dis-
ponovala v roku 2007 vedeckovýskumným potenciálom pozostávajúcim z 9 profesorov, 10 docentov, 30 odborných asistentov, 10 asistentov, 2 lek-
torov, 14 vedeckovýskumných pracovníkov a 16 interných doktorandov a 22 externých doktorandov. Dobrou východiskovou pozíciou rozvoja vedec-
kovýskumnej činnosti novej Filozofickej fakulty UPJŠ bola medzinárodná spolupráca a riešenie projektov APVV, VEGA, KEGA, bilaterálnych projek-
tov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzity v Groningene, NL, projektov EÚ. Vedenie fakulty prijalo roku 2007 viacero rozhodnutí v oblasti 
rozvoja vedeckovýskumnej činnosti. Východiskovou ambíciou je napĺňať základnú ambíciu UPJŠ – získať status výskumnej univerzity. Túto základ-
nú strategickú úlohu sa usilovala v roku 2007 uskutočňovať pri rešpektovaní etických princípov vedeckého bádania, ďalej zvyšovaním kvality vedec-
kovýskumnej činnosti, posilňovaním zviazanosti výskumu a vzdelávacieho procesu a rozvíjaním originálneho, tvorivého bádania.  

Medzi priority fakulty v najbližších rokoch patrí: intenzívnejšie prenikať s metodologickými a teoretickými iniciatívami do medzinárodných 
a domácich vedeckých agentúr (APVV, APVT atď.), rozvíjať výskumnú spoluprácu s prírodovednými a medicínskymi odbormi na UPJŠ, najmä 
v rámci pripravovaných centier excelentnosti (psychológia, textológia, fonetika, všeobecná jazykoveda, literárna teória, filozofia – najmä axiológia, 
semiotika, neurofyziológia reči, kybernetika, teória informácie, teória komunikácie, akustika, počítačová analýza signálu a i.). Fakulta v roku 2007 
posilnila svoje kvalifikačné portfólio,  zvýšila akreditačnú mohúcnosť a schopnosť garantovať všetky stupne kvalifikačného rastu z vlastných zdrojov. 
Pripravila a postúpila na Akreditačnú komisiu  akreditačný spis doktorandského štúdia v novom odbore literárna veda a akreditačný spis na získanie 
oprávnenia realizovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesorov v odbore neslovanské jazyky a literatúry / britské a americké štú-
diá. Vedenie fakulty si uvedomovalo fakt, že v čase formovania európskeho akademického konkurenčného prostredia bude pre adeptov vysokoškol-
ského vzdelávania, a to aj na Filozofickej fakulte UPJŠ, dôležitá nielen ponuka atraktívnych študijných odborov a programov, ale aj ponuka kultúry 
akademickej komunikácie v jej najrozličnejších podobách, ako aj kultúra prostredia. Ku kultúre vysokoškolskej komunikácie patrí totiž aj kultúra 
vzdelávacieho prostredia. V tomto smere fakulta nemohla študentom poskytnú vyšší štandard. Vedeniu fakulty sa podarilo v letných mesiacoch 
2007 získať od mesta budovu ZŠ na Petzvalovej ulici, ktorá sa stane na určitý čas spoločným fakultným vzdelávacím domovom.  

pprrooff..  PPhhDDrr..  JJáánn    GG  bb  úú  rr,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkééé   ooorrrgggááánnnyyy   FFFiiilllooozzzooofffiiiccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  

PPrreeddsseeddaa::  doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc. 
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doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. 

PaedDr. Renáta Orosová, PhD. 

Mgr. Renáta Panocová, PhD. (podpredseda) 

Mgr. Iveta Rajničová, PhD. 

doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. 

Mgr. Ferdinand Salonna 

Mgr. Renáta Timková, PhD. 

Mgr. Mária Zavatčanová, PhD. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

ŠŠ t
t uu
dd ee

nn tt
ss kk
áá   
čč aa
ss ťť
::   

Ing.Dana Brzáčová 

Viktória Kopuničová 

Peter Sabol 

Mgr. Ivana Urbančíková 

 

VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  

PPrreeddsseeddaa::  Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

ČČ  ll  ee  nn  oo  vv  ii  aa::  

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (podpredseda) 
prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD. 
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc. 
PhDr. Štefan Franko, PhD. 
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. 
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. 
doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. 
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof. 
PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová, mim. prof. 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
doc. PhDr. František Šimon, CSc. 
doc. PhDr. Ľubov Stekauerová, PhD. 
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. 
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD. 
prof. PhDr. Štefan Šutaj, DrSc. 
prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. 
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. 
prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc. 
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. 
van Dijk, Jitse P. MD, LLM, PhD. 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
  

KKOOLLÉÉGGIIUUMM  DDEEKKAANNAA  

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. 

 

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. 

 

doc. PhDr. František Šimon, CSc. 

 

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD. 

 

PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 

 

doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. 

 

Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 

 

PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová, mim. prof. 

 

doc. PhDr. Ľubov Stekauerová, PhD. 

 

prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

 

 

VVEEDDEENNIIEE  DDEEKKAANNAA  

 
 
 
 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
    dekan 

 
 

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť  

a doktorandské štúdium 
 
 

doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof. 
prodekanka pre pedagogickú činnosť a akreditáciu 

 
 
 

PhDr. Štefan Franko, PhD. 
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj 

 
 
 

RNDr. Dagmar Hvozdovičová 
tajomníčka fakulty 
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VVVzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   nnnaaa   FFFiii lllooozzzooofffiiiccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll ttteee   

O štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v prvom roku jej existencie 
malo záujem 2043 študentov, do prvého ročníka nastúpilo 442 štu-
dentov. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach v prvom akademickom 
roku pripravovala 818 študentov v troch ročníkoch 20 akreditovaných 
študijných programov bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelá-
vania. Konkrétne v 5 jednoodborových študijných programoch (ang-
lický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, britské a americké 
štúdiá, filozofia, psychológia, sociálna práca), v 15 medziodborových 
študijných programoch, pričom 5  medziodborových študijných prog-
ramov Filozofickej fakulty UPJŠ je realizovaných v týchto odboroch: 
britské a americké štúdiá, nemecký jazyk a literatúra, slovenský ja-
zyk a literatúra, filozofia. Ďalších 10 medziodborových študijných 
programov je realizovaných na medzifakultnej úrovni 
s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach v odboroch: britské 
a americké štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, chémia, fyzika, ma-
tematika, biológia, geografia.  

 
V magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania má Filozofická 
fakulta akreditovaných 18 nadväzujúcich  študijných programov. 
 V roku 2007 Vedecká rada FF UPJŠ schválila žiadosti o potvrdenie 
spôsobilostí Filozofickej fakulty UPJŠ vzdelávať študentov v 37 štu-
dijných programoch. Zároveň schválila žiadosti o akreditáciu nových 
študijných programov FF UPJŠ v odboroch masmediálne štúdiá (ba-
kalársky a magisterský stupeň), sociálna práca (magisterský stupeň),  
literárna veda (doktorandské štúdium) a rovnako aj žiadosti 
o akreditáciu medziodborového štúdia slovenského jazyka 
a literatúry, britských a amerických štúdií a informatiky (bakalársky 
stupeň) a žiadosti o akreditáciu učiteľstva akademických predmetov  
slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry 
a informatiky a o potvrdenie spôsobilostí v realizácii doktorandského 
štúdia v odbore filozofia.  
 
Filozofická fakulta UPJŠ v roku 2007 realizovala Projekt štúdia pre-
kladateľstva – odborný preklad podľa § 7 ods. 3 zákona č. 386/1997 
Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona č. 387/1996 Z. z. 
o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. Prioritný cieľ vzde-
lávania dospelých je zvyšovanie kompetencií odborného prekladu 
v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, ekonomika, bankovníctvo, fi-
nancie, právo, technika, európske inštitúcie a technika.  
 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach realizovala na medzifakultnej 
úrovni v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ MŠ SR akredi-
tovaný program ďalšieho vzdelávania Sociálno-psychologický výcvik, 
ktorý v roku v 2007 ukončilo 15 študentov.  

VVVeeedddaaa   aaa   vvvýýýssskkkuuummm   nnnaaa   FFFiii lllooozzzooofffiiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll ttteee   

Filozofická fakulta od svojho konštituovania 1. 1. 2007 zaznamenala 
celý rad pozoruhodných bádateľských aktivít a výsledkov vo vedec-
kovýskumnej činnosti, na ktorej sa zúčastňujú nielen vysokoškolskí 
učitelia a výskumní pracovníci, ale aj doktorandi. Vedeckovýskumná 
činnosť na fakulte sa rozvíjala v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja 
FF UPJŠ na roky 2008 – 2011.  
 
Medzi silné stránky tejto činnosti roku 2007 patrili: Centrum excelen-
tnosti KISH, prepojenie vedy a vzdelávania na všetkých troch stup-
ňoch, významné publikačné a vedecké výsledky fakulty ako celku, 
vysoká grantová úspešnosť v rámci SR, vysoký záujem 
o doktorandské štúdium absolventov magisterského štúdia, skúsený 
a erudovaný vedeckovýskumný a pedagogický personál 
s mnohostranným medzinárodným ukotvením, existujúce početné 
a produktívne medzinárodné vzťahy, zmluvy a kontakty, žičlivá at-
mosféra pre novú fakultu a jej atraktivita vo vedeckej a pedagogickej 
obci v medzinárodnom, národnom aj univerzitnom kontexte.  

 
V roku 2007 sa na Filozofickej fakulte riešilo spolu 38 vedeckovýs-
kumných projektov. Spomedzi nich bolo 9 projektov VEGA, 2 projek-
ty KEGA, 3 projekty APVV, jeden projekt APVT a jeden projekt  
VVGS. Okrem spomínaných projektov sa fakulta zapojila aj do iných 
zahraničných projektov, projektov bilaterálnej spolupráce  
a domácich projektov v počte 22. 
 
Celkový objem získaných finančných prostriedkov v roku 2007 na 
projekty VEGA  predstavoval 705 tis. Sk, na projekty KEGA 201 tis. 
Sk, na projekty APVV spolu 4 271 tis. Sk a na iné domáce 
a zahraničné granty spolu 2 614 tis. Sk. 
Doktorandské štúdium v dennej aj externej forme sa  na Filozofickej 
fakulte  v roku 2007 uskutočňovalo v troch študijných programoch: 
  

1) britské a americké štúdiá, 
2) dejiny filozofie,  
3) sociálna psychológia a psychológia práce. 

 
V roku 2007 študovalo na fakulte 16 denných doktorandov a 22 ex-
terných doktorandov, z toho dvaja z Poľskej republiky. V súlade so 
Štatútom Rady univerzitných centier excelentnosti UPJŠ a na zákla-
de schválenia Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach v roku 2006 rektor 
UPJŠ vytvoril na obdobie 4 rokov univerzitné centrum excelentnosti 
KISH – centrum pre výskum spoločenských aspektov zdravia, ktoré 
aj v roku 2007 veľmi úzko spolupracovalo s Katedrou pedagogickej 
psychológie a psychológie zdravia FF, so špičkovými pracoviskami 
Slovenskej akadémie vied a pracoviskami aplikovaného výskumu 
doma a v zahraničí, osobitne s Univerzitou v Groningene. KISH v ro-
ku 2007 úspešne napĺňal cieľ stať sa významným vedeckovýskum-
ným pracoviskom v Európe v rámci svojho výskumu.   
 
V roku 2007 sa novými nositeľmi akademického titulu PhD. stali: Pa-
edDr. Renáta Orosová z Katedry pedagogiky (názov doktorandskej 
dizertačnej práce Netradičné metódy v práci učiteľa technickej vý-
chovy) a PaedDr. Ivica Hajdučeková z Katedry slovakistiky, slovan-
ských filológií a komunikácie (názov doktorandskej dizertačnej práce 
Kompozičné a sémantické súvislosti v medzivojnovej próze).  
 
Pedagógovia a vedeckí pracovníci fakulty boli roku 2007 členmi via-
cerých významných medzinárodných inštitúcií; boli to vedecká komi-
sia Európskej asociácie verejného zdravia, Európska sieť pre britské 
štúdiá, LAUPE, medzinárodná pracovná skupina Diachrónny výskum 
jazykom miest HSSF,  Societas Linguistica Europaea, International 
Society of Phonetic Sciences, UNIPREV, medzinárodná spoločnosť 
pre inžiniersku pedagogiku IGIP, Medzinárodná komisia pre fonetiku 
a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavis-
tov a i. 
 
Pracovníci Filozofickej fakulty v roku 2007 vypracovali viac ako 60 
lektorských a oponentských posudkov a recenzií. Výsledky vedecko-
výskumnej činnosti pracovníci fakulty za rok 2007 predložili vo viac 
ako 150 publikáciách, predniesli 120 vedeckých a odborných pred-
nášok a  zároveň zaregistrovali vyše 170 citácií v domácich a v  za-
hraničných publikáciách. 

MMMeeedddzzziiinnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   FFFiii lllooozzzooofffiiiccckkkeeejjj    fffaaakkkuuulll tttyyy   

Medzinárodná spolupráca sa na FF UPJŠ sa v roku 2007 realizovala 
vo viacerých rovinách.  

Aktivity v rámci medzinárodných organizácií  
 

Dr. Iveta Rajničová v spolupráci s pracovníkmi Univerzity 
v Groningene  (Holandsko) iniciovala v rámci EUPHA (Európska 
asociácia verejného zdravia) založenie EUPHA sekcie pre Chronické 
choroby. Doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof., sa stala  stálou 
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delegátkou SR Rady riaditeľov UNIPREV (Board of UNIPREV direc-
tors). PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová, mim. prof.,  pracovala ako 
členka predstavenstva medzinárodného združenia Verein zur Erfor-
schung und Forderung  interkultureller Beziehungen in der Slowakei 
e. V. (Výskum a podpora interkultúrnych vzťahov na Slovensku). 
Prof. PhDr. Ján Bajtoš, CSc., PhD., sa stal členom medzinárodnej 
vedeckej spoločnosti IGIP so sídlom v Klagenfurte.  
 

Pracovníci Katedry anglistiky a amerikanistiky sa stali členmi ESSE 
(European Society for the Study of English), pričom katedra je ofi-
ciálnym skúšobným strediskom Testing Centre for International 
Cambridge Exams pod záštitou British Council pre región východné-
ho Slovenska (koordinátorky – Božena Velebná, Karin Oroszová). 
 
Medzinárodné vedecké projekty  

Pracovníci fakulty boli roku 2007 zapojení do riešenia 14 medziná-
rodných projektov, z toho 11 projektov bolo riešených v rámci dlho-
ročnej bilaterálnej spolupráce s Univerzitou v Groningene, 3 projekty 
boli podporené Európskou komisiou.  
 
Medzinárodné mobilitné vedecké projekty 
 

Na fakulte sa realizovali bilaterálna dohoda o mobilite učiteľov 
v rámci programu SOCRATES medzi Univerzitou Regensburg (SRN) 
a UPJŠ, podpísaná v r. 2006, a bilaterálny projekt APVV SK-CZ 
11706 Ľudský faktor a komunikácia v organizáciách verejnej správy 
Slovenskej republiky a Českej republiky.  
 
Medzinárodné sieťové vedeckovýskumné projekty ESF 
 

Doc. Dr. L. Stekauerová, PhD., bola spoluriešiteľkou Projektu ESF 
(Európskeho sociálneho fondu) – Skvalitnenie odborného vzdeláva-
nia v rámci študijných  programov etiky. 
 
Medzinárodné špecificky zamerané výskumné projekty v rámci 
6 RP 
 

Realizácia v roku 2007: 6TH FRAMEWORK PROGRAM Science 
and Society -    Comparative Models and New Approaches to 
Property in Tissue and Genome (Human and Plant), medzinárodný 
vedeckovýskumný projekt Cultural  Diversity and New Media – Their 
Interaction as an Element of  European Integration. 
 
Ostatné medzinárodné vedecké projekty 
 

„Oxford Handbook of Compounding“,  Slovotvorná typológia jazykov 
(spoluriešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.) 
 
Medzinárodné vzdelávacie projekty (programy) 
 

Socrates (Lifelong Learning Programme) / Erasmus 
 
V roku 2007 boli podpísané bilaterálne zmluvy: 
� s Rijksuniversiteit v Groningene (Holandsko), 
� s University of Southern Denmark v Esbjergu (Dánsko). 
 

V rámci tohto programu bolo realizovaných spolu 15 výmenných po-
bytov, z toho: 

� 8 učiteľských mobilít pracovníkov KPPaPZ na Univerzite 
v Groningene, 

� 7 mobilít pracovníkov Univerzity v Groningene na UPJŠ  
  

V roku 2007 zriadil prof. PhDr. Pavol Stekauer, DrSc., neformálne 
zoskupenie jedenástich popredných európskych univerzít: Eberhard 
Karls (Tübingen, Nemecko), Jagelovská univerzita (Kraków, Poľsko), 
Jaén (Španielsko), Leuven (Belgicko), Paris XIII (Francúzsko), Pat-
ras (Grécko), Silesia (Katowice, Poľsko), Utrecht (Holandsko), Leeds 
(V. Británia), Bordeaux (Francúzsko), UPJŠ Košice. Cieľom tejto 
“košickej skupiny” (The Košice Group) je spolupráca pri výchove 
doktorandov na základe vytvorenia databanky potenciálnych školite-
ľov a databanky tém z oblasti jazykovedy.  

Spolupráca na úrovni univerzít a iných akademických inšti-
túcií  

 

Univerzita v Groningene (Holandsko), Univerzita v Olomouci (Česká 
republika), Akademická výmenná služba v Bonne (DAAD – Deut-
scher Akademischer Austauschdienst), Rakúska knižnica ako súčasť 
Univerzitnej knižnice UPJŠ, Košická čitáreň Goetheho inštitútu (Go-
ethe Institut München, SRN), Akademia Techniczno- Humanistyczna 
v Bialsku-Bialej (Poľsko), Pedagogická fakulta ZČU Plzeň (Česká re-
publika). 

Medzinárodné podujatia organizované fakultou  

 
� medzinárodný vedecký seminár ESP – Translation and Termi-

nology na UPJŠ v Košiciach, na ktorom sa v dňoch 12. – 
13.9.2007 zúčastnilo 40 účastníkov z 12 krajín sveta; 

 

� medzinárodný odborný seminár Lingvistické aspekty anglického 
odborného jazyka, 12. 9. 2007; 

 

� medzinárodná vedecká konferencia Slovensko-poľské jazykové, 
literárne a kultúrne vzťahy pod záštitou Slovensko-poľskej me-
dzivládnej komisie  pre cezhraničnú spoluprácu.  PWSzZ Sanok 
(Poľsko); 10. – 11. 5. 2007; 

 

� Prvá medzinárodná filozofická konferencia Hegelova 
fenomenológia ducha“ a súčasnosť – FF UPJŠ 4. 10. 2007. 

VVVzzzťťťaaahhhyyy   kkk   vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii    aaa   ppprrrooopppaaagggáááccciiiaaa   
FFFiii lllooozzzooofffiiiccckkkeeejjj   fffaaakkkuuulll tttyyy   

Filozofická fakulta v priebehu prvého roka svojej existencie položila 
základy vzťahu k verejnosti. Inštalovala fakultnú webovú stránku, na 
ktorej zverejňovala základné informácie o činnosti fakulty v oblasti 
legislatívy, vzdelávania, vedy a výskumu, medzinárodných vzťahov 
a rozvoja.  
 
Vedenie fakulty zorganizovalo Deň otvorených dverí, v ktorom pred-
stavilo verejnosti výučbové priestory na Petzvalovej ul. 4 a dočasné 
sídlo Dekanátu fakulty na Popradskej ul. 66. Súčasne predstavilo fa-
kultu v jej jednotlivých činnostiach prostredníctvom printových 
a elektronických médií.  
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UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTNNNÉÉÉ   PPPRRRAAACCCOOOVVVIIISSSKKKÁÁÁ   

 
 

ÚÚÚssstttaaavvv   vvvzzzdddeeelllááávvvaaannniiiaaa   vvv   RRRooožžžňňňaaavvveee      

Ústav vzdelávania v Rožňave Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej 
len ÚV UPJŠ) bol zriadený s účinnosťou od 01.09.2006 ako výskumné 
a pedagogické pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou. Poslaním ÚV 
UPJŠ je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie študentom UPJŠ 
v oblasti vied o športe na základe tvorivého vedeckého bádania 
a zabezpečovať nasledovné úlohy: 

 
Pedagogická činnosť: 

 

Vo vzdelávacej činnosti ústav zabezpečuje výučbu bakalárskeho študijné-
ho programu Šport a rekreácia v dennej forme štúdia, pedagogicko-
metodické a odborno-vedecké vzdelávanie učiteľov Ústavu, vypracovanie 
študijných programov, vydávanie metodických pomôcok, učebných textov 
a inej študijnej literatúry. Na zabezpečovaní pedagogickej činnosti sa po-
dieľa 11 vysokoškolských učiteľov plus 4 externí vyučujúci. 
 

Vedecká činnosť: 
 

Vo vedeckovýskumnej činnosti ústav zabezpečuje rozvíjanie vlastnej vedec-
kovýskumnej činnosti zameranej na rekreáciu, šport, voľný čas a turizmus, 
prípravu a priebeh odborných seminárov, koordináciu vedeckovýskumných 
aktivít, vyhodnotenie priebehu a výsledkov vedeckovýskumnej práce a pub-
likačnej činnosti. 
 

Medzinárodná spolupráca: 

Ústav vzdelávania v Rožňave Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach spo-
lupracuje najmä s Katedrou rekreológie Fakulty Tělesné Kultury Univer-
zity Palackého v Olomouci, Fakultou telesnej výchovy Rzeszowskej uni-
verzity v Rzeszowe. V oblasti zahraničných odborných praxí študentov 
ústav spolupracuje s gréckou agentúrou Remarc a cestovnou kancelá-
riou Vítkovice tours. 

Vzťah k verejnosti a propagácia: 

 Vzťah k verejnosti a propagácia. Ústav spolupracuje s mestom Rožňa-
va najmä v oblasti rozvoja školstva na území mesta a organizovania 
voľnočasových aktivít občanov. Propagácia činnosti ústavu je zabezpe-
čená prostredníctvom informácií a podujatí univerzity, ako 
aj prostredníctvom Rožňavskej televízie a regionálnej tlače. 

ÚÚÚssstttaaavvv   ttteeellleeesssnnneeejjj   vvvýýýccchhhooovvvyyy   

Ústav telesnej výchovy (ÚTV) je vedecké a pedagogické pracovisko 
UPJŠ, ktoré zabezpečuje pedagogickú, výskumnú a spoločenskú čin-
nosť v odbore telesná výchova a šport.  
 

Hlavnou úlohou je aktívne pôsobiť na zvyšovanie fyzickej zdatnosti a 
pohybovej výkonnosti študentov, v neposlednom rade kompenzovať ich 
psychické zaťaženie v priebehu semestra alebo aj počas skúšobného 
obdobia, predchádzať ochoreniam pohybového aparátu a vzniku obezity 
(znížiť rizikovú úroveň BMI).  

 
Pedagogická činnosť: 

 

Využívaním špecializácie učiteľov zvyšujeme záujem poslucháčov 
o vybrané športové aktivity. Medzi hlavné aktivity ústavu patria: 
• Zabezpečenie pohybovej aktivity v hodinách zápočtovej 

a kreditovej telesnej výchovy 

• Zabezpečenie nepovinnej a záujmovej telesnej výchovy 
• Odstraňovanie plaveckej negramotnosti 
• Vedeckovýskumná, publikačná a prednášková činnosť 
• Zabezpečenie reprezentácie fakulty, univerzity prostredníctvom 

vyspelých športovcom, ktorí sa zúčastňujú súťaží vo VŠ lige, Aka-
demických dní športu, AM SR, Univerziády SR a medzinárodných 
stretnutí. 

 

ÚTV ponúka študentom výber pohybových aktivít - aerobik, basketbal, 
bedminton, florbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, 
stolný tenis, tenis a volejbal.  
 
                 Vedecká činnosť: 
 

V roku 2007 boli ukončené 2 projekty VEGA LF UPJŠ (Klinika telový-
chovného lekárstva a Ústav hygieny) v spolupráci s ÚTV. Jeden projekt 
VEGA LF je v prvom roku riešenia, kde učitelia ÚTV participujú. Pri rie-
šení projektu VEGA Fakulty športu PU v Prešove je zapojený aj ÚTV. 
Ako posudzovatelia vypracovali 2 posudky na vedecké projekty VEGA.  
 

Učitelia ÚTV sa zúčastnili na 2 medzinárodných vedeckých konferen-
ciách so 4 aktívnymi výstupmi. V uvedenom roku mali 4 publikácie, 3 ci-
tácie a 6 nekonferenčných vyžiadaných prednášok. 

 
                  Medzinárodná spolupráca: 
 

ÚTV má dlhoročnú dobrú spoluprácu s katedrami telesnej výchovy Deb-
recínskej univerzity v rámci recipročných športových stretnutí študentov 
a pri organizovaní športovo-rekondičného sústredenia poslucháčov na-
šej univerzity. Dobrá spolupráca je s Nyiregyházou pri organizovaní ly-
žiarskych kurzov, kde učitelia ÚTV UPJŠ vypomáhajú ako inštruktori ly-
žovania.  
 

Dlhoročná spolupráca vo vedeckovýskumnej oblasti je s katedrou tele-
snej výchovy Lodžskej univerzity v Poľsku. Perspektívne rozšírime spo-
luprácu vo vedeckovýskumnej oblasti a ďalšej výmene skúsenosti 
v pedagogickom procese. 
 
                   Telovýchovná a športová činnosť: 

Mimo kreditovej telesnej výchovy ÚTV ponúka a organizuje rôzne jedno-
razové alebo dlhodobé formy pohybovej   aktivity pre poslucháčov 
a zamestnancov univerzity. V roku 2007 ÚTV zorganizoval alebo spolu-
pracoval pri organizovaní 39 telovýchovných a športových akcií.  

V jarnej časti akademických dní športu boli ponúknuté pohybové aktivity: 
aerobik, basketbal, bedminton, floorbal, Iron Mann, minifutbal,             
24-hodinovka v basketbale, stolný tenis. V jarnej časti sa uskutočnili 
stretnutia VŠ ligy v basketbale, bedmintone, minifutbale a volejbale.  
 

V jesennej časti ADŠ okrem uvedených športov pribudol streetbal 
a šach. V jesennej časti ÚTV zorganizoval VŠ ligu, dni športu prírodove-
deckej fakulty. Učitelia ÚTV zorganizovali rekondičné pobyty 
v Podhajskej, Chorvátsku a Debrecíne. Uvedených aktivít sa zúčastnilo 
1 659 poslucháčov a zamestnancov univerzity.  
 

Okrem toho sa učitelia ÚTV venujú talentovaným športovcom, ktorí majú 
záujem viackrát týždenne trénovať, výsledkom čoho je dobrá reprezen-
tácia UPJŠ : 1. miesto v sálovom futbale v Eidhovene, na univerziáde 
v Žiline, 1. miesto v sálovom futbale 3. a 4. miesto v bedmintone, 3. a 5. 
miesto v stolnom tenise. Šiesti študenti našej univerzity sú aktívnymi 
hráčmi extraligy v basketbale, hádzanej, ľadovom hokeji a vo volejbale. 

BBBoootttaaannniiiccckkkááá   zzzáááhhhrrraaadddaaa   

Botanická záhrada v roku 2007 zabezpečovala úlohy, ktoré jej vyplývajú 
z jej postavenia ako výskumné a pedagogické celoškolské pracovisko.       
V zbierkovom fonde evidovala okolo 4 500 druhov a kultivarov vyšších 
rastlín z jednotlivých fytogeografických oblasti našej planéty. 
V zbierkovom fonde má  aj  ohrozené a  chránené rastliny a rastliny za-
radené do CITES. Počas roka vytvárala prostredie pre jednotlivé druhy 

• Výskumné a pedagogické pracoviská 

• Informačné pracoviská 

• Účelové zariadenia 
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a kultivary a zabezpečovala technológiu pestovania, ošetrovanie 
a ochranu zhromaždených rastlín. Okrem zriaďovania a sprístupňovania 
nových expozícii pre návštevníkov BZ UPJŠ zorganizovala Dni otvore-
ných dverí v BZ UPJŠ (2x), zúčastnila sa na medzinárodnej výstave 
rastlín GARDENIA 2007 v priestoroch Agrokomplexu – Výstavníctvo Nit-
ra, zabezpečila priestory pre 2 . Juniáles UPJŠ a ďalšie. 

 
Pedagogická činnosť: 

 

V edukačnej činnosti aktívne zabezpečovala prednášky, cvičenia 
a skúšky piatich  študijných predmetov na Ústave biologických 
a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pripravovala rastlin-
ný materiál, terénne cvičenia a konzultácie. Jej zamestnanci sú vedúcimi 
bakalárskych a diplomových prác (5) a vypracovali oponentské posudky 
na diplomové, bakalárke, doktorandské a habilitačné práce okrem PF 
UPJŠ aj na FEE TU Zvolen a SPU Nitra. Okrem toho aktívne zabezpe-
čovala spolu s Centrom voľného času v Košiciach prípravu a priebeh 
Krajského kola Biologickej olympiády. V priebehu roka BZ UPJŠ pripra-
vovala a umožňovala v svojich priestoroch realizovať prednášky 
a praktické cvičenia odborným záujmovým združeniam (Slovenský zväz 
záhradkárov, Bonsaj klub, Citrus klub, Kaktus klub). 

      
 Vedecká činnosť: 

 

BZ riešila vedecké projekty ako zodpovedný riešiteľ VEGA (2) a ako spolu-
riešiteľ VEGA (1), APV (1), VVGS (1).  Vypracovala oponentské projekty 
na GP VEGA (3), APVV (2), dizertačné práce (3), bakalárske 
a magisterské práce (3). Bola prijatá do medzinárodnej Agendy BGCI pre 
záchranu ohrozených taxónov. Editovala vedecký časopis THAISZIA. Jo-
urnal of Botany, vol. 17, no 1-2. Výsledky publikovala vo vedeckých 
a odborných periodikách a  masmédiách.  
       

Vzťah k verejnosti a propagácia: 
 

BZ realizovala činnosť, ktorá prispela k propagácii fytogenofondu medzi ši-
roký okruh odbornej a laickej verejnosti. Prostredníctvom expozícii pribli-
žovala návštevníkom zaujímavosti, vzácnosť a prospešnosť vegetácie, 
zoznamovala návštevníkov s problémami biodiverzity, environmentálnym 
pôsobením usmerňovala vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia na 
zvýšenie ekologického vedomia obyvateľstva. Návštevnosť neprekročila 
15 000 osôb. Na zvýšenie návštevnosti je potrebné zatraktívniť prostredie 
a zaviesť služby, ktoré vyžadujú investície.  
 
V roku 2007 po kolaudácii  rozvodov úžitkovej vody  začala používať vodu 
z vlastnej studne do expozičných skleníkov a vonkajšieho areálu. Urobila 
vnútorné preskupenie skleníkových rastlín za účelom efektívnosti využíva-
nia tepla. Pokračovala v biologickej ochrane rastlín voči chorobám 
a škodcom. Uvedené skutočnosti zhospodárnili využitie finančných pro-
striedkov a  pracovné prostredie v BZ UPJŠ. 
 
Dlhodobé neriešenie technického stavu budov, zariadení a technických 
prostriedkov dospelo nielen k poškodzovaniu stavieb a zariadení, ale vzni-
kali aj havarijné stavy, ktoré sa iba provizórne zabezpečovali. Tieto situá-
cie aj naďalej pretrvávajú. Najkritickejšou stavbou sú expozičné skleníky, 
ktoré vyžadujú nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu. Ich súčasná 
prevádzka nevyhovuje nielen väčšej časti tropických taxónov, ale predsta-
vuje aj riziko pre zamestnancov a návštevníkov. Zároveň ich prevádzka je 
náročná na finančné dotácie a už vložené sú neefektívne využívané. Ten-
to stav je spôsobený technickým opotrebovaním a nevyhovujúcou techno-
lógiou.  Pretrvával nepriaznivý stav v mzdovom ohodnotení zamestnancov 
s prevahou manuálnych činnosti. Časť zamestnancov sa ocitla na hranici 
minimálnej mzdy a boli problémy aj so zabezpečením nominálnych platov.       

KKKrrreeesssťťťaaannnssskkkááá   aaakkkaaadddééémmmiiiaaa   

Cieľom činnosti a náplňou práce Kresťanskej akadémie je pedagogicky 
pôsobiť na báze integrálneho humanizmu v intenciách etických všeľud-
ských noriem v oblasti výchovy, vedy a kultúry, vyvíjať prednáškovú, 

školiteľskú a publikačnú činnosť v duchu zásad ekumenizmu. 
V súčasnosti Kresťanská akadémia zabezpečuje výučbu štyroch pred-
metov: 
 

• Lekárska etika a bioetika 
• Základy etiky I. a II. 
• Kultúrna antropológia 

Perspektíva Kresťanskej akadémie UPJŠ na ďalšie roky je i naďalej 
v spolupráci fakultami UPJŠ a jej humanitnými ústavmi rozvíjať výchov-
no-vzdelávaciu činnosť zameranú na predchádzanie všetkých foriem 
násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných fo-
riem intolerancie. 

VVVyyydddaaavvvaaattteeeľľľssstttvvvooo   

Vydavateľstvo UPJŠ svojimi aktivitami podporovalo výchovno-
vzdelávací proces vydávaním vysokoškolských učebných textov, učeb-
ných pomôcok a študijných programov. Vydávané monografie 
a a zborníky vedeckých prác zase boli výsledkom práce učiteľov 
a vedeckých pracovníkov Univerzity P. J. Šafárika na poli vedy 
a výskumu. Okrem iného Vydavateľstvo  zabezpečovalo   tlačiarenskú 
činnosť (propagačné materiály,  tlačoviny) a knihárske práce  pre potre-
by Univerzity.  
 
 

Súčasťou Vydavateľstva bola aj predajňa študijnej literatúry, v ponuke 
ktorej boli predovšetkým publikácie vydávané Univerzitou P. J. Šafárika. 
 
V roku 2007 vydavateľstvo spolupracovalo s Centrom celoživotného 
vzdelávania pri Prírodovedeckej fakulte pri vydávaní učebných textov 
a ďalších materiálov podľa požiadaviek Centra. 

 
Prehľad počtu vydaných študijných materiálov (ks) : 

 
 2006  2007 
Vydané tituly  36 28 
Výtlačky       12 200 5 110 
 
Rozhodnutím rektora č. 21/2007 zo dňa 5.12.2007 bolo k 1.1.2008 vy-
davateľstvo ako    účelové zariadenie UPJŠ zrušené. 

ŠŠŠtttuuudddeeennntttssskkkééé   dddooommmooovvvyyy   aaa   jjjeeedddááálllnnneee   

Študentské domovy a jedálne ako účelové zariadenie Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v roku 2007 poskytovali ubytovanie a stravovanie štu-
dentom denného štúdia, zahraničným študentom, doktorandom, hosťu-
júcim pedagógom, zamestnancom ako aj cudzím hosťom.  

 
Ubytovacie služby: 

 

ŠDaJ poskytovalo ubytovanie na troch internátoch s celkovou kapacitou 
1569 miest, pričom na Medickej 6 v Košiciach s kapacitou 707 miest, na 
Medickej 4 v Košiciach s kapacitou 707 miest, a na Popradskej 66 v Ko-
šiciach s kapacitou 155 miest.  
 
Celkovo bolo v rámci Študentských domovov UPJŠ ubytovaných 1582 
z toho z Lekárskej fakulty 602 študentov , Prirodovedeckej fakulty 334 
študentov, Právnickej fakulty 375 študentov, Fakulty verejnej správy 145 
študentov a Filozofickej fakulty 10 študentov.  
 
Aj v roku 2007 záujem o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ výrazne prevyšoval 
kapacitné možnosti. Z tohto dôvodu boli študenti Univerzity ubytovaní aj 
v iných ubytovacích zariadeniach, a to napríklad v ubytovni na Pražskej 
ulici v Košiciach, v ubytovni KOBYT ako aj v ďalších.  
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Na zabezpečení ubytovania počas celého roka sa podieľalo celkovo 51 
zamestnancov, z toho 9 technicko-hospodárskych pracovníkov a 42 vý-
konných pracovníkov (13 vrátnikov, 7 údržbárov, 18 upratovačiek, 1 vo-
dič, 1 skladníčka, 1 krajčírka, 1 spojovateľka). Na základe stále rastúcich 
cien energií  a nutnosti väčších opráv bola rozhodnutím rektora koncom 
roka 2007 upravená aj cena za ubytovanie.  
 

Stravovacie služby: 
 

Stravovanie študentov, zamestnancov a cudzích zabezpečovala štu-
dentská jedáleň na Medickej 4  svojimi 16 zamestnancami, v ktorej sa 
strava pripravuje a vydáva. Výdaj stravy bol realizovaný aj v územne 
odčlenených výdajniach a to na Šrobárovej 2, Jesennej, Popradskej 
a Mánesovej. V roku 2007 bolo celkovo podaných 126 808 jedál, z toho 
pre študentov 50 791 jedál, čo predstavuje oproti roku 2006 nárast o 19 
671 podaných jedál. Zmena v systéme objednávania a výdaji stravy cez 
systém KREDIT 7 sa v priebehu roka 2007 už dostala do povedomia 
všetkých stravníkov a veľká časť z nich si tento systém osvojila. 
V súvislosti so zvyšovaním cien vstupov došlo koncom roka k nutnosti 
upraviť cenu stravného lístka.  
 

Podnikateľská činnosť: 
 

Študentské domovy a jedálne majú schválenú podnikateľskú činnosť,  
a to na poskytovanie ubytovania a stravy cudzím záujemcom, nie štu-
dentom. Študentské domovy v podnikateľskej činnosti t.j. poskytovaním 
ubytovania pre cudzích, vykázali zisk pred zdanením 190 tis. Sk. Štu-
dentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti v roku 2007 pripravovali 
stravu na rôzne akcie spoločenského charakteru / promócie, oslavy ži-
votných jubileí, svadby, a iné /, za ktoré vykázali tržby 433,5 tis.Sk 
a mierny zisk 11 tis.Sk. 
 
Zdroje financovania študentských domovov a jedální sú rozdelené na 
vlastné a dotačné. V roku 2007 bola štátna účelová dotácia na mzdy 
zamestnancov stanovená na 7 213 tis. Sk a čerpanie bolo vo výške 
7 124 tis. Sk. Na stravovanie študentov bola štátna účelová dotácia sta-
novená na 644 tis. a čerpanie bolo 1 015 tis. Sk. 
 
Ostatné dotačné a vlastné prostriedky boli čerpané tak, aby sa zabez-
pečili najnevyhnutejšie nákupy tovarov a služieb, ktoré umožnili plynulú 
prevádzku Študentských domovov a jedální. Najväčšiu časť prostried-
kov, tak ako každý rok, pohltili platby za energie a to vo výške 10 157 
tis. Sk, náklady na odvoz odpadu 700 tis. Sk, pranie a čistenie textílií 
350 tis. Sk, deratizačné práce 50 tis. Sk. 
 
Ďalšia veľká časť prostriedkov bola použitá na rekonštrukčné práce :  
 

• celková rekonštrukcia elektrickej inštalácie na Medickej 4 C-blok 
a CAM-klubu a maliarske práce - 4 164 tis. Sk 

• výmena okien a balkónových dverí na Medickej 6 A-blok, 
v spoločných priestoroch B-blok – 3 764 tis. Sk 

• celková prestavba CAM klubu vrátane podláh 90 tis. Sk, výmena 
radiátorov vestibul Medická 4,6 50 tis. Sk, hygienické maľby stien 
v priestoroch stravovacieho zariadenia 

• vykonanie nákupu konvektomatu a digestora pre stravovacie za-
riadenie 463 tis. Sk 

• zaplatenie poslednej splátky za stravovací systém KREDIT 7 376 
tis. Sk. 

UUUčččeeebbbnnnooo---vvvýýýcccvvviiikkkooovvvééé   zzzaaarrriiiaaadddeeennniiiaaa   

UVZ Danišovce 
 

Zariadenie okrem individuálnych pobytov ponúka možnosť usporiadania 
seminárov, konferencií, workshopov, kurzov a telovýchovných aktivít 
študentov, rekreáciu zamestnancov so zabezpečením celodennej stra-
vy. Kapacita ubytovania je 62 osôb. Pre hostí sú pripravené dvojlôžkové 
izby so sociálnym vybavením a dva apartmány. 

 
UVZ Zemplínska Šírava 

 

Učebno-výcvikové zariadenie Zemplínska Šírava je situované v oblasti 
Klokočov.  Vedenie univerzity sa v budúcnosti bude zaoberať myšlien-
kou predaja tohto zariadenia. 
 

UVZ Opátka 
 

Učebno výcvikové zariadenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa na-
chádza neďaleko Košíc v prostredí miniregiónu Ružín. Chata má ubyto-
vaciu kapacitu 15 osôb a využíva sa najmä v letnom období zamestnan-
cami našej univerzity. 

UUUnnniiivvveeerrrzzziii tttnnnááá   kkknnniiižžžnnniiicccaaa   

Vedecká činnosť 
 

Univerzitná knižnica ako informačné pracovisko UPJŠ svojimi rôznoro-
dými aktivitami podporuje vedu a výskum na univerzite prostredníctvom 
prístupov k informačným zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým. 
Práve zabezpečovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom 
(citačné, bibliografické, plnotextové databázy), vyhľadávanie relevant-
ných informácií v týchto zdrojoch  je jednou z priorít Univerzitnej knižnice 
v uvedenej oblasti. UK garantuje svojim aktívnym prístupom jeden 
z centrálnych konzorcionálnych projektov (pre 16 slovenských univerzít) 
a participuje na ďalších 4 projektoch. Po rokoch príprav sa rozbehol pro-
jekt zberu a archivácie záverečných prác v elektronickej podobe (ETD). 
V závere roka 2007 knižnica riešila ďalší centrálny projekt MŠ SR pod 
názvom „Centrálny register evidencie publikačnej činnosti“.  
 
Svoje miesto v činnosti knižnice mali aj  vzdelávacie aktivity ako kurzy 
informačnej výchovy pre poslucháčov l. ročníkov, školenia 
k elektronickým databázam v spolupráci s dodávateľmi, výstavy.  Uni-
verzitná knižnica bola jedným z garantov celoslovenského dotazníkové-
ho prieskumu používateľov slovenských akademických knižníc pod ná-
zvom „IGPAK – INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ  POUŽÍVATEĽOV 
AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC“, ktorého cieľom bolo poukázať na stav in-
formačnej gramotnosti študentov vysokých škôl a na potrebu zavedenia 
informačnej výchovy ako súčasti vzdelávacieho procesu. 
 
Počet knižničných jednotiek 
 
Filozofická knižnica      2 424 
Knižnica na FVS      2 246 
Lekárska knižnica   151 220  
Prírodovedecká knižnica    54 352  
Právnická knižnica       8 988 
Rakúska knižnica       5 727 
EDC           828 

 
Vedecká činnosť 

 

Univerzitná knižnica je členom združenia KOLIN (Kosice Library Infor-
mation Network), ktoré je súčasťou  projektu CASLIN Plus (Czech and 
Slovak Library Information Network) a združenia SUALEPH (Sdružení 
uživatelů ALEPH – české a slovenské knižnice). 

 
Medzinárodná spolupráca 

 

Na základe medzinárodných dohôd pôsobia pri Univerzitnej knižnici dve 
pracoviská: Rakúska knižnica a Európske dokumentačné centrum. 
 
Rakúska knižnica (ďalej len RK) založená Rakúskym kultúrnym cen-
trom pri Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave v roku 1993 je študijným 
centrom rakúskej literatúry a kultúry pre celý východoslovenský región. 
Celkový stav fondu predstavoval 5703 kn. jednotiek. V roku 2007 RK 
pripravila podujatia nielen pre verejnosť ale aj pre študentov FF UPJŠ 
v spolupráci s Katedrou germanistiky FF UPJŠ: 
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� Besedy, odborné prednášky, semináre pre študentov germa-
nistiky FF UPJŠ a PU; 

� Výstava „Franz Kafka - život a dielo & Tatranské Matliare 
v dobových obrazoch a liečebný pobyt F. Kafku v osade“ pri-
pravená v spolupráci  s ŠVK v Košiciach; 

� Premietanie filmov s rakúskou tematikou;15.5. - Beseda s doc. 
PhDr Ľ . Petraškom, PhD., PU v Prešove o jeho prekladateľ-
skej tvorbe;.  

� Autorské čítanie a workshop rakúskeho spisovateľa Christop-
ha  Mauza (21.-22.10.2007). 

O aktivitách RK bola verejnosť v Košiciach  1. polrok 2007 informovaná 
prostredníctvom Kultúrneho informátora vydávaného Združením FORSA 
v Košiciach (v druhom polroku UK prehodnotila efektívnosť tejto služby 
a odstúpila od nej) a oznamov na webovej stránke RK i UK. 
Krátke šoty z podujatí RK odvysielala aj STV v rámci regionálneho vy-
sielania na STV 2. 
 
Európske dokumentačné centrum pri UK UPJŠ ako súčasť všeobec-
nej siete informačných služieb  Europe Direct zhromažďuje a eviduje pe-
riodickú a neperiodická literatúru Európskeho spoločenstva vydávanú 
vydavateľstvom ES v Luxemburgu väčšinou v anglickom jazyku približne 
od roku 1995. EDC dostáva exempláre periodických a neperiodických 
publikácií vydávaných alebo distribuovaných vydavateľstvom Európskej 
únie (Publications Office) v Luxemburgu. Publikácie sú prevaž-
ne v anglickom jazyku, čoraz viac aj v slovenskom a sú prístupné širokej 
verejnosti na prezenčné štúdium. Ide o publikácie inštitúcií a orgánov 
EÚ: Európsky parlament, Rada EÚ, Európska komisia, Súdny dvor, 
Dvor audítorov a pod. Európske dokumentačné centrum pri UK UPJŠ od 
roku 2005 poskytuje svoje služby v priestoroch Právnickej knižnici na 
Kováčskej ul. 26.  Snahou EUR-OP ako oficiálneho vydavateľa EÚ je 
presunúť prístup k dokumentom od tlačenej formy k online forme. 
 

Vzťah k verejnosti a propagácia 
 

V súlade so Zákonom č. 183/2000 Z.Z. o knižniciach, svojim poslaním 
a Knižničným poriadkom Univerzitná knižnica v roku 2007 poskytovala: 

� absenčné výpožičné služby - 66 102 kn.j.; 
� prezenčné výpožičné služby - 194 340  kn.j.; 
� rešeršné a informačné  z fondu UK, z informačných zdrojov 

dostupných na internete 
� konzultačné a referenčné služby v študovniach s 347 študij-

nými miestami; 
� medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné 

služby 
aktívna MVS -   418            pasívna MVS– 2008; 

� kurzy, vzdelávacie akcie, výstavy; 
� reprografické služby. 

Počet používateľov k 31.12.2007 je 7 278. 
 
 5. novembra 2007 bolo slávnostne otvorené pracovisko Prírodovedec-
kej knižnice UK v zrekonštruovaných priestoroch ŠDaJ na Medickej ulici 
č. 6. Zároveň bola sprístupnená  výstava pod názvom „Univerzitná 
knižnica UPJŠ a jej premeny v čase“.  
 
K úspešným aktivitám  roka 2007 patrili aj podujatia:  výstava k 350. vý-
ročiu založenia Košickej univerzity pod názvom „Alma Universitas 
Cassoviensis“  a beseda o súčasnej slovenskej literatúre v rámci podu-
jatia  „100 kníh Tatra banky“ spojená s odovzdávaním knižného daru 
pre UK. Vznik Filozofickej fakulty UPJŠ si vyžiadal vytvorenie nového 
pracoviska Univerzitnej knižnice - Filozofickej knižnice na Petzvalovej 4. 
  
V rámci rozširovania samoobslužných reprografických služieb 
v Univerzitnej knižnici došlo v spolupráci s CIaKT  k nadviazaniu spolu-
práce s firmou FaxCopy, ktorá zabezpečila na dve pracoviská samoob-
služné kopírovacie zariadenia. Používatelia, zamestnanci UPJŠ i široká 
verejnosť boli o aktivitách Univerzitnej knižnice pravidelne informovaní 
prostredníctvom webovej stránky http://library.upjs.sk. 

CCCeeennntttrrruuummm   iiinnnfffooorrrmmmaaačččnnnýýýccchhh   aaa   kkkooommmuuunnniiikkkaaačččnnnýýýccchhh   ttteeeccchhhnnnooolllóóógggiii ííí    

Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ (ďalej len 
CIaKT) v Košiciach ako celouniverzitné informačné pracovisko UPJŠ 
zabezpečovalo potreby Univerzity v oblasti informatizácie v súlade s ak-
tuálnym vývojom v oblasti informačných a komunikačných technológií vo 
svete a možnosťami Univerzity. CIaKT je súčasne aj uzlom siete SANET 
(Slovak Academic NETwork). 
 
CIaKT pokrýva viaceré okruhy činností:  
 

•  rieši problémy rozvoja a optimalizácie informačnej a komuni-
kačnej infraštruktúry tak, aby zabezpečovala vysokú produkti-
vitu, podporu aktivít univerzity a efektívnu prácu používateľov, 

• sprostredkuje akademickej obci UPJŠ najnovšie trendy 
v oblasti počítačových sietí. V súvislosti s oživením GB chrbti-
covej univerzitnej siete na UPJŠ zabezpečuje prevádzku apli-
kácií zameraných na prenos hlasu, obrazu a videa na báze IP 
protokolu, tzv. multifunkčnú sieť, 

• spolupracuje s lokálnymi správcami subsietí UPJŠ pri riešení 
komplexných problémov informačných technológií 
a komunikačných systémov, 

• zabezpečuje prevádzku vybraných programových produktov 
celouniverzitného charakteru, personálny a mzdový informač-
ný systém - ekonomický informačný systém Sofia, prezentač-
ný systém UPJŠ a prevádzku stravovacieho systému Kredit, 

• poskytuje pripojenie na Internet ako jeden z uzlov Slovenskej 
akademickej siete Sanet, 

• vytvára podmienky na lepšie využitie IKT vo výchovno-
vzdelávacom procese a vo vedecko-výskumných činnostiach, 

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

• zabezpečuje prevádzku subsystému Automatickej identifikácie 
osôb (AIO),  

• zabezpečuje autentifikáciu WIFI siete na UPJŠ - overovanie 
totožnosti pri bezdrôtovom využívaní siete SAUNET - Eduro-
am. Eduroam je projekt a služba, prostredníctvom ktorej pou-
žívatelia z participujúcich inštitúcií vzájomne získavajú prístup 
k Internetu v hosťovskej inštitúcii využijúc svoje domáce prí-
stupové údaje. Administratívna réžia prístupu k sieti sa týmto 
redukuje a zároveň sa podporuje mobilita používateľov. 

• Zabezpečuje projekt teleworkingu, zatiaľ v testovacej prevádz-
ke. 

 
Úlohy CIaKT v roku 2007 zabezpečovalo 12 zamestnancov. Perspektíva 
rozvoja IKT na UPJŠ je priamo závislá od kvality prevádzkovaných sie-
ťových služieb a teda aj od kvalitných informatikov. V tejto oblasti naras-
tá v Košiciach konkurencia s príchodom nových IT firiem. 
 
CIaKT UPJŠ je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET. Na-
chádza sa na backbone siete SANET II - prepája uzly siete na TU Koši-
ce, TU Zvolen a v poslednej dobe pripája aj uzly Trebišov a Michalovce. 
Okrem aktivít spojených s prevádzkou siete pripája do Internetu aj orga-
nizácie mimo rezort vysokých škôl. Takto sa zrealizovalo pripojenie 22 
subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii. 
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