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III ...    ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÉÉÉ   IIINNNFFFOOORRRMMMÁÁÁCCCIIIEEE                                                                                                                     

 

 
Názov vysokej školy: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Začlenenie vysokej školy: 
Univerzitná vysoká škola 

 
Typ vysokej školy: 

Verejná vysoká škola 
 
 
 

Poslanie vysokej školy: 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím 
a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom ob-
dobí má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú 
fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, 
učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej 
práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma 
i v zahraničí. 
 
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe naj-
novších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto 
oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom har-
monickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univer-
zita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdra-
vému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje sluţby verejnosti šírením poznania pro-
stredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umoţnením ďalšieho 
vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. 
 
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto du-
chu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky 
nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude 
brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu. 
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VEDENIE UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor: 
 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Prvé funkčné obdobie:         1. 8. 2007 - 31. 7. 2011, menovaný dňa 28. 6. 2007 
Poverený výkonom rektora: 1. 8. 2011 – 21. 8. 2011 
Druhé funkčné obdobie:       22. 8. 2011 – 21. 8. 2015, menovaný dňa 22. 8. 2011   
 
Prorektori: 
 
Prorektor pre vedu a výskum  
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
I. zástupca štatutárneho orgánu 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 8. 8. 2007 do 4. 10. 2007 
Prvé funkčné obdobie: 5. 10. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 5. 10. 2007 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 1. 8. 2011 – 21. 9. 2011 
Druhé funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaný dňa 22. 9. 2011 
 
Prorektorka pre legislatívu 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaná dňa 22. 9. 2011  
 
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 12. 9. 2011 – 21. 9. 2011 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaný dňa 22. 9. 2011  
 
Prorektorka pre rozvoj 
prof. MUDr. Ruţena Tkáčová, DrSc. 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaná dňa 22. 9. 2011  
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaná dňa 22. 9. 2011  
 
Kvestor: 
Ing. Karol László 
Poverený výkonom funkcie kvestora: 1. 9. 2011 – 29. 2. 2012 
Menovaný do funkcie kvestora na obdobie: od 1. 3. 2012 do 21. 8. 2015 
 
AKADEMICKÝ SENÁT UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
Prvé funkčné obdobie ako predseda: 25. 6. 2009 – 22. 3. 2011 
Druhé funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 - trvá 
- zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Predsedníctvo: 

Vladimíra Ledecká 
Funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 – trvá  
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce   
- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, delegátka ŠRVŠ SR za AS UPJŠ 
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doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 - trvá 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
- Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, zástupca UPJŠ  v RVŠ SR 
 
JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 - trvá 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
- Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
Členovia:  
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. MVDr. Ján Mojţiš, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., od 23. 3. 2012 – trvá  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – trvá  
 
Prírodovedecká fakulta: 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., podpredseda AS UPJŠ, 23. 3. 2011 - trvá   
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. RNDr. Jozefov Gonda, DrSc. funkčné obdobie od 20. 10. 2011 - trvá 
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. funkčné obdobie od 20.10.2011 – trvá  
 
Právnická  fakulta: 
Ing. Karolína Červená, PhD., funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 – trvá    
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., predseda AS UPJŠ, 23. 3. 2011 – trvá      
JUDr. Erik Štenpien, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
 
Fakulta verejnej správy: 
JUDr. Peter Molitoris, PhD., funkčné obdobie: 23. 3. 2011 – trvá         
JUDr. Martin Vernarský, PhD., podpredseda AS UPJŠ, 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, 23. 3. 2011 - trvá     
Ing. Slávka Sedláková, PhD., funkčné obdobie od 16. 2. 2012 - trvá 
JUDr. Vladimíra Ţofčinová, PhD., od 23. 3. 2011 - trvá 

Filozofická fakulta: 
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Mgr. Jaroslav Marcin, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2012 - trvá 

Univerzitné pracoviská:  
PhDr. Daniela Dţuganová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
- Univerzitná kniţnica 
JUDr. Zuzana Gaţová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
- Rektorát 

Členovia:  
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  

Lekárska fakulta: 
Peter Veščičík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá   
Tamás Ötvös, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá     
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Prírodovedecká fakulta: 
Adriana Košová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30. 6. 2012 
Mgr. Zuzana Bednárová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Veronika Hubeňáková – od 15. 11 2012 - trvá 
 
Právnická fakulta: 
Vladimíra Ledecká, podpredsedníčka AS UPJŠ, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
Ing. Bc. František Lipták, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30 6. 2012, od 15. 11. 2012 - trvá 
 
Fakulta verejnej správy:  
Michal Bandurič, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30. 6. 2012 
Bc. Vladimír Hojstrič, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30. 6. 2012 
Bc. Miroslav Bečka, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 – trvá 
Martin Kredatus, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 - trvá 

Filozofická fakulta: 
Branislav Berč, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30. 6. 2012 
Mgr. Stanislava Štofanová: funkčné obdobie od 24. 11. 2011 – trvá  
Mgr. Alexander Onufrák, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 - trvá 
 
Univerzitné pracoviská:  
Ing. Jozef Adamík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30. 6. 2012, Ústav telesnej výchovy a športu 
Dávid Küchel, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 – trvá, Ústav telesnej výchovy a športu 
 
VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., lekárska farmakológia 
 
Členovia Vedeckej rady UPJŠ - akademickej obce (funkčné obdobie 2011 – 2015): 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., otorinolaryngológia 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., lekárska farmakológia 
Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., mikrobiológia 
prof. MUDr. Ruţena Tkáčová, DrSc., vnútorné choroby 
prof. MVDr. Ján Mojţiš, CSc., farmakológia 
 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., anorganická chémia 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc., matematika 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., biológia 
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., matematika 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., materiály 
 
Právnická fakulta: 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., teória a dejiny štátu a práva 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., obchodné a finančné právo 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., teória štátu a práva 
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., občianske právo 
 
Fakulta verejnej správy: 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., trestné právo 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., ústavné právo 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., ekonomika a manaţment podniku 
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Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., literárna veda 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., neslovanské jazyky a literatúry 
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., slovenský jazyk 
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., neslovanské jazyky a literatúry 
 
Ostatní členovia Vedeckej rady UPJŠ (externí členovia): 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc., elektronika a telekomunikačná technika 
Mons. Milan Chautur, gréckokatolícky biskup   
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., geografia  
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., veterinárna farmakológia   
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, biomedicínske inţinierstvo  
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., fyzika kondenzovaných látok a akustika   
Arcibiskup Bernard Bober, rímskokatolícky arcibiskup 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., neurochirurgia 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda:    
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., zamestnanec  
 
Členovia: 
JUDr. Alena Krunková, PhD., zamestnanec  
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., zamestnanec  
Peter Veščičík, študent 
Vladimíra Ledecká, študentka 
Adriana Kóšová, študentka 
Mgr. Stanislava Štofanová, študentka 
 
SÚČASTI  UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Fakulty: 
Lekárska fakulta 
Dekan: Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

- prvé funkčné obdobie: 23. 5. 2007 – 22. 5. 2011, menovaný dňa 10. 5. 2007  
- druhé funkčné obdobie: 23. 5. 2011 – 22. 5. 2015, menovaný dňa 29. 4. 2011  

  
Prírodovedecká fakulta: 
Dekan: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

- funkčné obdobie: 5. 6. 2011 – 4. 6. 2015, menovaný dňa 16. 5. 2011       
 
Právnická fakulta: 
Dekanka: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

- funkčné obdobie: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2015, menovaná dňa 16. 2. 2011  
 
Fakulta verejnej správy: 
Dekan: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

- prvé funkčné obdobie: 9. 6. 2006 – 31. 3. 2010, menovaný dňa 30. 5. 2006  
- druhé funkčné obdobie: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2014, menovaný dňa 18. 3. 2010    

 
Filozofická fakulta: 
Dekan: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

- prvé funkčné obdobie: 5. 5. 2007 – 4. 5. 2011, menovaný dňa 15. 5. 2007    
- druhé funkčné obdobie: 5. 5. 2011 – 4. 5. 2015, menovaný dňa 29. 4. 2011   
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OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Univerzitné pracoviská 
 
Výskumné a pedagogické pracoviská: 
Ústav telesnej výchovy a športu 

- riaditeľka: Mgr. Alena Buková, PhD. 
Botanická záhrada 

- riaditeľ: doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. 
 
Informačné pracoviská: 
Univerzitná kniţnica 

- riaditeľka: PhDr. Daniela Dţuganová 
Centrum informačných a komunikačných technológií 

- riaditeľ: Ing. Jozef Jantošovič 
 
Účelové zariadenia: 
Študentské domovy a jedálne 

- riaditeľ: Ing. Maroš Sabo 
Folklórny súbor Hornád 
Učebno-výcvikové zariadenie Opátka 
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce 

- vedúci: Ing. Jozef Skokan 
 
SPRÁVNA RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
Bílek Ján, Ing. JUDr.  
Advokát, Košice 
Funkčné obdobie: 19. 09. 2008 – 19. 09. 2014, menovaný 19. 09. 2008 
 
Duda Richard, Ing., MBA 
HOWE Slovensko, s. r. o. Košice 
Funkčné obdobie: 17. 10. 2011 – 17. 10. 2017, menovaný 17. 10. 2011 
 
Figulová Andrea, Mgr., PhD. 
Projektová manaţérka, Bratislava 
Funkčné obdobie: 20. 12. 2011 – 20. 12. 2017, menovaná 20. 12. 2011 
 
Himič Peter, Mgr., PhD.  
Štátne divadlo Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Klein Július, PaedDr., Mgr. art.  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Šebo Branislav, Ing., MBA 
IBM Slovensko s.r.o., Bratislava 
Funkčné obdobie: 10. 12. 2010 – 10. 12. 2016, menovaný 10. 12. 2010, odvolaný 15. 5. 2012 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

Dvorský Peter  
Slovenské národné divadlo, Bratislava 
Funkčné obdobie: 01. 12. 2010 – 01. 12. 2016, menovaný 01. 02. 2010 
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Király Ján, Ing. 
FRUCONA Košice, a. s. 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017 
 
Ondáš Jozef, RNDr., PhD., MBA  
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice 
Fukčné obdobie: 14. 11. 2007 – 14. 11. 2013, menovaný 14. 11. 2007  

- podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Pitorák Martin, Ing.  
U. S. Steel s. r. o., Košice 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Tkáč Michal, RNDr., Ing.  
Košice 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2007 – 14. 11. 2013, menovaný 14. 11. 2007 
 
Trebuľa Zdenko, JUDr.  
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2007 – 14. 11. 2013, menovaný 14. 11. 2007 
 
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach: 
 
Husár Ján, doc., JUDr., CSc. , mim. prof. 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 1. 2. 2012 – 1. 2. 2016, menovaný 1. 2. 2012 

- predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach: 
 
Ledecká Vladimíra 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 01. 12. 2011 – 01. 12. 2013, menovaná 01. 12. 2011 
 
ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 
 
Členovia: 
 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
prof. MVDr. Ján Mojţiš, CSc. 
prof. MVDr. František Ništiar, CSc. 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. 
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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III III ...      PPPRRREEEHHHĽĽĽAAADDD   NNNAAAJJJDDDÔÔÔLLLEEEŽŽŽ IIITTTEEEJJJŠŠŠÍÍÍCCCHHH   FFFAAAKKKTTTOOOVVV   AAA   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTT ÍÍÍ   UUUPPPJJJŠŠŠ      

V prehľade najdôleţitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2012 sú uvedené podujatia usku-
točnené pre verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferencie, aktivity spojené 
s činnosťou folklórneho súboru, zoznam ocenení, menovaní a prijatí vzácnych osobností. Niţšie uve-
dený prehľad faktov a činností vzhľadom na svoju početnosť neuvádza všetky aktivity fakúlt 
a univerzitných pracovísk. Prehľad úplných informácií je dostupný v správach o činnosti jednotlivých 
subjektov. 
 
Dňa 20. 1. 2012 sa uskutočnil Reprezentačný bál UPJŠ, ktorý sa konal v priestoroch hotela Doublet-
ree by Hilton v Košiciach. Zúčastnilo sa viac ako 200 zamestnancov a ostatných hostí.   
 
Dňa 7. 2. 2012 zorganizovala naša univerzita verejné zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ na tému 
„Výskum a vývoj v podmienkach privátnej sféry“, prednášateľ: Ing. Jaromír Jezný, generálny riaditeľ 
ZTS VVU Košice a. s. 
 
Vysoké školstvo je oblasť, ktorá vo všeobecnosti patrí k základným spoločenským témam. Jeho pri-
márnou úlohou je pripravovať elitu spoločnosti a zhromaţďovať vzdelanosť v rôznych oblastiach ľud-
ského poznania. Reálny stav vysokého školstva na Slovensku predstavil na pôde rektorátu UPJŠ       
v Košiciach minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Eugen Jurzyca. Dňa 21. 2. vystúpil     
v priestoroch Historickej auly s prednáškou "Zvyšovanie úrovne vysokého školstva".  
 
Dušan Čaplovič, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mlá-
deţ a šport, prijal pozvanie na verejnú diskusiu zástupcov troch košických univerzít. Dňa 6. 3. 2012 
uskutočnil na pôde Technickej univerzity v Košiciach prednášku na tému Európska únia a Slovensko 
– prítomnosť a budúcnosť (vzdelávanie, veda, výskum a inovácie). UPJŠ v Košiciach zastupoval jej 
rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.. V diskusii participoval k téme univerzitné vedecké parky 
košických univerzít. Prezentačné vstupy ďalších dvoch košických univerzít potvrdili potrebu budova-
nia týchto univerzitných vedeckých parkov. Výsledkom vzájomnej spolupráce a vedeckej prepojenosti 
univerzít a pracovísk Slovenskej akadémie vied v Košiciach bolo vypracovanie projektov UVP 
TECHNICOM a MEDIPARK a ich odoslanie na adresu MŠVVaŠ SR. 
 
V dňoch 30. 3. aţ 2. 4. 2012 bol realizovaný projekt organizácie Erasmus Student Network (ESN) 
Košice pri príleţitosti 25. výročia programu Erasmus v Európe, ktorého koordinátorkami boli Andrea 
Hanáková, viceprezidentka ESN Košice a členka ESN Košice Milada Konečná. Spolu 26 Erasmus 
študentov precestovalo 1 417 km naprieč Slovenskom.  
 
Dejiskom 53. ročníka Fyzikálnej olympiády na národnej úrovni sa v dňoch 12. – 15. 4. 2012 stala, his-
toricky prvýkrát  Prírodovedecká fakulta. Talentovaní študenti z celého Slovenska boli motivovaní 
skutočnosťou, ţe najlepší z tejto súťaţe budú reprezentovať Slovensko medzi viac ako 85 krajinami 
na Medzinárodnej olympiáde v Estónsku. Na fakulte sa konala experimentálna časť súťaţe, kde v at-
raktívnom experimente s kvapalným dusíkom preukázali svoje experimentálne zručnosti.  
 
Zástupcovia vedenia UPJŠ, pán rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a pani prorektorka pre 
zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. navštívili v dňoch 2. - 4. 5. 2012 Černiveckú 
národnú univerzitu Jurija Feďkoviča. Prerokovali oblasti moţnej spolupráce – výmeny učiteľov 
a študentov, spoločné vedecké projekty a projekty cezhraničnej spolupráce. Rektor UPJŠ podpísal 
Rámcovú dohodu o spolupráci medzi UPJŠ v Košiciach a ukrajinskou Černiveckou národnou univer-
zitou Jurija Feďkoviča za účelom spoločného úmyslu nadviazať a rozvíjať úzku spoluprácu v oblasti 
vyššieho vzdelávania a výskumu. 
 
Výročie výmenného programu Erasmus sa konalo dňa 11. 5. 2012 v košických priestoroch OC Au-
park. Počas dňa prebiehali prezentácie o programe Erasmus, o činnosti Národnej agentúry, či pre-
zentácie slovenských študentov, ktorí uţ program absolvovali. Zároveň bolo moţné ochutnať špecia-

http://www.upjs.sk/public/media/6137/bal-upjs-2012-plagat.jpg
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
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lity z rôznych krajín Európy pripravené zahraničnými študentmi v Košiciach. Súbeţne prebiehal pro-
jekt Social Erasmus počas ktorého si si najmä deti mohli precvičiť svoje jazykové schopnosti. Na kul-
túrno-zábavnom podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia univerzít z Košíc.   
 
Prírodovedecká fakulta zorganizovala pre študentov stredných škôl a akademickú obec stretnutie 
s absolventmi fakulty, ktorí v súčasnosti pôsobia v pozíciách špičkových manaţérov informatických a 
bankových inštitúcií. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 4. 6. 2012 s moţnosťou účasti aj videokonferenč-
nou formou. ALUMNI SPACE bol priestorom pre získanie viac informácií o náplni a charaktere práce 
absolventov, ako a čím im pomohlo štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky k úspešnej 
sebarealizácii v praxi a naplnilo aj ich cestu za úspechom. 
 
JUNIÁLES pre zamestnancov UPJŠ sa konal v areáli Botanickej záhrady UPJŠ dňa 8. 6. 2012 
v duchu športovo-zábavných aktivít, hudobno-tanečného vystúpenia folklórneho súboru Hornád 
UPJŠ a rôznych zaujímavých sprievodných aktivít.  
 
Folklórny súbor Hornád v roku 2012 úspešne naplnil bohatú festivalovú sezónu. Začiatkom júla sa 
ako zástupca UPJŠ po druhý krát predstavil na prehliadke vysokoškolských súborov a za programo-
vý blok „sušide“ získal ocenenie LAUREÁT XXXVIII. Medzinárodného akademického festivalu folk-
lórnych súborov Akademická Nitra  2012. V programe rusínskych tancov a spevov priblíţili folklór ru-
sínskeho etnika okresu Stará Ľubovňa, Levoča a Sabinov. Spracovanie tancov do choreografickej ja-
viskovej podoby a ich interpretácia vychádzalo z výskumných materiálov.  
 
V dňoch 9. – 12. 7. 2012 sa uskutočnil druhý ročník projektu Univerzita bez hraníc pre deti 5. a 6. 
ročníkov základných škôl, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem o nové poznatky. Deti boli okrem od-
borných a vedeckých aktivít začlenené aj do aktivít športovo-zábavných.   

V dňoch 16. – 20. 7. 2012 zorganizovala Prírodovedecká fakulta v spolupráci s Občianskym zdruţe-
ním Prírodovedec prvý ročník projektu Denný IT tábor so zameraním na programovanie pre deti dru-
hého stupňa základných škôl.  

Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 na UPJŠ sa uskutočnilo dňa 17. 9. 2012 v aule 
Lekárskej fakulty v Košiciach. Študentov, zamestnancov, akademických funkcionárov, hostí 
a významných osobností z prostredia verejnej a súkromnej sféry privítal rektor UPJŠ prof. MUDr. La-
dislav Miroosay, DrSc. V rámci programu slávnostného podujatia bola udelená Zlatá medaila  UPJŠ, 
boli predstavení noví profesori a docenti našej univerzity, bol odovzdaný diplom doktora vied, noví 
nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a Ceny rektora za významný prínos učiteľov 
a vedeckých pracovníkov UPJŠ v oblasti vedy a výskumu.  
 
Dňa 27. 9. 2012 sa v priestoroch rektorátu UPJŠ uskutočnila I. FOLKLOROVICA. Slovenské ľudové 
tance, škola spevu, hra na ľudové hudobné nástroje, ako aj ukáţky programovej produkcie súboru a 
ukáţky prípravy na vystúpenie tvorili program zaujímavého stretnutia folkloristov. 
Počas dňa patril priestor telocvične aj detskému folklórnemu súboru Hanička. Detský tanečný dom-
ček (detské hry a tance) podchytil talent najmenších tanečníkov. 
 
Dňa 28. 9. 2012 sa UPJŠ zapojila ako exkluzívny partner do jedného z najväčších popularizačných 
projektov vedy - Noc výskumníkov. V košických priestoroch OC Optima sa pri stánkoch odhaľujúcich 
princípy pokusov a „malých zázrakov vedy“ pristavilo viac ako 20 000 návštevníkov. Vedci, pedagó-
govia a výskumníci z UPJŠ ukázali širokej verejnosti, akým fascinujúcim prostredím svet vedy je. 
Deň plný zábavy a objavov doplnili tohto roku svojou prítomnosťou aj študenti UPJŠ v univerzitnom 
prezentačnom stánku. 
 
„20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni“ - Medzinárodná konferencia,  organizovaná 
pri príleţitosti 20. výročia Ústavy Slovenskej republiky, tematicky zameraná na kritickú analýzu dote-
rajších novelizácií Ústavy SR, jej legislatívnych perspektív vrátane zhodnotenia poznatkov z jej uplat-
ňovania v ústavno-politickej praxi. Samostatný tematický blok bol venovaný problematike postavenia 
ústavných činiteľov. Podujatie sa konalo v dňoch 3. – 4. 10. 2012 na Právnickej fakulte UPJŠ. 

http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-15.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-15.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-19.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-19.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-19.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-20.JPG
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Workshop „Kvalita pedagogického procesu na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy“ umoţ-
nil výmena poznatkov pedagógov s cieľom zvýšiť kvalitu pedagogického procesu, a to aj prostredníc-
tvom implementácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti katedry do procesu vzdelávania. Konal 
sa pod záštitou Fakulty verejnej správy, doc. Ing. Anny Čepelovej, PhD. dňa 5. 11. 2012. 

Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry z medicíny, zdravotníctva a príbuzných odborov re-
nomovaných vydavateľstiev „Lekárska literatúra 2012“  sa uskutočnila v dňoch 5. – 6. 11. 2012 
v priestoroch Univerzitnej kniţnice.  

Prezentácia „Podporujeme vedu a výskum“ bola organizovaná v dňoch 5. – 30. 11. 2012. Univerzitná 
kniţnica umoţnila skúšobné prístupy k odborným plnotextovým časopisom, e-knihám a iným databá-
zam svetových vydavateľstiev Willey, EBSCO, BMJ Publising Group, National Geographic. 

Prednáškové a diskusné fórum Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty „Etika, veda, technika- 
perspektívy a paradoxy“ bola realizované dňa 6. 11. 2012 pre všetkých  záujemcov o etiku, vedu a 
ich súvislosti v súčasnom svete. 

Prírodovedecká čajovňa - Vyuţitie ekologických, fyziologických a chemických prístupov v biomonito-
ringu znečistenia ţivotného prostredia s vyuţitím lišajníkov; Úloha mikroorganizmov v ekosystéme: 
od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám sa uskutočnila 7. 11. 2012. Prednášajúci: prof. 
RNDr. Martin Bačkor, PhD., doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD. 

Rýchle vyhľadávanie najlepších objektov pomocou viacrozmerných indexov - v projekte Kapsa sa 
Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty zaoberal vyhľadávaním takých produktov z produktových 
katalógov, ktoré najviac zodpovedajú preferenciám pouţívateľov. V prednáške RNDr. Peter Gurský, 
PhD. ukázal, akým spôsobom je moţné nájsť rýchlo správne produkty bez toho, aby bolo potrebné 
vyhodnotiť vhodnosť kaţdého produktu v zozname produktov. Podujatie sa konalo 7. 11. 2012. 

On-line školenie „Zoznámte sa: databáza BMJ Best Practice“ bolo dňa 7. 11. 2012 adresované všet-
kým záujemcom o znalostnú databázu, ktorá je nielen zdrojom informácií o prognóze daného ocho-
renia a moţnostiach jeho prevencie, ale predstavuje aj podporný nástroj pri stanovení diagnózy, po-
stupe liečby toho ktorého pacienta. Seminár organizovala Univerzitná kniţnica. 

Informačný deň SAIA bol zameraný na moţnosti získania štipendií a grantov pre štúdium v zahraničí. 
Informačné stretnutie sa konalo dňa 8. 11. 2012. 

UPJŠ sa v dňoch 9. - 11. 10. 2012 aktívne zúčastnila na medzinárodnom študentskom veľtrhu, ktorý 
sa konal pod  záštitou podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča. V poradí 16. ročníka podujatia 
AKADÉMIA & VAPAC sa v Bratislave zúčastnilo 232 vystavovateľov vzdelávacích a zamestnávateľ-
ských inštitúcií z rôznych krajín a navštívilo ho takmer 10 000 študentov  Zástupcovia študentskej a 
zamestnaneckej časti UPJŠ na veľtrhu aktívne prezentovali moţnosti štúdia na fakultách a podieľali 
sa na aktívnej propagácii všetkých súčastí našej univerzity. 

Okrúhly stôl – Smerovanie vedeckého výskumu na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty 
bol dňa 13. 11. 2012 diskusiou, venovanou otázkam smerovania výskumu na Ústave fyzikálnych vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Dňa 13. 11. 2012 sa uskutočnilo verejné zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ v Košiciach. MVDr. Jo-
zef Burda, DrSc. z Neurobiologického ústavu SAV predniesol prednášku na tému "Nová nádej na 
liečbu akútnych ischemických ochorení". 

„Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia" - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 
voľby do Národnej rady SR roku 2012, a to z hľadiska porovnania národného a európskeho kontextu 
ich výsledkov. Súčasťou vystúpení boli zároveň axiologické parametre tejto problematiky. Konferen-
ciu zorganizovala Katedra politológie Filozofickej fakulty v dňoch 15. – 16. 11. 2012. 
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Deň otvorených dverí na UPJŠ ponúkol dňa 16. 11. 2012 všetkým uchádzačom o štúdium, pedagó-
gom, rodičom, ako aj všetkým priaznivcom vedy a vzdelávania moţnosť nahliadnuť do univerzitných 
priestorov. Počas podujatia mala verejnosť príleţitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré univerzita rea-
lizuje a navštíviť vybrané pracoviská.  
 
Diskusie o vede – predstavenie PROBIOTECHu - Kompetenčného centra pre biomodulátory a výţi-
vové doplnky dňa 16. 10. 2012. V priestoroch rektorátu UPJŠ na túto tému prednášal MVDr. Alojz 
Bomba, DrSc. z Lekárskej fakulty. 
 
Dňa 17. 11. 2012 sa uskutočnil prvý ročník Jumping Maratónu v Košiciach (skákanie na trampolíne) 
Jumping Maratón v Košiciach. Na pôde UPJŠ sa stretlo 12 inštruktorov a viac neţ sto záujemcov 
o tento šport. 
 
Prezentácia UPJŠ na veľtrhu vzdelávania PROEDUCO v dňoch 20. - 22. 11. 2012 v Košiciach. Zá-
stupcovia univerzity v prezentačnom stánku poskytovali návštevníkom podujatia informácie o pod-
mienkach štúdia na UPJŠ, o moţnostiach uplatnenia v praxi, ale aj o ubytovaní, stravovaní, športo-
vých, či iných mimoškolských aktivitách. Svojou mierou odbornosti a koncentráciou poskytovania 
rôznorodých informácií prispeli k zvýšenie záujmu zo strany uchádzačov o štúdium. 

Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy - konferencia bola zameraná na paletu aktuálnych prob-
lémov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy, zahŕňajúc vybrané otázky z oblasti fungovania naj-
vyšších štátnych orgánov, politických strán a hnutí, orgánov verejnej správy (štátnej správy, samo-
správy a verejnoprávnych korporácií) a pod. Podujatie sa konalo dňa 21. 11. 2012 pod záštitou Ka-
tedry verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy. 

Vybrané problémy z didaktiky vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka I predniesla dňa 23. 10. 
2012 doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie 
Filozofickej fakulty. Zároveň dňa 24. 10. 2012 prezentovala vybrané problémy z didaktiky vyučovania 
slovenčiny ako cudzieho jazyka II.  
 
Medzinárodná vedecká konferencia Právo – obchod – ekonomika bola venovaná širším kontextom 
obchodného práva a tematicky rozčlenená do troch blokov (Rekodifikácia súkromného práva v kraji-
nách V4, Právo – obchod - ekonómia (vzájomné interakcie), Fúzie obchodných spoločností). V rámci 
konferencie vystúpia poprední akademici z 5 európskych krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, 
Ukrajina). Uskutočnila sa v dňoch 24. – 26. 10. 2012 vo Vysokých Tatrách. 

Dňa 26. 11. 2012 sa konala prednáška na tému Starnutie a zomieranie. Organizátorom podujatia bo-
lo Oddelenie psychológie zdravia, Ústav verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty. Prednášateľom 
bol doc. Mgr. Ing. Petr Tavela, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouc.  

Pokračovaním spolupráce s Rozhlasom a televíziou Slovenska v rámci Rozhlasovej akadémie 
3.veku, ktorej jedným z cieľov je potvrdzovať význam vzdelanosti pre rozvoj spoločnosti a rozširovať 
vedomostný obzor poslucháčov, bola relácia o vednom odbore matematika. Na príprave rozhlasovej 
relácie, v ktorej poslucháčom predstavili matematiku vo vedecko-populárnej forme, spolupracovali 
zamestnanci Prírodovedeckej fakulty Ústavu matematických vied: Relácia odznela dňa 27. 10. 2012 
v celoslovenskom rozhlasovom pásme Panoráma v rádiu Regína prostredníctvom spolupráce v rám-
ci popularizačného projektu APVV SCIENCENET na podporu prírodovedného vzdelávania. 
 
Informačný seminár pre študentov UPJŠ  – záujemcov o študentské mobility (štúdium, stáţ) v rámci 
programu Erasmus sa uskutočnil dňa 29. 11. 2012 Poskytol informácie o programe Erasmus a 
o moţnostiach zapojenia sa do tohto programu v akademickom roku 2013/20a umoţnil stretnutie 
s tými študentmi, ktorí sa uţ pobytov v zahraničí zúčastnili.  
 
Dňa 30. 11. 2012 sa konal 12. ročník matematickej súťaţe druţstiev základných škôl v riešení mate-
matických úloh s názvom Lomihlav. Súťaţ organizačne zabezpečovali doktorandi Ústavu matematic-

http://umv.science.upjs.sk/
http://umv.science.upjs.sk/
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kých vied Prírodovedeckej fakulty v spolupráci so Zdruţením STROM. Súťaţe sa zúčastnilo rekord-
ných 252 súťaţiacich z košického a prešovského kraja. 
 
Univerzitná kniţnica zorganizovala po prvýkrát vo svojej histórii - Vianočný koncert v spolupráci s 
Českým spolkom v Košiciach a jeho Ţenským zborom. Kultúrne podujatie sa uskutočnilo v študovni 
Prírodovedeckej kniţnice A. Merici, v programe sa okrem Ţenského zboru predstavili aj sólisti Opery 
Štátneho divadla v Košiciach a Komorný orchester Camerata Letitiae.  
 
Výber podujatí z kalendária univerzitnej kniţnice: účasť vedenia UK na stretnutí pri príleţitosti 5. vý-
ročia zaloţenia Britského centra spojeného s výstavou fotografií – Kráľovská svadba v Štátnej ve-
deckej kniţnici (13. 1. 2012), seminár Moţnosti financovania jazykových, študijných a vedeckých 
mobilít (8. 2. 2012), podujatia v rámci Týţdňa slovenských kniţníc (26. 3. – 1. 4. 2012), autorské čí-
tanie rakúskej spisovateľky Esther Strauss v priestoroch Rakúskej kniţnice (25. 4. 2012), predajná 
výstava zahraničnej literatúry (14. – 16. 5. 2012),  Deň otvorených dverí v rámci podujatia Týţdeň 
vedy a techniky (7. 11. 2012). 
 
Botanická záhrada usporiadala niekoľko výstav a podujatí: Orchidey - skvosty v ríši rastlín, Záhadný 
svet mušlí, Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín, Motýle exotických trópov, Rozprávkový svet 
v botanickej záhrade, Hľadáme múzy v botanickej záhrade, Festival tvorivosti a relaxu, Hmyzoţravé 
rastliny a exotické ţivočíchy, Záhrada a keramický objekt, Výstava bonsajov a jesenných plodov, 
Včelárstvo a vinárstvo. V priestoroch botanickej záhrady sa taktieţ konal projekt pre deti základných 
škôl Botanikiáda a Krajské kolo biologickej olympiády.   
 
Ústav telesnej výchovy a športu tradične zorganizoval Univerzitné dni športu. Jesenná časť sa konala 
v dňoch 19. – 21. 11. 2012 (aerobik maratón, basketbal, bedminton, florbal, minifutbal, šach, volejbal) 
a jarná časť 17. – 18. 4. 2012 (Iron man, aerobik, minifutbal, bedminton, streetball, stolný tenis, volej-
bal). Tieto podujatia majú medzi študentmi jedinečnú športovú úroveň. 

 

V rámci Európskeho týţdňa športu a fyzických aktivít „Move week“ sa v dňoch 1. – 7. 10. 2012 sa Ús-
tav telesnej výchovy v spolupráci s inými organizáciami zapojil do rôznych aktivít: Plavecká štafeta 
mesta Košice (2. – 3. 10. 2012), Štafetový beh o pohár primátora mestskej časti Košice – západ (3. 
10. 2012). ÚTVŠ sa ďalej zapojilo do XXII. ročníka Behu o cenu starostu mestskej časti Košice – juh 
(27. 9. 2012), Univerzitný beh – koncept pre univerzity v rámci konania Medzinárodného maratóna 
mieru (7. 10. 2012), Wellness day (14. 4. 2012). 
 

Ocenenia  
 

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v 
Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach dňa 23. 11. 2012 bol udelený čestný ti-
tul „profesor emeritus“ prof. MUDr. Júliusovi Vajóvi, DrSc. za významný prínos v oblasti vedy 
a vzdelávania Odovzdanie dekrétu sa uskutočnilo dňa 13. 12. 2012.  
 

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v 
Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach dňa 15. 6. 2012 bol udelený čestný titul 
„profesor emeritus“ prof. MUDr. Branislavovi Bohušovi, CSc. za významný prínos v oblasti vedy a 
vzdelávania. Odovzdanie dekrétu sa uskutočnilo dňa 6. 9. 2012.  
 
V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 2. 12. 2011 bol prof. RNDr. Levovi 
Bukovskému, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos v oblasti vedy 
a vzdelávania. Rektor UPJŠ odovzdal ocenenému menovací dekrét dňa 7. februára 2012. 
 

Svetová federácia mladých lídrov a podnikateľov (JCI – Junior Chamber International Slovakia) udeli-
la titul „Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012“ Bc. Jaroslavovi Čollákovi, študentovi Právnickej 

http://www.strom.sk/
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fakulty UPJŠ, ktorý získal 1. miesto v kategórii „právo, filozofia, politológia, sociológia“ za mimoriadne 
výsledky v študijnej, ako aj vedeckovýskumnej oblasti dňa 4. 12. 2012. 
 
Udeľovanie výročných cien rektora sa uskutočnilo  pri príleţitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 
dňa 20. 11. 2012. Rektor prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. ocenil študentov za vynikajúce študijné vý-
sledky a v súlade s ustanovením čl. 36 odsek 1 písmeno a) Štatútu UPJŠ v Košiciach odovzdal dek-
réty o udelení Výročnej ceny rektora. Zoznam ocenených študentov 

 Lekárska fakulta: Čekaňáková Zuzana, Syčová - Kriváňová Lenka, Volovár Štefan 

 Prírodovedecká fakulta: Dobák Samuel, Potpinková Katarína, Hrivňák Stanislav 

 Právnická fakulta: Ledecká Vladimíra, Zábojová Renáta, Rangl Jakub 

 Fakulta verejnej správy: Kovaľová Miriam, Macurová Veronika, Alman Tomáš 

 Filozofická fakulta: Duffeková Mária, Dudová Vladimíra, Ihnátová Alena 

 Ústav telesnej výchovy a športu: Tatarčík Radoslav 
 
Dňa 8. 11. 2012 si v bratislavskej Inchebe z rúk Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Duša-
na Čaploviča prevzali ocenenia významné osobnosti slovenskej vedy. Nechýbali medzi nimi aj zá-
stupcovia UPJŠ v Košiciach, konkrétne, v kategórii Osobnosť vedy a techniky bol ocenený MVDr. 
Ján Rosocha, CSc. z Lekárskej fakulty (za moţnosti aplikácie bunkovej liečby pri mnohých spoločen-
sky závaţných ochoreniach a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bun-
kových transplantátov na Slovensku) a v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, MUDr. Pa-
vol Joppa, PhD. z Lekárskej fakulty (za publikované výsledky a významný podiel na riešení projektov 
výskumu v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc). Slávnostný galavečer 
sa uskutočnil pri príleţitosti Týţdňa vedy a techniky.  
 
Udelenie Cien rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v oblasti vedy 
a výskumu bolo realizované v rámci slávnostného otvorenia akademického roka 2012/2013. Ocene-
nia boli odovzdané týmto osobnostiam našej univerzity: 
 

 prof. RNDr. Petrovi Fedoročkovi, CSc. za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti experimen-
tálnej onkológie pri štúdiu mechanizmov intracelulárnej signalizácie a za významný podiel na 
budovaní výskumnej infraštruktúry na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedec-
kej fakulty UPJŠ v Košiciach  

 Dr. h. c. mult. prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc. za vynikajúce výsledky dosiahnuté v 
oblasti fyzikálneho výskumu kondenzovaných látok pri nízkych teplotách;  

 prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc. za významnú monografickú prácu „Philosophy of the 
History of Philosophy (Strong and Weak Models)“, rozvíjajúcu teóriu dejín filozofie. 

 
Zároveň bola v rámci otvorenia akademického roka slávnostne udelená Zlatá medaila  UPJŠ: 
 

 pánovi Dr. Jitse P.  van Dijkovi za dlhoročnú aktívnu a úspešnú spoluprácu s UPJŠ a za roz-
voj vzdelanosti a vedy v oblasti spoločenských aspektov zdravia. 

 
Dňa 28. 6. 012 sa v priestoroch rektorátu UPJŠ uskutočnilo stretnutie so študentmi UPJŠ, ktorí  
v akademickom roku 2011/2012 získali Výročnú cenu rektora.  Ocenení študenti získali cenu za vyni-
kajúce študijné výsledky, za reprezentáciu  univerzity v oblasti vedy, výskumu, umenia a športu. 
 

 Lekárska fakulta: A. Bohó, J. Jakubčo, I. Jochmanová, M. Kostelníková, I. Kováč, M. Maretta, 
T. Pekárová, L. Škyvra, A. Timková, Š. Tóth, J. Potocká, J. Hercegová,  K. Szilágyiová 

 Prírodovedecká fakulta:  M. Krausova, L. Čarná, R. Gogoľová, Z. Bednáriková, J. Kudláčová, 
L. Špinlerová, L. Klimko, M. Borovský, J. Nedoroščik, M. Skyba, J. Molnárová, M. Kopernický, 
J. Šebej, S. Dobák, S. Hrivňak, K. Potpinková, M. Derňár, M. Tekáč, J. Macej, Z. Mimovičová 

 Právnická fakulta: L. Cisková, V. Dobrovičová, N. Gabzdilová, K. Hudáková, E. Kolesárová, I. 
Krokusová, Z. Michalčíková, S. Surmová, M. Hutňan, T. Kališka, J. Čollák, Ţ. Šuleková, A. Lo-
jan, P. Janič 

 Fakulta verejnej správy: d. Fričová, j. Mihaliková,M. Tiimko, L. Poliak 

http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-20.JPG
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-9.JPG
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-10.JPG
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-11.JPG
http://www.upjs.sk/public/media/7501/ak-rok-2012-13-1.JPG
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 Filozofická fakulta: J. Kašický, K. Fecková, E. Gajdošová, L. Jusková, V. Lichner, M. Kövero-
vá, I. Girgošková, Š. Chripková, K. Babčáková, L. Korpášová, P. Filipová, M. Kukuvková, Z. 
Naďová, M. Halachová, M. Martinková, P. Palová 

 Ústav telesnej výchovy a športu: M. Magoč, M. Schnelly, R. Tatarčík 
 

Udelenie Cien mesta Košice a Cien primátora mesta Košice. Mesto Košice aj v roku 2012 úspešne 
pokračovalo v tradícii konania osláv Dňa mesta Košice. Pri tejto príleţitosti si kolektívy a osobnosti z 
rôznych oblastí spoločenského a verejného ţivota prevzali dňa 7.5. 2012 najvyššie mestské ocene-
nia. UPJŠ mala v rade ocenených opäť svojich zástupcov:  
 

 Cena mesta Košice: prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ)  „za prio-
ritné výsledky v oblasti zdravotníctva a biologických vied, organizovanie a realizovanie prvej 
extrakorpolárnej hemodialýzy na Slovensku pri príleţitosti jej 50. výročia” 

 Cena primátora mesta Košice: Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.(Filozofická fakulta UPJŠ) 
„za rozvoj a šírenie dobrého mena Univerzity P. J. Šafárika a Košíc vynikajúcou vysokoškol-
skou činnosťou a za zvyšovanie slovenskej kultúry“. 

 
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
získal v rámci súťaţe Vedec roka SR 2011 ocenenie Mladý výskumník roka SR 2011. Súťaţ sa usku-
točnila pod záštitou spoločnosti  Journaliste – Studio..Ocenenie p. Mikešovi bolo udelené za objas-
nenie niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na 
celulárnej úrovni s výrazným medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Za veľký podiel na im-
plementácii metód analytickej cytometrie a za prínos vo vedecko-výskumnom formovaní študentov 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo dňa 19. 3. 2012 v Bratislave. 
 
Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV vyhlásili pri príleţi-
tosti Dňa výskumu rakoviny 2012 Súťaţ mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologické-
ho výskumu. V dňoch 6. a 7. 3. 2012 sa uskutočnila prezentácia vybraných prác. Súťaţ prebehla 
v troch kategóriách, v kategórii „Študent vysokej školy“ obsadila študentka Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ  Bc. Jana Vargová, 2. miesto a v kategórii „Mladý výskumník do 35 rokov“ obsadil RNDr. Ras-
tislav Jendţelovský, PhD., z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
3. miesto. 
 
III. ročník zimnej časti Slovenskej univerziády sa uskutočnil v dňoch 23.1. – 26.1.2012. Medzi 12 
športov, ktoré boli do programu hier vysokoškolákov zaradené, patril aj futsal. Futsalisti UPJŠ obhájili 
prvenstvo zo Ţiliny spred 4 rokov. Medzi úspešných športovcov patrili: 

 Mgr. Macej Jaroslav, absolvent Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

 Lojan Anton a Janič Pavol z Právnickej fakulty UPJŠ 

 Škyvra Ladislav z Lekárskej fakulty UPJŠ 

 Magoč Maroš z ÚTVŠ a Tekáč Michal z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 
 
Študent Lekárskej fakulty Ľubomír Mick získal 1. miesto v štandardných tancoch na Akademických 
majstrovstvách SR 2012 a 1. miesto vo freestyle štandardných tancov 2012 na Majstrovstvách SR. 
Zároveň reprezentoval SR na majstrovstvách sveta v spoločenských tancoch v Sydney, Australia.  
 
Klinika neonatológie Lekárskej fakulty získala Cenu ITAPA 2012 – Špeciálne uznanie pre kliniku za 
projekt Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov. 

Vedcom z Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty sa v spolupráci s Harvard Medical School po-
darilo identifikovať časť ľudského mozgu, ktorá slúţi na určovanie vzdialenosti zdroja prichádzajúce-
ho zvuku. Článok popisujúci ich výsledky bol vybraný ako “highlight“ v sekciách Neurovedy a Psycho-
logické a kognitívne vedy. Podľa jedného z autorov článku doc. Ing. Norberta Kopča, PhD. sa identi-
fikovaná oblasť nachádza v blízkosti ďalších mozgových oblastí, v ktorých sa spracovávajú priestoro-
vé sluchové informácie. Štúdia ukázala, aké dôleţité je spájať odborné vedomosti z rôznych oblastí 
vedy, v našom prípade fyziológie, psychológie a výpočtovej neurovedy, ako súčasti informatiky, na 
pochopenie takého zloţitého systému akým je ľudský mozog“. 
 

http://www.upjs.sk/aktuality/vedec-roka-sr-2011
http://www.upjs.sk/public/media/7215/10741.full.pdf
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Prijatia významných osobností 
 
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ a prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ doc. 
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. prijali dňa 14. 11. 2012 na pôde rektorátu generálnu konzulku Ukra-
jiny prof. Oľgu Benč, PhD. Na stretnutí prerokovali otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho 
ţivota so zameraním na priority súčasného vysokého školstva. Vyjadrili presvedčenie, ţe v rámci 
vzájomnej spolupráce je potrebné viac sa zamerať na oblasť vedeckú a vzdelávaciu. 
 
Dňa 13. 11. 2012 navštívili našu univerzitu zástupcovia Univerzity v Miškolci, a to rektor prof. Dr. Gy-
ula Patkó a dekan Lekárskej fakulty prof. Dr. László Barkai, D.Sc. Vzácnych hostí privítali na pôde 
rektorátu UPJŠ rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. 
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dekan Lekárskej fakulty Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, 
CSc.. Spoločne tak prerokovali ďalšie moţností spolupráce v oblasti vzdelávacích, vedeckovýskum-
ných a rozvojových aktivít. 
  
Dňa 9. 7. 2012 uskutočnili rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a rektor 
Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc. pracovnú návštevu Univerzi-
ty v Miškolci, na pôde ktorej podpísali Zmluvu o spolupráci medzi Univerzitou v Miškolci, zastúpenou 
rektorom prof. dr. Gyulom Patkóm. Prehĺbením vzájomných vzťahov sa rozšíria moţnosti spolupráce 
v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu, ako aj spoločné aktivity pri budovaní univerzitných ve-
deckých parkov v Košiciach. 
 
Rektor UPJŠ prijal dňa 12. 4. 2012 na pôde rektorátu Jej excelenciu pani Loipa Sánchez Lorenzo, 
veľvyslankyňu Kubánskej republiky na Slovensku za účelom prerokovania otázok z rôznych oblastí 
verejného a kultúrneho ţivota. Zaoberali sa prioritami súčasného vysokého školstva v Slovenskej re-
publike a v zahraničí, a výsledkami úspešnej činnosti univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej 
oblasti. V téme pokračovali diskusiou o súčasnej ekonomicko-sociálnej situácii na Kube, o rastúcom 
turistickom ruchu a perspektívnej spolupráci v sektore vysokého školstva. 
 
Prednášky, semináre, konferencie 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Eugen Jurzyca navštívil našu univerzitu dňa 21. 2. 
2012 a uskutočnil prednášku na tému "Zvyšovanie úrovne vysokého školstva". Študentom 
a zamestnancom tak predstavil reálny stav vysokého školstva na Slovensku.  
 
Dňa 8. 3. 2012 navštívili Fakultu verejnej správy JUDr. Branislav Kapala, vedúci slovenskej sekcie 
Generálneho riaditeľstva pre preklady Súdneho dvora EÚ a Mgr. Dušan Martinčok, právnik lingvista, 
pôsobiaci v tejto sekcii. Pre študentov prvého ročníka študujúcich študijný program Európska verejná 
správa uskutočnili prednášku spojenú s diskusiou.  
 
Dňa 27. 9. 2012 usporiadali Fakulta verejnej správy a Karpatský rozvojový inštitút odborný seminár 
s názvom Inak o komunálnej politike a rozvoji – vybrané výzvy, ktorého cieľom bolo prezentovať ná-
vrh inovatívneho prístupu k výučbe predmetu „Komunálna politika“ tak, aby odráţal aktuálne výzvy 
lokálneho rozvoja v teórii i praxi. Tematické zameranie seminára otvoril priestor pre dialóg a výmenu 
názorov reprezentantov akademickej sféry, študentov a odborníkov z praxe. 
 
Filozofická fakulta usporiadala v roku 2012  pod záštitou svojich katedier niekoľko desiatok konferen-
cií, seminárov a workshopov, napr. vedeckú konferenciu Sociálna práca cesta k zmyslu ţivota - Ko-
šické dni sociálnej práce (6. 12. 2012), sympózium Heidegger a grécka filozofia (30. - 31. 10. 2012), 
Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy – konferenciu k 140. výročiu zaloţenia Vý-
chodoslovenského múzea v Košiciach (24. 10. 2012), konferenciu HORTUS GRAECO-LATINUS 
CASSOVIENSIS (28. 9. 2012), diseminačný workshop Index aktívneho starnutia ako výzva pre vý-
skum a prax sociálnej práce (6. 11. 2012), vedecký seminár pri príleţitosti 150. výročia úmrtia Pavla 
Jozefa Šafárika (27. 1. 2012).  
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Záujemcovia o francúzsky vysokoškolský systém a štúdium vo Francúzsku mali dňa 14. 11. 2012 je-
dinečnú moţnosť získať informácie prostredníctvom prednášky francúzskeho atašé pre univerzitnú a 
vedeckú spoluprácu pána Hervé Guillermeta. Prezentáciu štipendií francúzskej vlády a program ve-
deckej spolupráce Štefánik predstavil zaujímavým spôsobom nielen študentom, ale aj zamestnan-
com UPJŠ v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ.  
 
Odborná konferencia SÚMRAK MÉDIÍ sa  uskutočnila dňa 28. 11. 2012, jedným z organizátorov bola 
Filozofická fakulta UPJŠ.  
 
V dňoch 2. - 7. 9. 2012 zorganizoval Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ medzinárodnú konferenciu „21st International Conference on Subterranean Biology“. 
 
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty zorganizoval 62. Farmakologické dni v Košiciach, na ktorých 
českí a  slovenskí farmakológovia prezentovali v dňoch 25. – 27. 6. 2012 práce z oblasti experimen-
tálnej a klinickej farmakológie. 

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty v spolupráci s 
Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave a Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave zorganizovali medzinárodnú konferenciu ’XXXII-
thPhysics in Collison – PIC 2012’. Akcia sa konala v dňoch 12. - 15. 9. 2012.  
 

V dňoch 2. - 7. 9. 2012 zorganizoval Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty 
medzinárodnú konferenciu „21st International Conference on Subterranean Biology“. Konferencie 
zamerané na biológiu jaskýň sa uskutočňujú v dvojročných intervaloch v rôznych krajinách sveta a 
zúčastňuje sa ich spravidla 150-170 účastníkov. Valné zhromaţdenie tejto vedeckej spoločnosti.  
 
V dňoch 3.  - 6. 10. 2012 uskutočnila Katedra fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty v spolupráci 
so Slovenskou chemickou spoločnosťou prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú proble-
matike nanomateriálov, ich základným vlastnostiam a aplikáciam NFA 2012 Nanomateriály: nové 
vlastnosti a aplikácie.  
 
XI. stomatologické dni pod záštitou jedného z organizátorov, Lekárskej fakulty, sa uskutočnili v dňoch 
11. – 12. 4. 2012. Celoslovenské odborné podujatie sa konalo súčasne s výstavou výrobkov a zaria-
dení pre stomatológiu.  
 
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty bol jedným z organizátorov 3. slovensko-českého vedec-
kého zjazdu súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa konalo v dňoch 25. – 27. 4. 
2012 na Jahodnej pri Košiciach. 
 
XXII. diabetologické dni sa konali na Lekárskej fakulte v dňoch 30. 5. – 2. 6. 2012 v Košiciach pod 
záštitou IV. internej kliniky Lekárskej fakulty v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, 
Slovenskou diabetologickou spoločnosťou,    
 
Medzinárodná vedecká konferencia Najnovšie trendy v gynekologickej operačnej liečbe sa uskutočni-
la 23. 11. 2012 v Košiciach. Certifikované odborné podujatie XXI. Schwarzov deň organizovala Le-
kárska fakulta a Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť.  
  
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty zorganizovala v dňoch 5. - 7. 12. 
2012 IV. kurz CEEA, ktorého sa zúčastnilo takmer šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska. 
Lektormi kurzov boli okrem vlastných odborníkov z I. KAIM aj špičkoví odborníci zo Slovenska, Čes-
kej republiky a Európy. Podujatie prispelo k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anestézie, intenzívnej sta-
rostlivosti a resuscitácie na Slovensku. 
 
Dňa 11. 4. 2012 sa v priestoroch rektorátu univerzity uskutočnil seminár Hodnotenie kvality na UPJŠ 
v Košiciach, na ktorom boli prezentované prednášky: Procesné riadenie z pohľadu Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ, Procesy ako nástroj pre racionalizáciu práce v podmienkach univerzity a Systémy manaţérstva kvality vo 
vzdelávaní. 

http://www.upjs.sk/public/media/7007/procesne-riadenie-110412.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/7007/procesne-riadenie-110412.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/7007/procesy-ako-nastroj-110412.pptx
http://www.upjs.sk/public/media/7007/systemy-manazerstva-kvality-110412.pptx
http://www.upjs.sk/public/media/7007/systemy-manazerstva-kvality-110412.pptx
http://www.upjs.sk/public/media/7007/systemy-manazerstva-kvality-110412.pptx
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Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v spolupráci s Občianskym zdruţením RES PUBLICA 
zorganizovala podujatie, ktorej hlavným hosťom bol poslanec a podpredseda Národnej rady Sloven-
skej republiky Róbert Fico. Pojem ľudských práv a ústavy v podobe prednášky pána Fica nadobudli 
iný rozmer pre mnohých prítomných, svedčila o tom aj aktívna diskusia študentov a zamestnancov 
našej univerzity. Rektor UPJŠ privítal vzácneho hosťa spolu s dekanom Filozofickej fakulty UPJŠ na 
pôde rektorátu dňa 6. 3. 2012.  
 
Dňa 7. 2. 2012 sa uskutočnilo verejné zasadnutie členov Klubu profesorov UPJŠ v priestoroch Histo-
rickej auly Rektorátu UPJŠ. Po otvorení stretnutia predsedom Klubu profesorov UPJŠ prof. JUDr. 
Petrom Vojčíkom, CSc. nasledovala prednáška "Výskum a vývoj v podmienkach privátnej sféry" Ing. 
Jaromíra Jezného, generálneho riaditeľa ZTS VVÚ Košice a. s.  

 
Klinika dermatovenerológie Lekárskej fakulty a UNLP Košice zorganizovali Krajský seminár dermato-
venerológov. Na seminári v dňoch 29. – 30. 6. 2012 prednášali všetci školskí pracovníci kliniky. 

Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty a VÚSCH, a. s. zabezpečili celý prednáškový blok na tému 
Kardiovaskulárny pacient  na VI. Slovenskom chirurgickom kongrese a XXXIX. Spoločnom zjazde 
českých a slovenských chirurgov v Košiciach dňa 14. 9. 2012. 
 
Ústav európskeho práva Právnickej fakulty zorganizoval konferenciu doktorandov a mladých akade-
mických pracovníkov s názvom Motivačné schémy v práve. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 14. – 
15. 6. 2012 a jeho cieľom bolo vytvoriť priestor pre aktívnu diskusiu, ako aj výmenu skúseností 
a poznatkov v rámci odbornej konfrontácie.  
 
Dňa 11. 4. 2012 sa v Pojednávacej miestnosti Právnickej fakulty uskutočnil III. ročník simulovaného 
sporu Katedra dejín štátu a práva podľa uhorského feudálneho práva. Súťaţ študentov organizovala 
Katedra dejín štátu. 
 
Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia bol názov vedeckej konferencie doktorandov, ktorú 
zorganizovala Právnická fakulta dňa 27. 2. 2012. Súkromnoprávne a verejnoprávne aspekty súvisia-
ce s postavením zamestnanca tvorili hlavné panely konferenčných príspevkov.  
 
V máji 2012 sa na Právnickej fakulte uskutočnil XV. ročník futsalového turnaja na počesť JUDr. Mila-
na Gejdoša, CSc.. Zápasy odohrali druţstvá zastúpené advokátmi, prokurátormi, sudcami, colníkmi, 
notármi, učiteľmi a študentmi. 
 
Dňa 16. 2. 2012 študentský parlament Fakulty verejnej správy zorganizoval druhý ročník súťaţe vo 
futbale a volejbale o Pohár dekana FVS, do ktorej sa zapojili všetky ročníky fakulty.  
 
Študentský parlament Fakulty verejnej správy sa v spolupráci s Ústavom telesnej  výchovy a športu 
UPJŠ a TJ Slávia UPJŠ podieľal na príprave a organizácii podujatia Univerzitné dni športu, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch 19. - 21. 11. 2012.  
  
Na Fakulte verejnej správy sa pod záštitou Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy uskutoč-
nila dňa 21. 11. 2012 vedecká konferencia Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy. 
 
V dňoch 26. – 27. 1. 2012 zorganizoval Ústav telesnej výchovy a športu vedeckú konferenciu 
s medzinárodnou účasťou „Rekreačný šport, zdravie, kvalita ţivota“.  
 
Ústav telesnej výchovy a športu bol spoluorganizátorom workshopu psychológie v dňoch 25. – 27. 
10. 2012 (hlavný organizátor ENYSSP – European Networks of Young Specialists in Sport 
Psychology). 
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Ostatné udalosti 
 
V novembri 2012 vyslovil Slovenský Červený kríţ, Územný spolok Košice – mesto poďakovanie 
UPJŠ za úspešnú výchovu, propagáciu a získavanie bezpríspevkových darcov krvi počas 18. ročníka 
Študentskej kvapky krvi. 
 
UPJŠ bola hodnotená ako tretia najlepšia univerzita v Slovenskej republike (a ako štvrtá najlepšia 
vedecká ustanovizeň) v rámci rankingu výskumných inštitúcií SIR World Report 2012, ktorý je zalo-
ţený na kvantitatívnych bibliometrických ukazovateľoch a na údajoch z vedeckej databázy Scopus 
z rokov 2006-2010. Zahŕňa 3 290 výskumných inštitúcií zo 106 krajín sveta. UPJŠ sa umiestnila na 
115. mieste v geografickom regióne „Východná Európa“ a na 2101. mieste na svete. 
  
UPJŠ rozšírila rámec svojej zahraničnej spolupráce podpisom Dohody o spolupráci s Pápeţskou  sa-
leziánskou univerzitou v Ríme, ktorej účelom je prehĺbenie vzájomných vzťahov v oblasti vyššieho 
vzdelávania a výskumu. Partnerská spolupráca umoţní taktieţ rozšírenie moţnosti organizácie spo-
ločných kultúrnych podujatí a vzájomné vyuţívanie univerzitných pracovísk. Dohodu o spolupráci za 
UPJŠ v Košiciach podpísal rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a za Pápeţskú saleziánsku 
univerzitu prof. Manlio Sodi. 
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. navštívili v dňoch 2. aţ 4. 5. 2012 Černiveckú národnú univerzi-
tu Jurija Feďkoviča. Počas svojho pobytu sa stretli s vedením univerzity, navštívili Právnickú fakultu 
a jej pracoviská, Fakultu biológie, Fakultu chémie a Referát zahraničných vzťahov, aby tak preroko-
vali oblasti moţnej spolupráce – výmeny učiteľov a študentov, spoločné vedecké projekty a projekty 
cezhraničnej spolupráce. Rektor UPJŠ podpísal Rámcovú dohodu o spolupráci medzi UPJŠ 
v Košiciach a ukrajinskou Černiveckou národnou univerzitou Jurija Feďkoviča za účelom spoločného 
úmyslu nadviazať a rozvíjať úzku spoluprácu v oblasti vyššieho vzdelávania a výskumu. 
 
Dňa 29. 3. 2012 bola podpísaná Kolektívna zmluva medzi Koordinačnou odborovou radou Odboro-
vého zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, zastúpenou doc. RNDr. Pavlom Ja-
semom, CSc., predsedom  KOR  a UPJŠ v Košiciach, zastúpenou prof.  MUDr. Ladislavom Mirossa-
yom, DrSc., rektorom univerzity. Kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky a podmienky za-
mestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a prá-
va a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2012. 
 
Minister školstva Eugen Jurzyca prostredníctvom videokonferencie podpísal dňa 12. 1. 
2012 Memorandum o akademickej spolupráci s Kalifornskou technickou univerzitou (California Insti-
tute of Technology). Za jednu z najuznávanejších svetových univerzít dokument podpísal profesor 
Harvey B. Newman. Doposiaľ s Kalifornskou technickou univerzitou spolupracoval na vývoji EVO tim, 
pôsobiaci na UPJŠ.  
 
Univerzitný časopis Universitas Šafarikiana (ISSN 1338 – 1377) ročník XXXIX vyšiel v roku 2012 štyri 
krát.: v marci, júni, októbri a decembri. Elektronická verzia časopisu je zverejnená na univerzitnej we-
bovej stránke http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/univerzitny-casopis/. 
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou UPJŠ v súčasnosti je zabezpečiť štúdium na všetkých súčastiach univerzity tak, 
aby sa opieralo o kvalitný vedecký výskum a o kolektív odborne erudovaných zdatných učiteľov, ktorí 
prednášajú na základe výsledkov vlastného vedeckého bádania. Univerzita a jej súčasti vyvíjajú ma-
ximálne úsilie, aby sa jej študenti počas vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentál-
nou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívny-
mi metódami vzdelávania. Ku prvému septembru 2012 ponúkala naša univerzita vysokoškolské 
vzdelanie v 212 akreditovaných študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa. 
Štruktúra akreditovaných programov podľa stupňa štúdia bola nasledovná: 108 programov v prvom 
stupni štúdia, 65 programov v druhom stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 39 programov pre 
tretí stupeň štúdia. Detailný prehľad jednotlivých študijných programov podľa stupňa štúdia a podľa 
fakúlt prezentuje tabuľka č. 15 v tabuľkovej prílohe tejto správy a obrázok č.1 . Pokiaľ ide o celkový 
počet študijných programov, ich počet moţno povaţovať aj v kontexte uplynulého obdobia za stabili-
zovaný. Na jednotlivých fakultách boli zaznamenané len veľmi malé fluktuácie počtov študijných 
programov smerom nahor aj nadol a to vzhľadom na strategické zámery a vývojové štádium, 
v ktorom sa tieto fakulty nachádzali. V tejto súvislosti je treba poznamenať, ţe v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím bolo akreditovaných na fakultách nových len 6 študijných programov. Je 
to dôsledok procesu stabilizácie počtu študijných programov na Filozofickej fakulte, kde  pribudli naj-
mä kombinácie medziodborového štúdia. Aj na ostatných fakultách je štruktúra študijných programov 
stabilná. K zaujímavým novinkám patrí bakalársky študijný program „Anglický jazyk a francúzsky ja-
zyk pre európske inštitúciu a ekonomiku“ v študijnom odbore 2.1.35 na Filozofickej fakulte, či apliko-
vaná informatika na Prírodovedeckej fakulte. Z hľadiska rozvoja fakúlt a teda i UPJŠ je dôleţitým fak-
tom akreditácia doktorandského programu Verejná správa a politika na Fakulte verejnej správy. Cel-
kovo tak moţno konštatovať, ţe univerzita nekládla v uplynulom roku dôraz na rozširovanie ponuky 
študijných programov, ale podstatne viac na ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu 
s poţiadavkami praxe.  
 
Štruktúra študentov 
 
Ku 31. októbru 2012 študovalo na UPJŠ v Košiciach vo všetkých formách a na všetkých stupňoch 
vzdelávania celkom 8 431 študentov, z toho 7 336 v dennej forme štúdia a 1 095 študentov v externej 
forme štúdia.  Štruktúru podľa fakúlt a formy štúdia prezentuje nasledujúci graf: 
 

Štruktúra počtu študentov UPJŠ v Košiciach podľa fakúlt 
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Najväčší počet študentov sme zaznamenali na Lekárskej fakulte a Filozofickej fakulte. Na všetkých 
fakultách jednoznačne prevládal počet študentov denného štúdia oproti študentom externého štúdia. 
Detailný pohľad na štruktúru študentov z hľadiska fakulty, formy štúdia a štátnej príslušnosti poskytu-
je tabuľka č. 1 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Umoţňuje získať obraz o vývine počtu a štruktúry 
študentov za posledných šesť rokov. Zjednodušený pohľad na tento vývin ponúka aj nasledujúci graf: 
 

Zmeny v počtoch študentov UPJŠ v Košiciach v rokoch 2006 – 2012

 
Celkový počet študentov aţ do akademického roku 2010/2011 na univerzite medziročne mierne rás-
tol, a to hlavne vzhľadom k dobudovávaniu štruktúry Filozofickej fakulty, ktorá sa na tomto vzraste 
podieľala najviac. Počty študentov na iných fakultách sú v zásade stabilizované a mierne sa menila 
skôr ich štruktúra.  V akademickom roku 2012/2013 sme uţ zaznamenali celkový pokles počtu štu-
dentov najmä vďaka poklesu externých študentov i útlmu nelekárskych študijných programov na Le-
kárskej fakulte. Z hľadiska kvality vzdelávania moţno povaţovať za pozitívum relatívne nízku propor-
ciu študentov v externej forme vzdelávania a stále narastajúci podiel študentov tretieho stupňa vzde-
lávania. To, čo ostáva výzvou pre ďalšie roky, je vytvorenie podmienok pre narastanie podielu zahra-
ničných študentov na všetkých fakultách a vo všetkých stupňoch vzdelávania. Jednou z podmienok, 
ktoré by k tomuto cieľu mohli dopomôcť je, okrem iného, aj štandardné poskytovanie moţnosti (rov-
nako našim, ako aj zahraničným študentom) vyučovať predmety okrem slovenského jazyka aj 
v cudzom svetovom jazyku. Zrejme najďalej je v tomto smere Lekárska fakulta a Prírodovedecká fa-
kulta, ktoré výučbu takmer všetkých predmetov ponúkajú aj v anglickom jazyku.   
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobility 
študentov. Záujem študentov o absolvovanie časti štúdia v rámci programu LLP/Erasmus v zahraničí 
v roku 2012 poklesol z 95 na 87. Na druhej strane narástol počet študentov na zahraničných stáţach 
o 12, takţe celkový počet zahraničných mobilít v roku 2012 narástol. Potešiteľné je, ţe narástol i po-
čet prichádzajúcich študentov z 39 na 56.  
 
 

Fakulta Vyslaní  
študenti 

Prichádzajúci  
študenti 

Lekárska fakulta 18 15 

Prírodovedecká fakulta 8 6 

Právnická fakulta 15 5 

Fakulta verejnej správy 9 9 

Filozofická fakulta 37 4 
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Prehľad prichádzajúcich študentov v rámci akademických mobilít podľa krajín 
 
 

Krajina  
 

ak. rok 
2009/2010 

ak. rok 
2010/2011 

ak. rok 
2011/2012 

ak. rok 
2012/2013 

Rakúsko 1 0 0 0 

Bulharsko 2 0 1 1 

Česká republika 0 2 6 5 

Nemecko 0 1 0 0 

Španielsko 11 8 9 9 

Francúzska republika 0 0 1 1 

Grécko 4 5 4 2 

Maďarsko 1 0 0 0 

Talianska republika 5 2 4 4 

Litovská republika 2 0 1 1 

Poľská republika 14 9 13 12 

Portugalská republika 7 2 3 3 

Rumunsko 0 1 0 1 

Turecko 6 7 18 16 

 
Prijímanie na štúdium 
 
Prijímanie na štúdium v akreditovaných študijných programoch sa uskutočňovalo striktne v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Študijným poriadkom 
UPJŠ v Košiciach.  V prijímacom konaní sa uplatnila široká paleta rôznych prijímacích procedúr (pri-
jímanie výlučne na základe prospechu zo stredných škôl, prijímanie na základe jednej alebo viace-
rých súčastí prijímacej skúšky, ako aj kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech, iné stano-
vené externé kritériá, ako napr. účasť na predmetových olympiádach, dosiahnuté výsledky 
v súťaţiach študentskej odbornej činnosti a tieţ výsledok prijímacej skúšky). Pouţité procedúry závi-
seli od povahy študijného programu a jeho špecifických poţiadaviek a tieţ aj od dlhodobejších tren-
dov na „trhu“ ponuky a dopytu po jednotlivých študijných programoch.  Pri analýze administratívneho 
procesu spracovania dát pre prijímacie konanie z prihlášok na štúdium je potešujúcou skutočnosťou, 
ţe sa udomácňuje podávanie elektronickej prihlášky. Kým v roku 2010 bolo na prvý stupeň podaných 
cca 10% prihlášok, v roku 2012 ich počet narástol viac ako dvojnásobne a dá sa predpokladať, ţe 
tento trend sa bude ďalej zvyšovať. Prijímanie na druhý stupeň sa realizuje takmer výlučne elektro-
nickou prihláškou, čo významne uľahčuje administratívne spracovanie dát pre prijímacie konanie.   
 
Ako vyplýva z hodnotiacich správ jednotlivých fakúlt o štúdium  na UPJŠ v Košiciach pretrváva vcel-
ku uspokojivý záujem, napriek tomu, ţe  aj UPJŠ sa musí vyrovnávať  so zniţujúcim sa demografic-
kým vývojom  populácie, pre ktorú sú otvorené brány neprimerane vysokého počtu subjektov posky-
tujúcich VŠ vzdelávanie a to rôznej kvality. Navyše po spoplatnení externého štúdia záujem o túto 
formu významne poklesol. Uchádzači o štúdium na UPJŠ pre akademický rok 2012/2013  zaslali cel-
kovo 8 462 prihlášok na všetky tri stupne štúdia. Z tohto počtu bolo na štúdium akceptovaných 4 317 
uchádzačov a k 30. 9. 2012 zapísaných 2 988 študentov prvého roku štúdia.  
 
Podrobné údaje o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednotlivých študijných odborov, 
ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, poskytujú tabuľky č. 3a, 3b a 3c v 
tabuľkovej prílohe tejto správy. Vo všeobecnosti počet prihlášok na štúdium študijných programov pr-
vého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa presahoval viac ako dvojnásobne  počet pláno-
vaných prijatých študentov. Takéto zovšeobecnenie má však iba minimálnu výpovednú hodnotu, pre-
toţe pomer záujem – prijatí – zapísaní  vykazuje veľmi vysokú variabilitu, vzhľadom na konkrétny 
študijný odbor. Na univerzite tak existujú študijné programy v študijných odboroch, o ktoré je tradične 
veľmi vysoký záujem, niekoľkonásobne prekračujúci kapacitné moţnosti a naopak existujú študijné 
odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záujemcov neţ je univerzita pripra-
vená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad štúdium v oblasti ţurnalistiky, sociálnych 
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a behaviorálnych vied (psychológia, sociálna práca, politológia), kde počet uchádzačov prekročil 
v roku 2012 moţnosti školy takmer šesťnásobne, ďalej štúdium zubného lekárstva, všeobecného le-
kárstva, biológie, kde pomer počtu uchádzačov ku plánovaným kapacitám činil viac ako päťnásobok 
a tieţ štúdium práva, geografie. Naopak, dlhodobejšie môţeme pozorovať pomerne nízky záujem ve-
rejnosti o štúdium v takých oblastiach, ako je matematika, fyzika, či informatické vedy. Ide pritom 
o študijné programy, ktoré univerzita poskytuje na  špičkovej úrovni. 
 

V medziročnom porovnaní vďaka stabilnej ponuke študijných programov evidujeme ustálený záujem 
o denné štúdium na univerzite, čo dokumentuje aj nasledovný graf. Pokles záujmu v poslednom AR 
je spôsobený niţším záujmom o externé štúdium. 

 
Napriek vcelku potešujúcemu záujmu o štúdium vynaloţila UPJŠ v roku 2012 nemalé úsilie na pro-
pagáciu a to riešením APVV projektov na popularizáciu vedy, organizáciou demonštračných experi-
mentov, organizáciou Dňa otvorených dverí, účasťou na viacerých trhoch a veľtrhoch vzdelávania, 
návštevami zástupcov fakúlt priamo na stredných školách, či vystúpeniami v rozhlase a televízii. 
 
O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2011 situácia v prijímaní 
na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. tabuľka 3b tabuľkovej prílo-
hy tejto správy). Vzhľadom na to, ţe v našej spoločnosti sa ešte ani zďaleka nevţil systém trojstup-
ňového vzdelávania a nie je primerane doposiaľ reflektovaný ani legislatívou v oblasti zamestnáva-
nia, štúdium programov druhého stupňa sa stále poníma ako nie oddelené a viac-menej automatické 
pokračovanie programov prvého stupňa. Neprekvapuje preto, ţe  80 percent prihlášok na štúdium 
programov druhého stupňa na UPJŠ tvorili prihlášky vlastných absolventov bakalárskeho stupňa.  
Pozitívom však je, ţe od automatického prijímania absolventov bakalárskeho štúdia na štúdium dru-
hého stupňa vidieť na našej univerzite zreteľný posun smerom ku selekcii a jasnej explicitnej formu-
lácii kritérií pre akceptovanie uchádzača na druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.       
 
Prijímacie konanie na tretí stupeň má svoje špecifiká vyplývajúce priamo zo zákona o VŠ.  Dokto-
randské štúdium realizujeme aj v spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami (najmä na Prírodo-
vedeckej fakulte), čo kladie zvýšené nároky na jeho organizáciu. Hlavným poslaním UPJŠ na tomto 
stupni vzdelávania je udrţanie jeho vedeckého charakteru. Ako nevyhnutné organizačné opatrenie 
sa preto núkalo urgentné schválenie Študijného poriadku doktorandského štúdia na UPJŠ v Koši-
ciach, v ktorom sú ustanovené  základné východiská pre prijímacie konanie, nevyhnutné poţiadavky 
na kumuláciu kreditov vo vedeckej i študijnej časti včítane  pravidiel prideľovania kreditov, priebeh di-
zertačnej skúšky i obhajoby dizertačnej práce. Situáciu v prijímaní na študijné programy tretieho 
stupňa pre akademický rok 20011/12 sumarizuje tabuľka č. 3c tabuľkovej prílohy tejto správy.  
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Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2011/12 ukončilo riadne svoje štúdium 2 384 študentov všetkých troch stupňov 
vysokoškolského vzdelávania: 1119  prvý stupeň, 1186 druhý stupeň a spojený prvý a druhý stupeň, 
a 79 tretí stupeň štúdia.  Bliţší pohľad na ich štruktúru aj podľa fakúlt a formy štúdia ponúka tabuľka 
č. 2 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 
V októbri 2012 MŠVVaŠ SR zverejnilo nezamestnanosť absolventov 2. stupňa na základe podkladov 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Z uvedenej štatistiky je zrejmé, ţe absolventi Lekárskej fakulty 
a Prírodovedeckej fakulty patria k absolventom s najlepším uplatnením v SR. Narastá však problém 
uplatnenia absolventov Právnickej fakulty a Fakulty verejnej správy, čo čiastočne spôsobilo aj otvo-
renie súkromných VŠ v odbore práva či ekonómie a tým nasýtenie trhu. V týchto odboroch na Slo-
vensku ešte stále kvalita vzdelávania nehrá dominantnú úlohu. Výsledky analýzy sú zverejnené na 
webovej stránke v časti štúdium, resp. verejnosť a médiá. 
 

Prehľad úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2012 získali študenti našej univerzity početné úspechy a ocenenia v oblasti vedeckovýskum-
nej činnosti, ako aj v oblasti športu. V rámci udeľovania výročných cien ocenil rektor univerzity  osem 
študentov za výsledky ich vedeckého skúmania, ktoré boli publikované v karentovaných zahranič-
ných aj domácich časopisoch. Na vedeckých konferenciách ako spoluautori  vystúpili s príspevkami 
vo forme prednášok a posterov 11 študenti. Dvaja študenti získali prvé miesta v celoslovenských sú-
ťaţiach ŠVOČ, ďalší dvaja študenti sa umiestnili na medzinárodnej ŠVOČ  na druhom mieste a štyria 
študenti získali v ŠVOČ tretie miesta z toho traja na medzinárodných súťaţiach. Piati študenti získali 
1. miesto v celoslovenskom finále univerzít  vo futsale,  ďalší piati študenti obsadili prvé aţ tretie 
miesto v medzinárodných športových súťaţiach. 
 
Dňa 20. 11. 2012 sa uskutočnilo tradičné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri príleţitosti 
Dňa boja za slobodu a demokraciu v priestoroch KAM klubu na Medickej ulici v Košiciach. Rektor 
univerzity prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.  spolu s prorektorom pre vysokoškolské vzdelávanie 
a informačné technológie prof. RNDr. P. Sovákom, CSc. odovzdali študentom našej univerzity dekré-
ty o udelení Výročnej ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ 
v Košiciach: Lekárska fakulta: Z. Čekaňáková, , L. Syčová-Kriváňová, Š. Volovár, Prírodovedecká fa-
kulta: Bc. S. Dobák, Bc. Potpinková, S. Hrivňák, Právnická fakulta:V. Ledecká, R. Zábojová, J. Rangl, 
Fakulta verejnej správy: Bc. J. V. Macurová, Bc. T. Alman, M. Kovaľová, Filozofická fakulta: Bc. Bc. 
M. Duffeková, Bc. V. Dudová, Bc. A. Ihnátová, Ústav telesnej výchovy a športu: R. Tatarčík. 
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Aj keď prirodzene hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania bolo v hodnotenom období vzdelávanie 
v študijných programoch prvého aţ tretieho stupňa, UPJŠ ponúkala a poskytovala vzdelávanie aj 
v rámci celoţivotného vzdelávania.  Tradičnou a dlhoročnou aktivitou je v tomto kontexte aktívna 
účasť univerzity v konzorciu vysokých škôl zabezpečujúcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho 
veku.  
 
Všetky fakulty tradične realizujú rigorózne konania a na Lekárskej fakulte významnú zloţku celoţi-
votného vzdelávania tvorí špecializačné štúdium. Avšak lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania na 
UPJŠ ostala aj v uplynulom akademickom roku Prírodovedecká fakulta (PF), ktorá prostredníctvom 
Centra celoţivotného vzdelávania (CCV) realizovala celý rad komerčných a nekomerčných aktivít pre 
absolventov i verejnosť.  CCV sa podieľalo na organizačnom i obsahovom  zabezpečení dvoch ná-
rodných projektov:  „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na stredných školách“. Okrem samotného vzdelávania sa aktivity sústredili 
predovšetkým do realizácie záverečných sústredení, obhajob záverečných prác a skúšok. V roku 
2012 kontinuálne vzdelávanie v rámci národných projektov na pôde PF UPJŠ ukončilo spolu 707 uči-
teľov ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Medzi ďalšie vzdelávacie aktivity CCV patrí ďalšie vzdelávanie, 
kontinuálne vzdelávanie a atestačné skúšky pedagogických zamestnancov. CCV je zodpovedné aj 
za prípravu akreditačných spisov v rámci ďalšieho a kontinuálneho vzdelávania. V rámci ďalšieho 
vzdelávania ponúka fakulta 76 vzdelávacích programov a v rámci kontinuálneho vzdelávania fakulta 
ponúka 18 vzdelávacích programov (aktualizačné a inovačné vzdelávanie) a 2 vzdelávacie programy 
(aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie). V roku 2012 prvú a druhú atestáciu z prírodoved-
ných predmetov, informatiky a matematiky vykonalo spolu 11 učiteľov.  
 
V rámci komerčných aktivít CCV k najvýznamnejším patrí  realizácia školení pre Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky pre potreby  štátnej pokladnice. V rámci zmluvy s firmou Grain Slovakia, s. r. o. 
zo dňa 29.12.2011 sa od januára do apríla 2012 realizovali školenia pre UPSVaR v Košiciach, Roţ-
ňave, Trebišove a v Prešove. Lektormi CCV bolo vyškolených spolu 865 frekventantov. Významným 
partnerom pre  UPJŠ v oblasti vzdelávacích aktivít je spoločnosť T-Systems. V roku 2012 CCV lek-
torsky zabezpečovalo časť kurzov v rámci Summer UnivesiTy a Evening UniversiTy. Súčasťou spo-
lupráce bol aj prenájom učební pre potreby T-Systems. V roku 2012 sa CCV zapojilo do tvorby kon-
cepcie a realizácie vzdelávacích aktivít v rámci IT Valley Akadémie. V letných mesiacoch CCV zor-
ganizovalo Denný IT tábor - 2 turnusy, spolu 37 ţiakov ZŠ: Rozhýbme roboty! a Hravé programova-
nie. V spolupráci s LF UPJŠ sa CCV podieľalo na Tvorbe metodiky a obsahu pre národný portál 
eHealth. V roku 2012 CCV spolupracovalo s firmou elektronickekurzy.sk, s.r.o. na základe rámcovej 
zmluvy zo dňa 10.5.2012, vytváralo e-learningové kurzy v oblasti IT. Priebeţne prebiehali vzdeláva-
cie aktivity pre firmu New Horizons. 
 
Filozofická fakulta  poskytovala v roku 2012 akreditované programy vzdelávania v metódach sociál-
no-psychologického výcviku. Učitelia anglického jazyka výraznou mierou participovali na projekte 
postgraduálneho špecializačného vzdelávania  a kvalifikačného vzdelávania učiteľov ZŠ v anglickom 
jazyku. 
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Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie uni-
verzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v Dlhodobom zámere UPJŠ 
na roky 2011 aţ 2017, ktorý bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 16. 6. 2011 
po predchádzajúcom prerokovaní vo Vedeckej rade UPJŠ a v Správnej rade UPJŠ.   
 
Závery Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2011 aţ 2017 sú rozpracované v dlhodobých zámeroch 
jednotlivých fakúlt. Dlhodobý zámer UPJŠ, ako aj dlhodobé zámery fakúlt sú prerokované príslušný-
mi vedeckými radami a schvaľované akademickými senátmi.  
 
Základnou formou organizácie výskumu na UPJŠ a jej súčastiach sú výskumné tímy, organizované 
výraznými vedeckými osobnosťami, ktoré riešia výskumné problematiky. Výskumné tímy prekračujú 
hranice ústavov, fakúlt, ako aj samotnej univerzity a prioritou pri ich kreovaní je potreba komplexného 
riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. Okrem vedeckej činnosti sa na UPJŠ 
začína rozvíjať aj umelecká činnosť v rámci aktivít Filozofickej fakulty. 
 
Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2012 sa na UPJŠ riešilo 174 projektov podporených z domácich grantových schém, z toho 
163 bolo výskumných projektov a 11 ostatných projektov  v nasledovnej štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 
 

 96 projektov VEGA, z toho 61 so začiatkom riešenia v roku 2012 (úspešnosť 68,5 %);   

 14 projektov KEGA, z toho 4 so začiatkom riešenia v roku 2012 (úspešnosť 40 %);   

 24 projektov APVV VV (15 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 9 – spoluriešitelia z UPJŠ), 15 so začiat-
kom riešenia v roku 2012 (úspešnosť 34 %);  

 1 projekt APVV typu refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP;    

 10 iných projektov (Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad vlády SR, účelová dotácia MŠVVaŠ 
SR, Nadácia pre výskum rakoviny...); 

 18 projektov APVV typu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácia vedy“ (LPP), (16 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ), z toho 
ţiaden so začiatkom riešenia v roku 2012. 

 
Ostatné projekty: 
 

 5 projektov APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 3 projekty so začiatkom riešenia v roku 
2012 (úspešnosť 23 %); 

 6  iných projektov. 
 

Zoznam projektov podporených z domácich grantových schém je uvedený v tabuľkách č. 19 a č. 20 
tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 

V roku 2012 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo zahraničných 
zdrojov zapojených 80 % tvorivých zamestnancov UPJŠ. Na riešení jedného projektu financovaného 
z domácich zdrojov sa podieľalo priemerne 4,4 tvorivých zamestnancov (resp. jeden tvorivý zamest-
nanec sa podieľal priemerne na riešení 0,2 projektu), ale vzhľadom k tomu, ţe výskumné tímy majú 
obvykle väčší počet riešiteľov ako 4,4, veľa riešiteľov sa podieľalo na riešení viac ako jedného projek-
tu financovaného z domácich zdrojov.  
 
Študenti bakalárskeho stupňa štúdia sú do riešenia projektov zapojení len ojedinele, študenti magis-
terského stupňa štúdia sú často zapojení do riešenia projektov prostredníctvom svojich záverečných 
prác, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, nakoľko domáce grantové schémy nepovoľujú 
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formálne uvádzať študentov magisterského stupňa štúdia ako riešiteľov. Na druhej strane študenti 3. 
stupňa štúdia sú spravidla priamo spoluriešiteľmi projektov a odborové komisie nepovoľujú obhajoby 
záverečných prác doktorandov bez toho, aby výsledky výskumu boli aspoň čiastočne publikované 
formou pôvodných vedeckých prác. 
 
Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 
 
V roku 2012 sa na UPJŠ riešili nasledovné projekty podporené zo zahraničných grantových schém: 
 

 4 projekty 7. Rámcového programu EÚ,  z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2012; 

 ďalších 17 výskumných projektov, z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2012; 

 8 ostatných zahraničných projektov (iného ako výskumného charakteru) – (1 projekt 7. Rám-
cového programu EÚ, 5 projektov International Visegrad Fund, 1 projekt Erasmus, 1 iný), 
z toho 4 so začiatkom riešenia v roku 2012.  

 
Na riešenie zahraničných výskumných projektov a ostaných zahraničných projektov v roku 2012 zís-
kali zamestnanci UPJŠ súťaţivou formou finančné prostriedky v celkovej výške 855 tis. €, z toho na 
riešenie zahraničných výskumných projektov 407 337 €. Priemerná suma získaných finančných pro-
striedkov zo zahraničných grantov na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ predstavuje viac ako 
1110 €. Keďţe na UPJŠ ako klasickej univerzite sa vykonáva predovšetkým základný výskum, hlav-
nými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti od skúmanej ob-
lasti výskumu publikácie najmä vo forme monografií, príspevkov do monografií, resp. publikácie v  
časopisoch evidovaných v databáze Current Content Connect (ďalej len „karentovaný časopis“).  
 
UPJŠ v roku 2012 zverejnila na svojej webovej stránke zoznamy najvýznamnejších vedeckých prác 
zamestnancov UPJŠ publikované v roku 2011 podľa fakúlt a oblastí výskumu: 
http://www.upjs.sk/public/media/7217/Najvyznamnejsie-prace.pdf, ako aj publikované práce zamestnancov 
UPJŠ z obdobia rokov 2007 – 2011, ktoré získali najvyšší počet citácií a ohlasov po fakultách a ob-
lastiach výskumu: http://www.upjs.sk/public/media/7217/najcitovanejsie-prace-2007-11-vyskum.pdf. 
 
 Projekty v rámci OP Výskum a vývoj 
 
V roku 2012 výskumné kolektívy UPJŠ vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných konzorcií 
(s podporou Projektovej administrácie Rektorátu UPJŠ) pokračovali v riešení projektov v rámci Ope-
račného programu Výskum a vývoj – v rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu 
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Zoznam týchto projektov ďalšie 
informácie o nich uvádza táto správa v časti X. „Rozvoj“. Tieto projekty vďaka prostriedkom zo štruk-
turálnych fondov výrazne zlepšili vybavenie vedeckých pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infraštruk-
túry a tak budú významným impulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na UPJŠ.  
 
Projekty získané súťaživou formou 
 
Na riešenie výskumných projektov v roku 2012 získali zamestnanci UPJŠ súťaţivou formou finančné 
prostriedky z domácich zdrojov v celkovej výške 1,86 mil. € (v kategórii beţné výdavky), z toho 
581 951,96 € za projekty VEGA a 124 116 € za projekty KEGA. Z riešenia 18 projektov (z toho v 2 
projektoch ako spoluriešitelia), v rámci programu APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti vý-
skumu a vývoja a popularizácia vedy“ (LPP) sa v roku 2012 získalo 321 804,66 €; tieto projekty boli 
v roku 2012 zaradené medzi tzv. výskumné projekty.  
 
Súčasne zamestnanci UPJŠ získali v roku 2012 finančné prostriedky na kapitálové výdavky, a to 
153 768 €, čiţe celkový objem získaných finančných prostriedkov z domácich zdrojov na riešenie vý-
skumných projektov za rok 2012 predstavuje 2 mil. €. Priemerná suma získaných finančných pro-
striedkov z domácich výskumných projektov na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činí 2617 €. 
Bilaterálna spolupráca zamestnancov UPJŠ bola zo strany APVV podporená sumou 11 654 € 
v rámci riešenia 5 projektov. 
 

http://www.upjs.sk/public/media/7217/Najvyznamnejsie-prace.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/7217/najcitovanejsie-prace-2007-11-vyskum.pdf
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
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Podporu vede a výskumu na UPJŠ zabezpečuje Univerzitná kniţnica prostredníctvom prístupov 
ku klasickým tlačeným, ako aj elektronickým informačným zdrojom ako sú citačné, bibliografické a 
plnotextové databázy. V roku 2013 sa pokračovalo v riešení národného projektu Národný informačný 
systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom 
(NISPEZ), v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 13 databázam (podrobnejšie  na http://nispez.cvtisr.sk/) 
s vyuţívaním  prvého vyhľadávacieho portálu svojho druhu na Slovensku http://scientia.cvtisr.sk/. Ten 
ponúka nielen komfortné  vyhľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné texty článkov 
a e-bookov. Fond Univerzitnej kniţnice bol v roku 2012 rozšírený o 1715 kniţných jednotiek zakúpe-
ných z grantových prostriedkov fakúlt. Aj v tomto roku bol tento spôsob nadobudnutia kniţničného 
fondu realizovaný v prevaţnej miere z projektu Doktorand riešeného v rámci operačného programu 
Vzdelávanie. 
 
Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 
 
UPJŠ je klasická univerzita, preto jej výskumná činnosť má predovšetkým charakter základného vý-
skumu a výskum sa realizuje takmer výlučne s podporou domácich a zahraničných grantových 
schém. Napriek uvedenému boli riešené aj ďalšie výskumné úlohy (financované z iných zdrojov, 
resp. nefinancované), resp. realizovala sa vedecká spolupráca s nasledovnými inštitúciami:  
 
      Pfizer Luxembourg SARL  
(Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, M. Kassayová), iniciovaný 
výskum „Potentiation of COX-2 inhibition by plant polyphenol resveratrol and non-steroidal anti-
inflammatory drug celecoxib in experimental mammary carcinogenesis.“, 

 
      Štátna ochrana prírody - Správa slovenských jaskýň 
Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Ľ. Kováč), zmluvná spoluprá-
ca „Monitorovanie stavu a trendu vývoja spoločenstiev bezstavovcov  v  nesprístupnených jaskyniach 
Slovenska (2010-2012).“, 

 
      TEHO s. r. o., Košice 
(Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, J. Gonda), boli realizované nové technológie 
týkajúce sa ochrany vnútorných povrchov tepelných zariadení a úprava teplej úţitkovej vody. Syntéza 
kvalitatívne nových typov inhibítorov zaloţených na metalosulfidickej sigma väzbe, ako prekurzorov 
pri zanášaniu a korózii tepelných a chladiacich zariadení. Poskytnuté finančné prostriedky v r. 2012: 
16 200 €, 

 
      JINR, Dubna, Rusko 
(Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Cs. Török), realizovaná spolupráca na projekte č. 
4086-6-11-13, o dosiahnutých výsledkoch v oblasti spracovania a analýzy dát  bolo referované na 
prednáške: „Smoothing data with piecewise polynomial surfaces“, na ktorej boli prezentované roz-
pracované sekvenčné a simultánne modely pre úsekové vyhladzovanie zašumených dát polynómami 
dvoch premenných,  

 
      Fortischem, a. s., Nováky 
(Laboratórium NMR, Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, J. Imrich), riešenie úloh: 
„Vývoj NMR metodiky s stanovenie obsahu silikónového oleja vo výrobku TMDD“ a „Pokračovanie 
vývoja NMR metodiky s stanovenie obsahu silikónového oleja vo 5 vzorkách výrobku TMDD“. Po-
skytnuté finančné prostriedky v r. 2012: 1063,72 €, 

 
      Technická univerzita vo Zvolene,  Zvolen 
(Laboratórium NMR Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, J. Imrich), riešenie úlohy: 
„Stanovenie obsahu sušiny, popola a elementárna analýza 6 vzoriek humínových kyselín“. Poskytnu-
té finančné prostriedky v r. 2012: 540 €, 

 
 
 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
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      Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov 
(Laboratórium NMR Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, J. Imrich), riešenie úlohy: 
„Stanovenie obsahu sušiny, popola a elementárna analýza 5 vzoriek humínových kyselín“. Poskytnu-
té finančné prostriedky v r. 2012: 450 €, 

 
      UN L. Pasteura Košice, Oddelenie patológie 
(Ústav lekárskej biológie Lekárskej fakulty UPJŠ, V. Habalová, L. Klimčáková), zmluvná spolupráca. 
Boli realizované  vyšetrenia pacientov s karcinómom hrubého čreva - genetické vyšetrenie mutácií 
génu KRAS, zodpovedného za vznik karcinómu hrubého čreva, ktorého výsledok umoţňuje onkoló-
gom rozhodnúť o najvhodnejšej liečbe pacientov s pokročilým metastatickým karcinómom, 

 
      UN L. Pasteura Košice, Oddelenie patológie 
(Ústav lekárskej biológie Lekárskej fakulty UPJŠ, V. Habalová, L. Klimčáková), zmluvná spolupráca. 
V 2012 zaviedli metódu stanovenia mutácií génu EGFR s cieľom efektívne vyuţiť modernú, cielenú 
liečbu u nemalobunkového karcinómu pľúc. Taktieţ bolo zavedené vyšetrenie na dôkaz mutácií 
v géne BRAF u pacientov s malígnym melanómom. Doteraz boli vyšetrené príslušné mutácie 
v EGFR géne u 35 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc a mutácie v BRAF géne u 10 pa-
cientov s malígnym melanómom. 
 
Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi a špecializované výskumné a vývojové 
pracoviská a špecializované umelecké pracoviská vysokej školy 
 
UPJŠ v súčasnosti nemá inovačné centrum a prípadná spolupráca s praxou sa realizuje na úrovni 
výskumných tímov a fakúlt. 
 
UPJŠ v roku 2012 nemalo špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované ume-
lecké pracoviská. V štádiu prípravy je budovanie troch takýchto  pracovísk: MEDIPARK (hlavný part-
ner UPJŠ, partneri: UVLaF v Košiciach, NBÚ SAV, TU KE), PROMATECH (hlavný partner SAV, 
UPJŠ ako partner) a TECHNIKOM (hlavný partner TUKE, UPJŠ ako partner).  
 
Oddelenie vývoja Akademického informačného systému  v rámci Centra aplikovanej informatiky je 
špecializované pracovisko Prírodovedeckej fakulty, ktoré  aj  v roku 2013 pokračovalo vo vývoji a im-
plementácii Akademického informačného systému AiS2 pod vedením RNDr. E. Bruotha, PhD.. Tento 
systém je v súčasnosti  úspešne implementovaný na 13 slovenských verejných vysokých školách 
(napr. Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Univerzite Konštan-
tína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalších) a 5 súkromných vysokých 
školách (v roku 2012 bola ukončená implementácia na Akadémii médií v Bratislave a začala imple-
mentácia na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava. 
 
Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ pôsobí pod vedením Ing. P. Farkaša, PhD. Laboratórium transferu 
technológii (LTT) ako špecializované pracoviska Centra aplikovanej informatiky. LTT vyvíja a imple-
mentuje komunikačné technológie a metodiky dištančnej spolupráce v úzkej spolupráci s Kaliforn-
ským technologickým inštitútom, a jeho dcérskou spoločnosťou Evogh. Implementovaný systém na 
má viac ako 75 000 registrovaných uţívateľov (na Slovensku viac 2 300). V roku 2012 bolo podpísa-
né Memorandum o spolupráci medzi CalTech a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
To vytvára rámec pre ďalšiu spoluprácu a aplikačné výstupy, ktoré by sa mali realizovať v rámci UVP 
TECHNIKOM. 
 
Vnútorná grantová schéma  
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy doktorandov, ako aj mladých výskumných a pedagogických za-
mestnancov od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktoran-
dov v dennej forme štúdia (VVGS). Od 1. 1. 2012 sa začalo riešenie 25 schválených projektov 
z ostatnej 6. výzvy na podávanie grantových ţiadostí. Celková výška alokovaných finančných pro-
striedkov na riešené projekty VVGS v roku 2012 predstavovala 20 069 €.  
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V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských miest na UPJŠ. 
V nadväznosti na túto moţnosť bola v roku 2012 vyhlásená výzva na obsadenie týchto postdokto-
randských miest. V rámci výberového konania boli obsadené štyri miesta postdoktorandov. 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2012 na UPJŠ pôsobilo celkove 771 tvorivých zamestnancov, ktorých kvalifikačnú štruktúru 
uvádza niţšie uvedená tabuľka. Z toho bolo 665 vysokoškolských učiteľov a 106 výskumných pra-
covníkov. Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ je 32 nositeľov vedeckej hodnosti doktor 
vied - „DrSc“.  

 
Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2012 

 

 Profesori Docenti PhD. 
 

VŠ bez PhD. 
 

Lekárska fakulta 44 53 158 91 
Prírodovedecká fakulta 27 59 97 18 
Právnická fakulta 7 16 29 9 
Fakulta verejnej správy 2 7 17 4 
Filozofická fakulta 17 26 59 18 
Univerzitné pracoviská (spolu) 2 4 4 3 

 
UPJŠ (spolu) 

99 165 364 143 

                                                                                      
Údaje sú vo fyzických osobách k 31. 12. 2012 

 
Publikačná činnosť 
 
V roku 2012 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2785 publikačných výstupov. Tento počet evidova-
ných výstupov zodpovedá stavu k 28. 3. 2013 a je porovnateľný s počtom publikovaných výstupov v 
roku 2009 (2219 publikačných výstupov), 2010 (2262 publikačných výstupov) a 2011 (2395 publikač-
ných výstupov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2012 je uvedená v tabuľke 13 tabuľ-
kovej prílohy tejto správy. Kaţdý tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období 3,6 prác, 
resp. 0,34 prác v karentovanom časopise. 
 

O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, ţe zamestnanci univerzity vo vykazovacom obdo-
bí 2012 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 264 prác v karentovaných časopisoch, čo 
predstavuje 12,5 % všetkých prác v karentovaných časopisoch publikovaných vysokými školami 
v Slovenskej republike (2108) a evidovaných v systéme CREPČ. Je vhodné poznamenať, ţe podiel 
UPJŠ na celkovom počte študentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.  
 
Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, ţe medzinárodne akceptovateľný 
výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte, pričom aj ostatné 
fakulty sú v tejto oblasti aktívne – svedčí o tom aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na 
UPJŠ v roku 2012. V karentovaných časopisoch s medzinárodným dosahom publikujú v menšom 
počte aj autori z Filozofickej fakulty. Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, ţe počet ohlasov je 
vyšší ako počet publikovaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom období prie-
merne 4,8 ohlasov na svoje práce.  
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Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2012 
 

 

                   Údaje k 1. 4. 2013 
Vysvetlivky: 

 
* pri zaraďovaní ohlasu do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto vydania dokumentu 
** stĺpec UPJŠ nie je súčtom fakúlt a UP v tabuľke.  
 Sú to údaje z databázy EPC s vylúčením duplicít. 
 
 LF      – Lekárska fakulta                             FVS  - Fakulta verejnej správy 
 PF     –  Prírodovedecká fakulta                  FF     - Filozofická fakulta 
 PrávF–  Právnická fakulta                           UP     - Univerzitné pracoviská 
 
 

 
KÓD 
 

Názov kategórie * Fakulty UPJŠ 
 

 
 LF PF PrávF FVS FF UP 

 
Spolu** 

 

1 

Citácie v zahraničných publi-
káciách registrované 
v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS 
 

929 1813 0 6 75 25 2710 

2 

Citácie v domácich publiká-
ciách  
registrované v citačných inde-
xoch Web of Science 
a databáze SCOPUS 
 

15 1 0 0 0 0 15 

3 

Citácie v zahraničných publi-
káciách neregistrované v ci-
tačných indexoch 
 

98 131 120 14 48 5 407 

4 

Citácie v domácich publiká-
ciách neregistrované 
v citačných indexoch 
 

108 41 234 128 105 31 612 

5 
Recenzie v zahraničných  
publikáciách 
 

2 0 4 0 7 0 13 

6 
Recenzie v domácich  
Publikáciách 
 

0 0 3 7 11 0 21 

7 
Umelecké kritiky zahraničné 
 

0 0 0 0 0 0  

8 
Umelecké kritiky domáce 
 

0 0 0 0 1 0 1 

9 
Ocenenie umeleckej činnosti 
(ohlas) 
 

0 0 0 0 1 0 1 

 
Spolu 1152 1986 361 155 248 61 3780 
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Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 
 
S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týţdňa vedy a techniky na Slovensku 
2012“ podieľala na organizácii rôznych podujatí:, napr.: 
 

 konferencia: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni 

 konferencia: Právo – obchod – ekonomika 

 konferencia: Kam kráčaš 

 konferencia: Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy  

 prezentácia: Predstavenie PROBIOTECHu - Kompetenčného centra pre biomodulátory a výţivo-
vé doplnky 

 prednáška: Vybrané problémy z didaktiky vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka I. 

 prednáška: Vybrané problémy z didaktiky vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka II. 

 prednáška: Etika, veda, technika: perspektívy a paradoxy 

 prednáška: Prírodovedecká čajovňa - Vyuţitie ekologických, fyziologických a chemických prístu-
pov v biomonitoringu znečistenia ţivotného prostredia s vyuţitím lišajníkov; Úloha mikroorganiz-
mov v ekosystéme: od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám 

 prednáška: Rýchle vyhľadávanie najlepších objektov pomocou viacrozmerných indexov 

 prednáška: Budovanie infraštruktúry pre vedu na Katedre fyziky FEI TU Košice 

 prednáška v rámci zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ: Nová nádej na liečbu akútnych ischemic-
kých ochorení 

 prednáška: Starnutie a zomieranie 

 workshop: Kvalita pedagogického procesu na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy  

 výstava: Lekárska literatúra 2012 

 prezentácia: Podporujeme vedu a výskum 

 seminár: Zoznámte sa: databáza BMJ Best Practice 

 stretnutie: Informačný deň SAIA 

 stretnutie: Okrúhly stôl – Smerovanie vedeckého výskumu na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ 

 Deň otvorených dverí v Univerzitnej kniţnici UPJŠ v Košiciach 

 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach 
 

UPJŠ sa v roku 2012 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Noc výskumníka“ – Festival 
vedy – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočnenej 28. septembra v obchod-
nom centre OPTIMA v Košiciach. Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty a Filozofickej fakulty UPJŠ 
úspešne predstavili vedu ako zábavnú, dobrodruţnú a pútavú.  
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VVVIII...   HHHAAABBBIIILLLIIITTTAAAČČČNNNÉÉÉ   KKKOOONNNAAANNNIIIAAA   AAA   KKKOOONNNAAANNNIIIAAA   NNNAAA   VVVYYYMMMEEENNNÚÚÚVVVAAANNNIIIEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRROOOVVV      

Na UPJŠ sa v roku 2012 ukončili habilitačné konania 13 docentov; ich zoznam vrátane študijných 
odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy tejto správy. Na 
iných vysokých školách ukončili habilitačné konania niţšie uvedení zamestnanci UPJŠ (v zátvorke je 
uvedený študijný odbor habilitácie a vysoká škola, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočnilo):  
 

 doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD., 3. 1. 14. sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a so-
ciálnej práce sv. Alţbety;  

 doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ., 4.1.13. teória vyučovania fyziky, Univerzita Komenského v 
Bratislave; 

 doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., 3. 3. 15. manaţment, Univerzita Komenského v Brati-
slave; 

 doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., 7. 1. 28. lekárska, klinická a farmaceutická bioché-
mia, Univerzita Komenského v Bratislave. 

 
Na UPJŠ sa v roku 2012 ukončili inauguračné konania 4 uchádzačov. Ich zoznam je uvedený 
v tabuľke č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa skončením inauguračné-
ho konania rozumie predloţenie návrhu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR). Navyše 
v roku 2012 boli prezidentom SR vymenovaní za profesorov nasledovní zamestnanci UPJŠ: 
 

 prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD., v študijnom odbore 4.2.9. fyziológia rastlín; 

 prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., v študijnom odbore 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok 
a akustika. 

 
Na iných vysokých školách v SR, ako aj v zahraničí, vymenúvacie konania ukončili (v prípade ukon-
čenia na VŠ v SR sa rozumie obdrţanie dekrétu od prezidenta republiky, kým v prípade ukončenia 
na VŠ v zahraničí sa ukončením rozumie uznanie dekrétu MŠVVaŠ SR) nasledovní zamestnanci 
UPJŠ (v zátvorke je uvedený študijný odbor inaugurácie a vysoká škola, na ktorej sa vymenúvacie 
konanie uskutočnilo):  
 

 prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., neurológia, Univerzita Karlova v Prahe; 

 prof. Ing. Mária Mareková, CSc., lekárska chémia a biochémia, Univerzita Karlova v Prahe. 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2012 bol 44 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy tejto 
správy), priemerný vek inaugurantov bol 47 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy). 

V roku 2012 schválila Vedecká rada UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 23. 11. 2012 udelenie čestného 
titulu „doctor honoris causa“ pánovi Gianni Buquicchio, predsedovi Benátskej komisie, no samotné 
udelenie bude realizované na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v roku 2013.  

UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých a ďalších kritérií 
uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inauguračného spisu uchádzača rektorom 
UPJŠ ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie a oponentov (Rozhodnutie rektora č. 24/2011 o 
určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 13. 12. 2011, ktoré nadväzuje na 
staršie Rozhodnutie rektora č. 24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo 
dňa 5. 11. 2008 v znení jeho Dodatku č. 1). Pre účely habilitačných konaní bolo vypracované Meto-
dické usmernenie k obsahu habilitačného spisu s účinnosťou od 31. 5. 2011 v znení jeho Dodatku 1. 
 
Dňa 23. 11. 2012 nadobudli platnosť a účinnosť Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov 
docent a profesor na UPJŠ, keď Vedecká rada UPJŠ schválila úpravu pôvodného dokumentu zo dňa 
26. 3. 2010.  
 

http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
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Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 84 ods. 5 a § 83 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mala UPJŠ 
k 31. 12. 2012 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profeso-
rov v 32 študijných odboroch. Príslušné študijné odbory sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy 
tejto správy.  
 
V priebehu roka 2012 skončila platnosť práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vyme-
núvanie profesorov v piatich študijných odboroch, 7.1.9.  gynekológia a pôrodníctvo, 7.1.25. klinická 
biochémia, 4.2.9.  fyziológia rastlín, 9.2.1. informatika a 2.1.3. dejiny filozofie. Následne však bola 
u všetkých spomenutých odborov platnosť predmetných práv obnovená. Uvedené zmeny platnosti 
práv sú zachytené v tabuľke č. 18 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
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VVVIIIIII...   ZZZAAAMMMEEESSSTTTNNNAAANNNCCCIII            

V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2011 aţ 2017 sa pokračovalo v oblasti organizácie 
a riadenia v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a ďalších súvisiacich činností 
na univerzite. Za účelom zabezpečenia stability univerzity sa pozornosť sústredila na vytvorenie efek-
tívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspešnosti univerzity v ďalšej komplexnej akreditácii.  
 
Základným predpokladom bolo vytvorenie podmienok pre personálny rozvoj všetkých zamestnancov, 
ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Bolo potrebné dodrţiavať vnú-
torný mzdový predpis takým spôsobom, aby sa ohodnotenie kvality práce zamestnancov realizovalo 
v pohyblivej zloţke funkčného platu.  
 
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých pracovísk bolo v ob-
lasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry a vytváranie podmie-
nok pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov. Cieľom naďalej ostáva morálne a finančne 
motivovať tvorivých pracovníkov univerzity  k zlepšeným výkonom na princípe transparentnosti a za-
slúţenej spravodlivosti. 
 

Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2012 
 

Pracovisko 

Hlavná činnosť 
 

PČ Spolu 

Dotácia MŠ SR 
 

HČ  
nedotačná 

Pedagogickí zamestnanci 
 

Ostatní 
zamestn.  
bez vedy 

 

Zamestn.  
vedy 

a výskumu 
 

Spolu 
 

Prof. 
 

Doc. 
 

OA 
 

A, L 
  

Spolu 
 

 
LF 43,5 37,9 152,1 32,2 265,7 150,9 48,2 464,7 23,0 0,1 487,8 

 
PF   27,9 48,2 58,3 4,9 139,3 103,8 48,7 291,8 9,1 10,4 311,3 

 
PrávF 8,4 13,5 29,6 1,6 53,1 27,5 2,3 82,8     82,8 

 
FVS 2,7 6,8 18,3 0,0 27,7 19,2 0,9 47,9 0,5   48,4 

 
FF 19,7 17,5 59,5 15,8 112,6 25,9 0,2 138,7 0,9   139,6 

 
UP 2,2 3,1 4,2 3,6 13,1 163,4   176,5 11,7 7,8 196,0 

 
ŠD           50,7   50,7 5,1 3,6 59,4 

 
ŠJ               0,0 12,6 9,8 22,4 

 
Celkom 104,3 127,0 322,0 58,2 611,4 541,4 100,3 1253,1 62,9 31,7 1347,7 

 

Vysvetlivky: 
 
OA odborní zamestnanci               LF          Lekárska fakulta 
A  asistenti                                   PF          Prírodovedecká fakulta                                        
L lektori                                       PrávF     Právnická fakulta 
HČ hlavná činnosť                         FVS        Fakulta verejnej správy 
PČ podnikateľská činnosť             FF           Filozofická fakulta 
ŠJ Študentské jedálne                  UP          Univerzitné pracoviská 
ŠD Študentské domovy 
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Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov  
podľa fakúlt za roky 2012 a 2011 

 

Pracovisko 
 

Vysokoškolskí  
Učitelia 

 
Zamestnanci VVZ 

 

Ostatní        
Zamestnanci 

 
Spolu 

 

  2012 2011 

nárast + 
zníženie 

- 2012 2011 

nárast + 
zníženie 

- 2012 2011 

nárast + 
zníženie 

- 2012 2011 

nárast + 
zníženie 

- 

LF 266 272 -6 48 50 -2 174 177 -3 488 499 -11 

PF 139 135 4 49 46 3 123,3 115 8,3 311,3 296 15,3 

PrávF 53 52 1 2 2 0 27,5 26 1,5 82,5 80 2,5 

FVS 28 30 -2 1 1 0 19,7 19 0,7 48,7 50 -1,3 

FF 113 106 7 0 1 -1 26,8 24 2,8 139,8 131 8,8 

Rektorát a 
univerzitné 
pracoviská 

13 12 1   0 264,7 258 6,7 277,7 270 7,7 

Celkom 612 607 5 100 100 0 636 619 17 1348 1326 22 
 

 

 

UPJŠ v roku 2012 zamestnávala 1348 zamestnancov v prepočítanom počte. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast o 22 zamestnancov, a to o 5 v kategórii „vysoko-
školskí učitelia“, v kategórii „výskumní zamestnanci“ nedošlo k zmene počtu zamestnancov 
a v kategórii „ostatní zamestnanci“ došlo v roku 2012 k nárastu o 17 zamestnancov. 
 
Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov sme zaznamenali na Filozofickej fakulte (o 7 
učiteľov).  K zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov došlo v súvislosti s  pokračujúcim rozvojom Fi-
lozofickej fakulty UPJŠ aj v roku 2012. V rámci tejto kategórie zamestnancov došlo k zvýšeniu počtu 
vysokoškolských učiteľov o 4 na Prírodovedeckej fakulte. Na Právnickej fakulte a univerzitnom pra-
covisku Ústave telesnej výchovy a športu sa zvýšil počet vysokoškolských učiteľov o 1. ÚTVŠ UPJŠ 
v Košiciach pokračuje v rozvoji študijného programu Šport a rekreácia v I. stupni vysokoškolského 
štúdia, ktorý sa začal vyučovať aj  externou formou štúdia. Počet vysokoškolských učiteľov poklesol 
v porovnaní s rokom 2011 na Lekárskej fakulte o 6 a na Fakulte verejnej správy o 2 učiteľov.  
 
V kategórii  ostatní zamestnanci došlo k nárastu oproti roku 2011 o 17 zamestnancov, a to z dôvodu 
vytvárania nových organizačných útvarov na fakultách aj na rektoráte v súvislosti so zvyšovaním poč-
tu projektov z rôznych grantových agentúr a štrukturálnych fondov EÚ. Na fakultách vzniklo niekoľko 
centier excelentnosti, rozšírili sa útvary projektovej administrácie. Na Prírodovedeckej fakulte vzniklo 
nové oddelenie Centrum podpory projektov. Na Rektoráte a univerzitných pracoviskách došlo v roku 
2012 k rozšíreniu počtu pracovných miest  na Úseku verejného obstarávania, na Úseku projektovej 
administrácie, Úseku právnej agendy a správy majetku a na univerzitnom pracovisku Centrum infor-
mačných a komunikačných technológii vznikol nový Úsek lokálnej podpory. V ŠDaJ bolo vytvorené 1 
pracovné miesto z dôvodu otvorenia prevádzky výdajne stravy na Lekárskej fakulte. 
 
V kategórii výskumných pracovníkov v porovnaní s rokom 2011 nedošlo v rámci univerzity k ţiadnym 
zmenám. V roku 2012 boli vytvorené pracovné miesta pre absolventov doktorandského štúdia, 
z ktorých 2 boli prijatí na Prírodovedeckú fakultu,  1 na Filozofickú fakultu a 1  na Právnickú fakultu. 
Univerzita tým pokračovala v trende podpory mladých nadaných vedeckých pracovníkov. Počet za-
mestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2012 predstavoval 1449 zamestnancov.  
 
Veková  štruktúra zamestnancov UPJŠ v Košiciach 
 

 do 30 rokov  147 zamestnancov        

 do 40 rokov  386 zamestnancov 

 do 50 rokov  357 zamestnancov 

 do 60 rokov  405 zamestnancov 

 do 65 rokov  120 zamestnancov. 

 nad 65 rokov    34 zamestnancov 
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Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koeficientom kva-
lifikačnej štruktúry (KKŠ), ktorý zaznamenal oproti roku 2011 (1,4379) mierny nárast (1,4464), na-
priek tomu, ţe v roku 2012 došlo k celkovému  zníţeniu počtu učiteľov o 3. Zníţil sa počet vysoko-
školských učiteľov bez vedeckej hodnosti o 15 avšak  zvýšenie počtu profesorov, docentov a učiteľov 
s vedeckou hodnosťou o 12 učiteľov navýšilo KKŠ. 
 

Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. 2012 
   

  2011 2012 

Počet profesorov a doc. s DrSc. 91 950 96 235 

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 
150 410 154 169 

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD.  
260 574 264 367 

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 115 039 100 792 

Spolu 617 973 615 563 

 

Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a prevádzkových 
zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali moţnosť zúčastňovať sa 
odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj obnoviť si odbornú spôsobilosť na tie 
činnosti, ktoré bolo moţné vykonávať len preukázaním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  za-
mestnancov zabezpečila univerzita a jej súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy na prácu 
s počítačom. Univerzita vytvorila pre svojich zamestnancov také pracovné prostredie so zabezpeče-
ním výpočtovej techniky a dostupnosť k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej od-
bornej úrovni vykonávať činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 
Zamestnanci mali moţnosť zúčastňovať sa domácich a zahraničných konferencií, seminárov, domá-
cich  aj zahraničných pracovných ciest. V roku 2012 bolo uskutočnených 3581 pracovných ciest, 
z toho: zahraničné 764, tuzemské 2100, študenti a doktorandi 426, externí učitelia 19, zahraniční 
hostia 148 a iné osoby 124. Pre porovnanie s rokom 2011 bolo uskutočnených celkovo  o 154 pra-
covných ciest menej.  
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VVVIIIIIIIII...   PPPOOODDDPPPOOORRRAAA   ŠŠŠTTTUUUDDDEEENNNTTTOOOVVV   

Podpora študentov na UPJŠ sa týkala predovšetkým troch širokých oblastí: sociálnej podpory štu-
dentov, podpory štúdia a podpory spolkových a mimoštudijných aktivít. 
 
Jadro sociálnej podpory študentov tvorili tri zloţky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín s nízkymi 
príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie MŠVVaŠ SR boli v roku 
2012 vyplatené celkovo v čiastke 2 012 160,00 €. Obraz o výške čerpania podľa jednotlivých fakúlt 
univerzity ponúka graf: 
 

Čerpanie sociálnych štipendií v roku 2012 
 

 
 

Podpora štúdia študentov nadobúdala v roku 2012 rôznorodé podoby. Jednu z nich predstavovala aj 
finančná motivácia. Tá mala podobu vyplácania prospechového štipendia pre desať percent študen-
tov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akademický rok a tieţ podobu výročných cien 
rektora. Prospechové štipendium bolo v roku 2012 vyplatené v celkovej výške 319 076,17 € pre den-
ných študentov a 39 425,00 € pre študentov v externej forme štúdia. Ceny rektora boli udeľované 
v dvoch kategóriách: Po prvé, absolventom štúdia prvého alebo druhého stupňa za vynikajúce študij-
né výsledky počas celého štúdia a po druhé študentom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti 
vedeckého výskumu a športu. V oboch kategóriách boli spolu vyplatené ceny rektora vo výške        
35 625  €.    
 
Dotácia na štipendiá doktorandov v roku 2012 predstavovala čiastku 1 944 004,50 €. Z neúčelovej 
dotácie štipendií doktorandov bola vyčlenená suma 57 352,25 € na miesta postdoktorandov. 
 

Štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania v dennej forme a štandardnej dĺţke poskytovala  
univerzita pre občanov Slovenskej republiky, občanov členských krajín EÚ, Bieloruskej republiky, 
Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srb-
skej republiky alebo Ukrajiny, bezplatne. Zahraniční študenti a študenti, ktorým vznikla povinnosť 
hradiť školné z dôvodu nadštandardnej dĺţky štúdia platili školné v súlade s Poriadkom poplatkov 
stanoveným pre akademický rok 2011/12. Ich štruktúru a počty uvádza tabuľka č. 4 tabuľkovej prílo-
hy tejto správy. 
 
Riešenie vedeckých a vzdelávacích projektov v rámci výziev na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ 
významne prispieva k zlepšeniu kvality priestorov najmä na Filozofickej, Prírodovedeckej a Lekárskej 
fakulte. Mnohé posluchárne aj  laboratóriá prešli úplnou rekonštrukciou, čím sa vytvorili podmienky 
porovnateľné s podmienkami na štúdium vo vyspelých inštitúciách v zahraničí. V akademickom roku 
2011/2012 bola plne vyuţívaná  budova  Aristoteles po rekonštrukcii, súčasne s jej vybavením špič-
kovou infraštruktúrou, v areáli na Moyzesovej 9. Po jej otvorení v septembri 2011 sa pre súčasný 
akademický rok významne zlepšili podmienky pre prácu i štúdium zamestnancov a študentov Filozo-
fickej fakulty. Veríme, ţe proces rekonštrukcie areálu na Moyzesovej 9 bude pokračovať.  Integrova-
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ná tvorba rozvrhu umoţnila v uplynulom akademickom roku lepšie vyuţívanie zvlášť veľkých poslu-
chární, tak aby boli dostupné všetkým fakultám a študijným programom. V roku 2012 bol implemen-
tovaný jednotný systém označenia všetkých výučbových i administratívnych priestorov, aby sa  uľah-
čila orientácia návštevníkov UPJŠ ako aj aby sa odstránili duplicity v  označení priestorov a tým sa 
uľahčil proces tvorby rozvrhu. 
 
Vďaka získaniu a vyuţitiu zdrojov plynúcich z riešenia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (najmä 
z projektu Modernizácia IKT) moţno situáciu v zabezpečení modernou didaktickou technikou na 
všetkých fakultách univerzity povaţovať za priaznivú. Jednotlivé pracoviská disponujú primerane 
technicky zabezpečenými špecializovanými učebňami (učebne pre výučbu informatických predmetov, 
ale aj výučbu jazykov, či realizáciu právnych kliník, laboratóriá, cvičebne a pod.). Zabezpečila sa aj 
čiastočná výmena zastaranej výpočtovej techniky a prakticky takmer kaţdá štandardná učebňa (se-
minárne a prednáškové miestnosti) je vybavená dátovými projektormi. Vo viacerých z nich sú zabez-
pečené interaktívne tabule a moderné didaktické technológie. Centrum informačných 
a komunikačných technológií UPJŠ (CIaKT) a ďalšie informatické pracoviská fakúlt udrţiavajú kvalitu 
počítačovej siete tak, aby sa zabezpečila poţadovaná kvalita prístupu k elektronickým informačným 
zdrojom a internetová komunikácia. Wifi pokrytie sa stáva samozrejmosťou nielen vo výučbových 
priestoroch, ale i v Študentských domovoch a jedálňach (ŠDaJ). Dôleţitým predpokladom pre kvalitu 
týchto sluţieb je centralizácia serverov do priestorov rektorátu a ich centrálna správa zamestnancami 
CIaKT. Tento proces chce univerzita naďalej podporiť tak, aby sa servery a diskové polia efektívne 
vyuţili pre všetkých, ktoré tieto sluţby potrebujú a eliminovali sa duplicitné nákupy tejto infraštruktúry. 
 
Na základe prieskumov niektorých fakúlt vyplynulo, ţe informácie na webe sa stávajú v súčasnosti 
najdôleţitejším zdrojom informácii pre budúcich študentov i verejnosť. V roku 2012 bola urobená 
analýza webových stránok s dôrazom na to, aby fakulty na svojich stránkach zverejňovali všetky in-
formácie, ktoré odporúča MŠVVaŠ SR pre odstránenie informačnej nerovnosti v rezorte VŠ.  
 
Univerzitná kniţnica UPJŠ (UK) poskytovala v roku 2012 kniţnično-informačné sluţby prostredníc-
tvom svojich pracovísk na jednotlivých fakultách univerzity: Lekárska kniţnica, Prírodovedecká kniţ-
nica, Právnická kniţnica, kniţnica na Fakulte verejnej správy, Filozofická kniţnica. V poslednom ob-
dobí sa UK podarilo zmodernizovať viaceré z uvedených pracovísk. Realizácia projektu  Modernizá-
cia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární a učebn priniesla no-
vú kvalitu poskytovaných sluţieb najmä pre študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v zrekonštruovaných 
priestoroch na Moyzesovej ul. 9. Súčasťou UK je aj Rakúska kniţnica, ktorá  sprístupňovala širokej 
verejnosti kultúru, dejiny a geografiu Rakúska a Európske dokumentačné centrum, ktoré je súčasťou 
informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou. Významnou súčasťou podpory 
štúdia bolo aj vydávanie študijnej literatúry z tvorby pracovníkov univerzity. V roku 2012 bolo tak do 
edičného programu zaradených a postupne vydaných viac ako sedemdesiat  titulov. 
 
K podpore štúdia nepochybne patria aj sluţby poskytované Študentskými domovmi a jedálňami 
UPJS (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2012 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1760 ubytovacích miest 
vo vlastných a prenajatých ubytovacích zariadeniach a ďalších 650 miest v ubytovacích zariadeniach 
dvoch externých zmluvných partnerov.  
 
Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne a transparentne upravuje Domový 
a ubytovací poriadok UPJŠ. V súlade s ním bola celá ubytovacia kapacita rozdelená študentom uni-
verzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej fakulte študujú.  Aj v tomto roku záujem 
o ubytovanie prevyšoval kapacitné moţnosti univerzity. Rozdiel medzi ponukou a záujmom však bol 
na rozdiel od viacerých slovenských univerzít pomerne mierny.  Ubytovanie bolo pridelené všetkým 
ţiadateľom s ťaţkým zdravotným postihnutím  a takisto  všetkým ţiadateľom – študentom tretieho 
stupňa štúdia s trvalým bydliskom nad 40 km.   
 
Pre všetkých študentov, ktorí prejavili záujem, vytvorila univerzita podmienky na stravovanie buď 
v jedálňach univerzity alebo v jedálni partnerskej Technickej univerzity.  
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Na univerzite pôsobil v roku 2012 rad študentských spolkov a organizácií rozličnej orientácie 
a zamerania. Z viacerých moţno spomenúť Spolok medikov mesta Košíc a  miestnu organizáciu Eu-
rópskeho zdruţenia študentov práva ELSA.  
 
Študenti Filozofickej fakulty vydávajú vlastný študentský časopisu Univerzál, študenti Prírodovedec-
kej fakulty vydávajú časopis PRÍMES a organizovali kaţdoročné Prírodovedecké dni.  
 
V študentských domovoch na Medickej ulici pôsobilo úspešne vysielanie študentského internátneho 
vysielania ŠtuRKo. Študentská internátna rada tvorená zástupcami študentov všetkých fakúlt sa 
v spolupráci s vedením Študentských domov aktívne podieľala na zostavovaní poradovníkov ţiadate-
ľov o ubytovanie i na chode ţivota v študentských domovoch. 
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IIIXXX...   PPPOOODDDPPPOOORRRNNNÉÉÉ   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTIII   

Univerzitná knižnica (UK) 
 
Univerzitná kniţnica UPJŠ (UK) ako univerzitné pracovisko  sa  podieľa na informačnom zabezpeče-
ní výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky 
pre  podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a  podnetné prostredie pre pouţívateľov.  
 
UK v roku 2012 poskytovala nasledovné sluţby: 
 

 absenčné výpoţičné sluţby: 83 361 kn. j. 

 prezenčné výpoţičné sluţby: 285 956 kn. j. 

 konzultačné a referenčné sluţby v študovniach so 446 miestami na štúdium; 

 rešeršné sluţby a informačné sluţby z vlastných databáz a externých informačných zdrojov: 
1 075 rešerší; 

 medzikniţničná výpoţičná sluţba a medzinárodná  medzikniţničná výpoţičná sluţba: 1 834 
poţiadaviek; 

 evidencia  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ; 

 reprografické a skenovacie sluţby  z kniţničného fondu UK: 166 749 xerokópií prostredníc-
tvom samoobsluţného kopírovania. 

 
UK v roku 2012 evidovala 9 333 pouţívateľov, ktorým o. i. poskytla vynovené interiérové prostredie 
na pracoviskách Lekárskej kniţnice, kniţnice na Fakulte verejnej správy, Právnickej kniţnice 
a v študovni Prírodovedeckej kniţnici na ul. Park Angelinum v Košiciach. 
 
UK zabezpečovala sluţby prostredníctvom dislokovaných pracovísk a súčastí: 
 

 Filozofická kniţnica (FK, Moyzesova  ul. č. 9) 

 Lekárska kniţnica (LK, Tr. SNP č. 1) 

 Kniţnica na Fakulte verejnej správy (K FVS, Popradská ul. č. 66) 

 Právnická kniţnica (PrávK, Kováčska ul. č. 26) 

 Prírodovedecká kniţnica (PK, Medická ul. č. 6, Park Angelinum č. 9) 

 Rakúska kniţnica (Šrobárova ul. č. 2) 

 Európske dokumentačné centrum  (Kováčska ul. č. 26).  
 

UK sa realizáciou kniţnično-informačných a kultúrnych  foriem podieľala na výchovno-vzdelávacom 
procese pouţívateľov. Ich cieľom bolo zvýšiť informačnú gramotnosť pouţívateľov, ktorá má viesť 
k samostatnej orientácii vo vyhľadávaní relevantných informácií, ich hodnotenia a správneho pouţitia 
z prístupných odborných interných i externých informačných zdrojov.  
 
Tieto ciele UK napĺňala prostredníctvom kurzov informačného vzdelávania určených poslucháčom l. 
ročníkov ako aj ďalšie ročníky podľa poţiadaviek fakúlt ( Filozofickej fakulty a Fakulty verejnej sprá-
vy), školení k elektronickým databázam v spolupráci s ich dodávateľmi,  výstav, seminárov na získa-
nie štipendií v spolupráci so SAIA n.o. UK tak pripravila 71  podujatí pre pouţívateľov a 2 odborné 
semináre pre vlastných pracovníkov. Osvedčenou formou vzdelávania sa stali webové semináre  ako 
nový on-line spôsob   vzdelávania. Túto formu vyuţili aj vlastní pracovníci, ktorí  sa tak zúčastnili 24 
webinárov. V rámci informovanosti a udrţiavania kontaktov s pouţívateľmi UK  aj v roku 2012 vyuţí-
vala sociálne siete – Facebook. 
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Informačné vzdelávanie – individuálne inštruktáže 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podporu vede a výskumu na univerzite UK zabezpečuje  prostredníctvom prístupov k  informačným 
zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotextové databázy).  V roku 
2012 sa pokračovalo  v riešení národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a 
vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), v rámci ktorého má 
UPJŠ prístup k 13 databázam (podrobnejšie na http://nispez.cvtisr.sk/) s vyuţívaním  prvého vyhľadá-
vacieho portálu svojho druhu na Slovensku http://scientia.cvtisr.sk/. Ten ponúka nielen komfortné vy-
hľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné texty článkov a e-bookov.  
 
Novinkou bola implementácia nových typov dokumentov (elektronické dokumenty získané kúpou 
a sprístupňované on-line prostredníctvom platformy dodávateľa eReading) a nových typov zariadení 
(čítačiek elektronických kníh) v rámci výpoţičného procesu kniţničného systému.  
 
Pokračovalo sa   v importe záznamov záverečných prác UPJŠ z AIS2 do lokálneho katalógu vo for-
me bibliografických záznamov MARC21 za akademické roky 2010/2011 a 2011/2012 s prepojením 
na plné texty v Centrálnom registri záverečných prác v CVTI SR v Bratislave. Revitalizácia kniţnič-
ného fondu bola realizovaná prostredníctvom dotácie, vlastných príjmov, z prostriedkov fakúlt  i mi-
morozpočtových zdrojov (granty).V roku 2012 UK posilnila moţnosti samoobsluţného kopírovania o 
ďalšie 2 stroje, do prevádzky tieţ uviedla  prvý samoobsluţný skener. 
 
UK má ako univerzitné pracovisko  osobitné poslanie – je bibliografickým, koordinačným a poraden-
ským pracoviskom univerzity, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu.  UK tak 
zároveň plní   úlohu kontaktného pracoviska medzi univerzitou a Centrálnym registrom publikačnej 
činnosti a Centrálnym registrom umeleckej činnosti, správcami ktorých je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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Štatistické ukazovatele využívania špecializovaných databáz 
 

 
 
 

Štatistické ukazovatele využívania multiodborových plnotextových databáz 
 
 

 
 

Štatistické ukazovatele využívania citačných databáz 
 

 
 
 

 

EBSCO

Proquest Central

Science Direct
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Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT) 
 

CIaKT v roku 2012 plnilo prioritné úlohy univerzity v oblasti rozvoja informačno-komunikačných tech-
nológií na svojich troch úsekoch: 
 

Úsek počítačových sietí: 
 
V nadväznosti na  dlhodobý koncepčný trend  rozvoja IKT na UPJŠ bola v roku 2012 nosným prvkom 
pokračujúca virtualizácia sieťových sluţieb a nárast kapacít diskových polí. V priebehu roka  vďaka 
rozvojovým projektom došlo k inováciám sieťových prvkov na fakultách, bola navýšená rýchlosť pri-
pojenia LAN sieti Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty na 10 Gb chrbticu univerzitnej siete.  
 
CIaKT v súlade s dlhodobým zámerom univerzity na úseku počítačových sieti realizovalo: 

 navýšenie diskových kapacít dvojice diskových polí CX4-120 na  2x15x2TB   

 implementáciu NAS systému o kapacite 12 TB. 

 spustenie centrálneho DMS (Document Management system) 

Bol vytvorený File server s kapacitou 2 TB  za účelom efektívnejšej prevádzky klientskych pracov-
ných staníc na R –UPJŠ. Nepretrţitá pozornosť sa venovala pokračujúcej virtualizácii sieťových slu-
ţieb a príslušných serverov ako jednej hlavných  náplni úseku počítačových sietí s cieľom zefektív-
nenia prevádzky. Analýza prevádzkovania informačných zdrojov na UPJŠ ukazuje potrebu 
v najbliţšej budúcnosti zefektívniť celý systém od prístupu k dátam ich zálohovanie, archiváciu aţ po 
ich následnú obnovu po havarijných alebo krízových stavoch. 
 
Novinkou a krokom vpred v oblasti bezpečnosti siete je  spolupráca so SANET v oblasti Terena Certi-
ficate Service (TCS). UPJŠ vyuţíva sluţbu vydávania bezpečnostných certifikátov pre servery, ktoré 
zabezpečuje f. Comodo CA Limited- jedna  z najväčších certifikačných autorít. Certifikát pre servery 
je určený v prvom rade pre potreby vytvorenia bezpečného komunikačného kanála cez Internet pro-
stredníctvom SSL protokolu. Umoţňuje šifrovaný prenos údajov pre pouţívateľov pristupujúcich 
k sieťovým sluţbám ako sú WEB, E-mail, alebo inú sluţbu vyuţívajúcu SSL na serveroch UPJŠ. 
CIaKT UPJŠ je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET priamo na chrbtici siete SANET II - 
prepája uzly siete na TU Košice, TU Zvolen a v poslednej dobe pripája aj uzly Trebišov, Michalovce, 
Humenné a Vranov nad Topľou. Takto pripojené školy majú k dispozícii široký okruh sluţieb - proto-
kolov(IPV4,IPV6,IP multicast, IP-TV,IP telefóniu a pod. Takto sa doteraz zrealizovalo pripojenie 52 
subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii. 
 

Úsek informačných systémov 
 
V spravovaných oblastiach IS bolo realizované plánovanie, kontrola a implementácia návrhov na 
zlepšenie poskytovaných sluţieb. V roku 2012 sa podarilo realizovať viaceré  zmeny. Z nich spome-
nieme najmä prenos podkladov z elektronických návratiek  “EN” AIS do SQL AIO bol zmenený na on-
line. Študenti (od 2012 vrátane zahraničných) zadajú osobné údaje do AiS2 a na základe ţiadosti 
o PIK sú údaje prenesené do databázy AIO.V súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov boli  
aktualizované tlačivá pouţívané pri správe AIO. Na všetkých fakultách boli inštalované  univerzitné 
terminály (UT). Vyšli sme v ústrety poţiadavkám študentov a zabezpečili sme viacero nových UT, 
ktoré komunikujú s databázou online, čo zrýchlilo komfort a rýchlosť vybavenia. Taktieţ na  základe 
poţiadavky študentov bolo opätovne zavedené objednávanie nízko nákladových NO ISIC známok. 
Rozšírili sme počet prolongačných miest.  
 

Sumár činností automatickej identifikácie osôb (AIO) v roku 2012 
 

  ISIC 
nová 

ITIC  Prolon-
gácia    
ISIC 

Prolon-
gácia 
ITIC 

EXT Prolongácia 
EXT 

Duplikáty Certifi-
káty 

Počet  
kariet / sluţieb 
podľa  typu 2012 

 
1801 

 
43  
 

 
5580 

 
67      

 
 193 

 
577 

 
321 

 
300 
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V oblasti stravovania bol začatý import bankových platieb do stravovacieho systému Cardpay. Od jú-
na 2012 je moţné dobíjať kredit prostredníctvom bankového prevodu. Sprehľadnili sme systém vzá-
jomného stravovania študentov medzi UPJŠ a TUKE a zaviedli sme systém prihlasovania 
a odhlasovania medzi univerzitami. Zaviedli sme moduly SAP Business Explorer pre rozvoj mana-
ţérskej správy financií – reporting a SAP Business Objects pre spracovanie výročnej správy. V roku 
2012 bol implementovaný do prevádzky dochádzkový systém Spido aj na pracoviskách: FVS, ŠDaJ, 
Botanická záhrada. Lekárska fakulta v spolupráci  s CIaKT začala prevádzku prezenčného systému 
(rozšírenie dochádzkového systému pre potreby evidencie dochádzky na prednášky a pod.). Od 1. 1. 
2012 platí aktualizovaný zákon o slobode informácií, na základe ktorého UPJŠ zverejňuje vystavené 
objednávky a faktúry prostredníctvom redakčného systému. 

 
Úsek lokálnej podpory 

 
Na základe zvýšených poţiadaviek na podporu uţívateľov a nároky na verejné obstarávanie v roku 
2012 vznikol nový úsek lokálnej podpory. Tento úsek má zároveň na starosti správu spoločných (uni-
verzitných) prezentačných miestností vo vybraných lokalitách rektorátu. Pri prevzatí uvedených 
miestností do správy boli tieto miestnosti upravené tak, aby bola prezentačná technika neustále 
k dispozícii a zároveň bolo zamedzená neoprávnená manipulácia.  Postupne sa v týchto miestnos-
tiach vymieňa aj pouţitá technika (mikrofóny, projektory a pod.). Úsek má na starosti zároveň správu 
na úrovni administrácie IS, ktoré sú na platforme MS Windows (prístupový systém rámp dochádzko-
vý systém, kamerový systém, správa pouţívateľov a antivírová ochrana). Kaţdý z týchto systémov 
prešiel v roku 2012 do nového – virtuálneho prostredia, pričom väčšina z nich prešla zároveň kom-
plexným prebudovaním. 
 
Botanická záhrada (BZ) 
 

Botanická záhrada je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na pestovanie a udrţiavanie vybraných druhov  
ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných chránených a dekoratívnych  rastlín a na 
štúdium biologických charakteristík rastlín a transfer informácií pre širokú verejnosť. Návštevnosť BZ 
sa v roku 2012 prejavila v počte takmer 40 tisíc jednotlivcov. Vysokoškolskí zamestnanci BZ priamo 
zabezpečovali externou formou výučbu na Ústave biologických ekologických vied PF UPJŠ a Ústave 
geografie PF UPJŠ v 6 študijných predmetoch. Zároveň boli realizované APVV projektu mnoţstvo 
expozícii, tematických výstav a akcií pre verejnosť. BZ ako člen cestovnej organizácie TURIZMUS – 
Košice n. o. v profesijnej komore Atraktivity a podujatia aktívne organizovala a zabezpečovala podu-
jatia pre verejnosť s cieľom prezentovať rôznorodosť flóry z rôznych fytogeografických oblastí našej 
planéty a na návštevníkov výchovne pôsobila na vytváranie environmentálneho povedomia 
a zodpovedného vzťahu k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia.  
 

Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) 
 
Ústav  telesnej výchovy a športu, ako jedno z univerzitných pracovísk UPJŠ, vytváralo aj v roku 2012  
svojím poslaním priaznivé prostredie pre všetkých študentov univerzity širokou ponukou športového 
vyţitia.  Ponúklo širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizovali na hodinách povinnej i výberovej 
telesnej výchovy určenej pre poslucháčov všetkých piatich fakúlt univerzity. Študenti mali 
v hodnotenom období moţnosť výberu programu zo 14 pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bed-
minton, florbal, joga, karate a sebaobrana, pilates, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, stolný tenis, 
tenis, volejbal a zdravotná TV. ÚTVŠ rozšíril aktuálnu ponuku v akademickom roku 2012/13 
o zaujímavý intervenčný program, zameraný pre študentov univerzity na úpravu telesnej hmotnosti, 
ktorý bol pripravený v rámci výskumného projektu VEGA.  
 
Pri sledovaní počtu zapojených študentov do pohybovej aktivity bol zaznamenaný ich relatívne sta-
bilný počet, čo svedčí o ich neustálom záujme o niektorý z ponúkaných športov (tab.1). Jedným 
z pozitív je zjednotenie hodnotenia predmetu na jednotlivých fakultách a na väčšine fakúlt ich ponuka 
i v magisterskom štúdiu. Záujem, i keď v oveľa menšej miere,  je badateľný i počas skúšobného ob-
dobia, kedy pracovisko študentom ponúka tri druhy športu – aerobik, bedminton a posilňovanie, 
o ktoré je počas semestra i mimo neho najväčší záujem. 
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Tab. 1 
Počty študentov zapojených do telovýchovných aktivít v ak. roku 2009/2010 až 2012/2013 

 

 ZS 
2009/10 

LS 
2009/10 

ZS 
2010/11 

LS 
2010/11 

ZS 
2011/12 

LS 
2011/12 

ZS 
2012/13 

Lekárska fakulta 693 599 645 613 788 742 864 

Prírodovedecká fakulta 437 364 482 431 415 358 430 

Právnická fakulta 351 354 312 314 283 278 303 

Fakulta verejnej správy 104 110 74 77 134 126 155 

Filozofická fakulta 553 501  497 509 573   527 579 

Spolu: 2138 2069   2010   1944 2193 2031 2331 

 
Na Ústave telesnej výchovy  športu sa po  ukotvení študijného programu Šport a rekreácia začalo 
s výraznejším sledovaním kvality personálnej štruktúry. Z doposiaľ tak povediac servisného pracovi-
ska v rámci telovýchovno – športových sluţieb na UPJŠ sa začína dotvárať aj odborná vzdelávacia 
a vedeckovýskumná činnosť. 

 
Športová činnosť 

 
Rok  2012 bol tradične bohatý na športové súťaţe vďaka neustávajúcej aktivite učiteľov ÚTVŠ, ktorí 
celoročne organizovali a riadili športové a telovýchovné akcie. ÚTVŠ bol okrem tradičných športo-
vých akcií buď organizátorom alebo spoluorganizátorom niektorých významných podujatí, pričom ús-
tav úzko spolupracoval aj s TJ Slávia UPJŠ. V hodnotenom období sa na UPJŠ uskutočnilo 34 výz-
namných športových, na ktorých sa celkove zúčastnilo 1594 aktívnych športovcov, z toho 1397 štu-
dentov UPJŠ. Základom všetkých športových akcií sú pravidelné akcie ako Univerzitné dni športu 
UPJŠ – jarná a jesenná časť, tradičné fakultné, univerzitné podujatia, ako aj akcie oddielov a klubov 
TJ Slávia UPJŠ Košice. Zastúpené boli športy aerobik, basketbal, bedminton, florbal, futsal, kondičná 
kulturistika, minifutbal, stolný tenis, šach, vodáctvo, volejbal a turistika. Okrem uvedených aktivít po-
čas akademického roka pravidelne prebieha vysokoškolská liga v športoch basketbal, bedminton, 
florbal a minifutbal. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít pracoviska je organizácia letných a zimných telo-
výchovných kurzov (cvičenie pri mori, splav rieky, lyţiarske kurzy na Slovensku i v zahraničí). Z ďal-
ších uskutočnených aktivít je moţné spomenúť IV. ročník Wellness day, Memoriál Věry Medveďovej, 
či Vianočné všeličo. Ústav telesnej výchovy takisto participoval ako organizátor pri podujatiach Mini-
futbal (ELSA), Memoriál M. Gejdoša vo futsale (15. ročník), MInifutbal (imatrikulačný tirnaj), Celoslo-
venské finále univerzít SR, 24 hodinovka v basketbale, Košická plavecká štafeta (24 hodín), Beh sta-
rostu MČ Košice – Juh, atď.  
 
Študentské domovy a jedálne (ŠDaJ) 
 
Študentské domovy sú tvorené 4 samostatnými a územne odčlenenými budovami, ktoré boli dané do 
uţívania v rôznych obdobiach a slúţia pre ubytovanie študentov denného štúdia, zahraničných štu-
dentov, doktorandov, hosťujúcich pedagógov, zamestnancov, ako aj cudzích hostí. V roku 2012 štu-
dentské domovy poskytli pre študentov ubytovanie nielen vo svojich dvoch najstarších budovách s 
kapacitou 1405 miest so sídlom na Medickej 4 a 6 v Košiciach, ale aj v ŠD na Popradskej 66 (155 
miest) a v ŠD na Popradskej 76 (200 miest). Prostredníctvom externých poskytovateľov bolo umoţ-
nené ubytovanie aj v ubytovniach Kosmalt (kapacita 510 miest), či na Praţskej 2 s kapacitou 220 
miest prostredníctvom firmy MERE, ďalej na Povaţskej 40/B (150 miest) a Tolstého 22 (50 miest) 
prostredníctvom firmy SOMO.  
 
Počet ţiadostí o ubytovanie dlhodobo prevyšuje ubytovaciu kapacitu. Cena ubytovania za dvojposte-
ľovú izbu bola 37 € za mesiac, za trojposteľovú izbu 40 € za mesiac. Na bloku D, ktorý je po rekon-
štrukcii sociálnych zariadení je cena za dvojposteľovú izbu 47 € za mesiac a za trojposteľovú izbu 50 
€ za mesiac. Ceny za ubytovanie v ubytovniach boli od 78 € na mesiac aţ po 97 € na mesiac.  
 
Najviac finančných prostriedkov bolo v roku 2012 preinvestovaných pre ŠD Medická na účel výmeny 
okien a rekonštrukcie elektroinštalácie. V rámci celo univerzitného projektu bol vyregulovaný vykuro-
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vací systém a radiátory vybavené termostatickými ventilmi. Následne sa začalo s postupnou rekon-
štrukciou sociálnych zariadení, zmodernizoval sa hlavný vchod na Medickej 6 a začalo sa 
s rekonštrukciou internetu (zatiaľ iba v A bloku). 
 
Študentské jedálne (ŠJ) pozostávali aj v roku 2012 z kuchyne s jedálňou na Medickej 4 a z ďalších 
piatich výdajní stravy, ktoré sú technologicky rôzne vybavené. Na tieto výdajne sa strava pripravená 
na Medickej 4 vyváţa a následne podáva stravníkom na základe vopred objednaných počtov jedál. 
Výdajňa na Medickej prešla koncepčnými zmenami a poskytovala moţnosti stravovania prostredníc-
tvom objednávkového systému ako aj stravovania na voľný predaj. Začiatkom  roku 2012 sa podarilo 
uviesť do prevádzky aj výdajňu stravy s bufetom na Lekárskej fakulte. Počet podaných jedál má 
oproti minulým rokom malý nárast. V roku 2012 bolo podaných 157 tisíc porcií (oproti roku 2011 ide o 
nárast cca 20 tis. porcií). Na hodnotenie úrovne či vyjadrenie spokojnosti vyuţívajú stravníci akade-
mický informačný systém. 
. 
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XXX...   RRROOOZZZVVVOOOJJJ      

Oblasť vysokoškolského vzdelávania 
 
V roku 2012 bolo na UPJŠ implementovaných 6 projektov štrukturálnych fondov EÚ z operačného 
programu Vzdelávanie. Celková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 3 125 801,55 €, 
z toho bolo v roku 2012 čerpaných 857 577,4 €.  
 

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ 

Kód ITMS Projektu: 26110230035  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Trvanie projektu: 01. 08. 2010 do 31. 07. 2013  

Výška NFP: 992212,3 € 

Názov projektu: Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty  
verejnej správy UPJŠ (MoVeS) 

Kód ITMS Projektu: 26110230038  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Trvanie projektu: 01. 09. 2010 do 31. 08. 2013  

Výška NFP: 562090,11 € 

Názov projektu: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ 
(DOKTORAND) 

Kód ITMS Projektu: 26110230013  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Trvanie projektu: 01. 10. 2010 do 30. 09. 2013  

Výška NFP: 978705,11 € 

Názov projektu: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym  
univerzitám (EXPERT) 

Kód ITMS Projektu: 26110230056 

Kód Výzvy: OPV-2010/1.2/02-SORO 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

http://www.doktorand.upjs.sk/
http://www.doktorand.upjs.sk/
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Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Trvanie projektu: 01.02.2012 – 31.01.2014 

Výška NFP: 592 794,03 € 

Názov projektu: KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a 
postdoktorandov UPJŠ 

Kód ITMS Projektu: 26110230084 

Kód Výzvy: 020/2012/1.2/OPV 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Trvanie projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015 

Výška NFP: 1 591 586,88 € 

Názov projektu: IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť 

Kód ITMS Projektu: 26110230075 

Kód Výzvy: 017/2012/1.2/OPV 

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Trvanie projektu: 01.11.2012-31.10.2015 

Výška NFP: 1 869 323,54 € 

 
Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 
 
V roku 2012 bolo na UPJŠ implementovaných 20 projektov štrukturálnych fondov EÚ z operačného 
programu Veda a Výskum. Celková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 50 334 679,83 €, 
z toho bolo v roku 2012 čerpaných 6 076 118,98 €.   
 

Názov projektu: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky 
(pracovný názov SEMBID) 

Kód ITMS Projektu: 26220220143 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2./05-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja  

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: I.2011-XII.2014 

Výška NFP: 2 090 365,08 € na celý projekt, 886 233,14 € pre 1. partnera 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zame-
raním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb 

Kód ITMS Projektu: 26220120058 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
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Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja  

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.08.2010 do 31.07.2013 

Výška NFP: 3400237,62 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií 

Kód ITMS Projektu: 26220120066 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.11.2010 do 31.10.2013 

Výška NFP: 3 531 368,50 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM 

Kód ITMS Projektu: 26220120067 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2013 

Výška NFP: 3 805 168,00 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum 

Kód ITMS Projektu: 26220120063 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2014 

Výška NFP: 1000100 € pre partnera č.1 (na celý projekt 3815673,04 €) 

Názov projektu: Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových 
množstiev polutantov životného prostredia a liečiv (NanoBioSens) 

Kód ITMS Projektu: 26220220107 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 03.01.2011 do 31.12.2013 
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Výška NFP: 696 079,25 € 

Názov projektu: Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdrav-
šiu populáciu Slovenska 

Kód ITMS Projektu: 2620220220104 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: I/ 2011 do I/ 2014 

Výška NFP: 873 715,00 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA) 

Kód ITMS Projektu: 26220120040 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2010 do 31.12.2013 

Výška NFP: 2645129,08 € 

Názov projektu: Extrem - Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov  
v extrémnych podmienkach 

Kód ITMS Projektu: 26220120047 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: jún 2010 - máj 2013 

Výška NFP: 2361131,7 € 

Názov projektu: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II 

Kód ITMS Projektu: 26220120039 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.08.2013 

Výška NFP: 2637342,45 € 
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Názov projektu: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia  
– (druhá etapa CKV I) 

Kód ITMS Projektu: 26220120029 

Kód Výzvy: 042/2009/2.1/OPVaV 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.03.2010 – 28.02.2013 

Výška NFP: 2 647 480 € 

Názov projektu: NanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresív-
nych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou 

Kód ITMS Projektu: 26220120035 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2010 – 30.04.2013 

Výška NFP: 2 647 480 € 

Názov projektu: MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych  
materiálov pre elektrotechniku. 

Kód ITMS Projektu: 26220220105 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.12.2010 – 30.09.2013 

Výška NFP: 921 402 € 

Názov projektu: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie  
onkologických ochorení (DIAGONKO) 

Kód ITMS Projektu: 26220220153 

Kód Výzvy: OPVaV-2010/2.2/06-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 2011-2014 

Výška NFP: 6 576 700,82 €  

Názov projektu: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (PROBIOTECH) 

Kód ITMS Projektu: 26220220152 

Kód Výzvy: OPVaV-2010/2.2/06-SORO 
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Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.07.2011-30.06.2013 

Výška NFP: 6 234 302,52€ 

Názov projektu: Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prí-
pravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia 

Kód ITMS Projektu: 26220220157 

Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.02.2012-31.03.2014 

Výška NFP: 1 980 884,28 € 

Názov projektu: Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej  
medicíny (MOLMED) 

Kód ITMS Projektu: 26220220163 

Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.03.2012-30.04.2014 

Výška NFP: 1 744 503,54 € 

Názov projektu: Vybudovanie laboratória magnetickej rezonancie pre kariovaskulárny výskum 
(MRKARDIO) 

Kód ITMS Projektu: 26210120005 

Kód Výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

Trvanie projektu: 01.04.2012-31.01.2014 

Výška NFP: 2 971 904 € 

Názov projektu: Výskumné centrum moderných technológií monitorovania a diagnostiky  
ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (VERZDAV) 

Kód ITMS Projektu: 26220220162 

Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
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Trvanie projektu: 01.02.2012-30.04.2014 

Výška NFP: 1 911 562,05 € 

Názov projektu: CeZIS - Centrum znalostných a informačných systémov 

Kód ITMS Projektu: 26220220158 

Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.04.2012-30.09.2014 

Výška NFP: 1 507 645,14 € 

 

 
Oblasť rozvoja informačných a komunikačných technológií 
 
V roku 2012 UPJŠ pokračovala v implementácii a integrácii univerzitného informačného systému, 
pričom bol implementovaný projekt štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Veda 
a Výskum „Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy po-
sluchární UPJŠ v Košiciach“ v celkovej schválenej výške NFP 5 580 697,92 €, z toho bolo v roku 
2012 čerpaných 3 673 782,14  €.  
 

Názov projektu: Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej 
budovy posluchární UPJŠ v Košiciach 

Kód ITMS Projektu: 26250120040 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl 

Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybave-
nia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. 

Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.08.2012 

Výška NFP: 5 580 697,92 € 

 
Oblasť investičných zámerov 
 
V roku 2012 bola ukončená rekonštrukcia ďalšej z budov areálu na Mojzesovej 9. Dostavba 
a rekonštrukcia objektu „F“ bola realizovaná v rámci projektu Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdeláva-
com procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach, ktorý bol spolufinanco-
vaný zo zdrojov EÚ. Celkové výdavky rekonštrukcie predstavovali sumu 2 132 357 €. Nové priestory 
budú slúţiť Filozofickej fakulte od septembra 2013.  
 
Rekonštrukciami budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli financované 
z finančných prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR, z prostriedkov nenávratného finančného prí-
spevku z fondov EÚ a z vlastných zdrojov došlo k zhodnoteniu majetku. Jedná sa o investičné akcie: 
 

 modernizácia priestorov telocvične T5, Medická 4,  

 rekonštrukcia strechy na objekte „E“ v areáli Moyzesova 9, 

 realizácia prípojky teplovodu a NN k objektu „H" v areáli, Moyzesova 9,  

 rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 „F", Moyzesova 9,  

 realizácia novej vodovodnej prípojky k rodinnému domu Mánesova 5,  
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 výkon inţinierskej činnosti pre vybavenie staveného povolenia pre realizáciu rekonštrukcie       
objektu „H", areál Moyzesova 9, 

 spracovanie zmeny časti projektovej dokumentácie pre objekt „F" v areáli Moyzesova 9, 

 výkon autorského dozoru v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavbu: "Rekonštrukcia poly-
funkčného objektu 1.8 "F", Moyzesova 9“, 

 spracovanie technickej dokumentácie pre objekt „C“, v areáli Moyzesova 9, 

 spracovanie realizačného projektu pre objekt „C“, v areáli Moyzesova 9, 

 výkon inţinierskej činnosť pre vybavenie stavebného povolenia pre realizáciu stavby zateplenia 
budovy Teoretické ústavy LF, Tr. SNP 1, 

 spracovanie realizačného projektu pre stavbu "Zateplenie budovy a výmenu okenných výplní v 
objekte PF, Jesenná 5 

 spracovanie realizačného projektu pre stavbu: „Modernizácia priestorov pre vedecko - výskumné 
účely v objekte PF, Jesenná 5“, 

 spracovanie realizačného projektu pre stavbu: „Nadstavba budovy PF, Jesenná 5“, 

 spracovanie realizačného projektu pre stavbu: „Stavebné úpravy laboratória experimentálnej chi-
rurgie a experimentálneho zvieratníka LF, Tr. SNP 1“, 

 výkon inţinierskej činnosti pre vybavenie staveného povolenia pre realizáciu stavebných úprav 
lab. experimentálnej chirurgie a experimentálneho zvieratníka LF, Tr. SNP 1. 

 
Okrem investičnej akcií boli realizované opravy budov a havarijné opravy v objektoch UPJŠ: 
 

 úprava miestnosti laboratória pre umiestnenie a napojenie konfokálneho mikroskopu Ústavu ana-
tómie LF, Šrobárova 2, 

 oprava priestorov v Ústave biologických a ekologických vied PF, Mánesova 23,  

 výmena okien v budove Právnickej fakulty, Kováčska 26, 

 obnova okenných výplní na severnej a východnej strane objektu Rektorátu, Šrobárova 2, 

 elektromontáţne práce v priestoroch výdajne stravy v budove Lekárskej fakulty Tr. SNP 1,  

 výmena podlahy v posilňovni v telocvični T5, Medická 4, 

 výmena vstupných dverí do telocvične T2, Šrobárova 2, 

 dodávku a montáţ interiérových dverí na II. NP v objekte rektorátu, Šrobárova 2 

 výmenu potrubia studenej vody o dĺţke 12 m na 6. poschodí II. sekcie budovy TÚ, Tr. SNP 1, 

 oprava oporných múrov a prístupového schodiska (exteriérovej dlaţby) v UVZ Danišovce, 

 dodávku a montáţ hydroizolácie strechy na objekte TÚ, IV. sekcia, Tr. SNP 1,  

 výmenu potrubia teplej vody DN 50 o dĺţke 34 m v suteréne histológie LF, Šrobárova 2, 

 odstránenie havarijného stavu ÚK v sprchách telocvične T2, Šrobárova 2, 

 opravu časti strešnej krytiny na objekte PF, Park Angelínum 9, 

 monitoring, prečistenie a oprava vnútornej kanalizácie v suteréne rektorátu, Šrobárova 2, 

 výmena časti strešnej krytiny na objekte PF, Jesenná 5 
 
Racionalizačné opatrenia na úsporu energií vykonané v roku 2012 
 
V  roku 2012 sa začalo s projektovou prípravou rekonštrukcie skleníkov v Botanickej záhrade, ktorá 
prinesie úspory v oblasti spotreby energie a bezpečnosti. Verejné obstarávanie a realizácia prebehne 
v roku 2013. V objekte na Kováčskej 26 došlo k výmene 10 ks pôvodných okien za nové, taktieţ 
v objekte na Rektoráte UPJŠ bolo vymenených 9 ks okien. Postupná výmena okien prispieva 
k čiastkovej úspore najmä nákladov na ústredné kúrenie. 
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XXXIII...       MMMEEEDDDZZZIIINNNÁÁÁRRROOODDDNNNÉÉÉ   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY   

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ) vo svojom Dlhodobom zámere na roky 
2011–2017 a jeho ostatnej Aktualizácii z júna 2012 deklaruje snahu o internacionalizáciu vo všetkých 
základných oblastiach svojej činnosti. UPJŠ chce byť čo najlepšou univerzitou nielen v národnom ale 
i medzinárodnom meradle, chce realizovať kvalitný výskum, zaloţený na širokej medzinárodnej spo-
lupráci, chce vzdelávať študentov podľa medzinárodných štandardov, aby im pomohla zabezpečiť ich 
konkurencieschopnosť v európskom meradle, a chce rozvíjať spoluprácu s medzinárodne uznáva-
nými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.  
 
V roku 2012 sa pracoviská, zamestnanci a študenti UPJŠ vo svojej činnosti riadili najnovšími medzi-
národnými trendmi a snaţili sa zvyšovať medzinárodnú prestíţ UPJŠ na základe kvalitnej spolupráce 
s excelentnými zahraničnými univerzitami. Výrazne sme posilnili svoje aktivity v rámci European Uni-
versity Association (EUA), kde sme sa ako jediná slovenská univerzita zapojili do projektu Mapping 
University Mobility (MAUNIMO) a spolupodieľali sme sa na aktivitách Evaluačnej komisie EUA. Na-
ďalej sme sa podieľali na pravidelných aktivitách Magna Charta Universitatum Observatory. Mali sme 
aktívne zastúpenie v Stratégii Európskej únie pre Dunajský región a obnovili sme členstvo univerzity 
v Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC), kde sme získali aj zastúpenie 
v jej Správnej rade. Upevnili sme svoje členstvo v zdruţení Košice IT Valley Association, 
a v priestoroch UPJŠ pôsobili medzinárodné inštitúcie - Európske dokumentačné centrum, Ústav eu-
rópskeho práva a Rakúska kniţnica.  
 
Pracoviská univerzity, jej zamestnanci a študenti, uvedomujúc si potrebu zastúpenia v reprezentatív-
nych, poradných a riadiacich výboroch a orgánoch medzinárodných organizácií, profesijných zdruţe-
ní, a sietí, ktoré ovplyvňujú priority európskeho univerzitného priestoru, boli v roku 2012 členmi viac 
ako 150 európskych a svetových organizácií.  
 
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity 
 
V roku 2012 sa UPJŠ výrazným spôsobom zapojila do európskeho výskumného priestoru formou 
získania medzinárodných vedeckých projektov. Tieto sa realizovali v rámci medzivládnych dohôd, 
v rámci medzinárodných projektov a na základe medzinárodných alebo medziuniverzitných zmlúv.  
 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ sa podieľala na štyroch rozsiahlych vedeckovýskumných projektoch fi-
nancovaných na základe medzivládnych dohôd. Jej zamestnanci spolupracovali so Spojeným ústa-
vom jadrového výskumu v Dubne (Rusko), so švajčiarskym centrom CERN a tvoriví zamestnanci 
viacerých ústavov spolupracovali s European XFEL GmbH a DESY (Deutsches Elektronen-
Synchrotron) Hamburg v Nemecku na vývoji unikátneho zariadenia XFEL (X-ray Free Electron Laser) 
pre výskum štruktúry látok. Projekt XFEL patrí k najprestíţnejším projektom EÚ v konkurenčnom pro-
stredí svetovej vedy. Národná Komisia pre spoluprácu s XFEL bola v roku 2012 ministrom školstva 
vedy výskumu a športu SR rekonštruovaná na Komisiu pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI 
orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom pre biologické a medicínske 
vedy, chemické vedy  a IT a UPJŠ malo v komisii zastúpenie dvoch členov.  
 
V rámci medzinárodnej vedecko-výskumná projektovej spolupráce sa v roku 2012 na UPJŠ riešilo 58 
projektov. Z hľadiska doby riešenia projektov sa jednalo o jeden aţ päťročné projekty, pričom projek-
ty boli prevaţne financované zo zdrojov EÚ – konkrétne zo 7. Rámcového programu a Európskeho 
sociálneho fondu a zo zdrojov MŠ SR – hlavne z APVV. Malý podiel predstavovali financie, získané z 
iných zahraničných grantových zdrojov, napr. z Medzinárodného vyšehradského fondu a Programu 
cezhraničnej spolupráce. Partnermi v projektoch boli univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie 
v európskych krajinách a v niekoľkých projektoch participovali inštitúcie z USA, Kanady a Ruska.  
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Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania 
 
Medzinárodná spolupráca bola v roku 2012 výrazne posilnená aj vo vzdelávacích aktivitách zamest-
nancov a študentov, ktoré realizovali doma i v zahraničí. Vzdelávacie aktivity sa realizovali v rámci 
medzinárodných vzdelávacích projektov, ako aj v rámci mobilít v programe LLP/Erasmus a mobilít 
v rámci Národného štipendijného programu SR.        
 
UPJŠ sa snaţila atraktívnejšie realizovať mobility študentov UPJŠ za účelom štúdia na zahraničnej 
univerzite a mobility študentov za účelom stáţe v zahraničnom podniku, ktoré bezprostredne umoţ-
ňujú posilňovanie zamestnanosti vďaka nadobúdaniu a výmene vedomostí, skúseností, rozvoju jazy-
kových a interkultúrnych kompetencií a podpore osobných kontaktov. Pokračovali sme v zlepšovaní 
podmienok pre zahraničné mobility študentov, a snaţili sme sa naďalej stimulovať najmä mladých 
zamestnancov, aby absolvovali zahraničné pobyty a stáţe na špičkových zahraničných univerzitách 
a vedeckých pracoviskách s tým, aby po návrate odovzdávali svoje skúsenosti a prispeli k zvýšeniu 
úrovne výskumu na UPJŠ.  
 
Celkový záujem študentov UPJŠ o mobility v programe LLP/Erasmus je relatívne stabilný a strata 
v mobilite za účelom štúdia sa presúva do nárastu v mobilite za účelom stáţe. Za pozitívne povaţu-
jeme, ţe postupne sa mobilít začínajú zúčastňovať aj doktorandi, pre ktorých majú mobility okrem 
základnej študijnej náplne predovšetkým pridanú vedecko-výskumnú hodnotu - prístup do kniţníc, 
archívov, laboratórií, budovanie networkingu, a mnohé ďalšie.  
 
V roku 2012 sme zaznamenali nárast záujmu zahraničných študentov o mobilitu na UPJŠ pričom 
najviac študentov prichádza z Turecka, Poľska a Španielska. Pre záujemcov nielen na UPJŠ sme 
v roku 2012 zorganizovali EILC – Erasmus Intensive Language Course, intenzívny kurz slovenského 
jazyka, ktorý okrem výučbovej časti zahŕňal aj oboznamovanie sa s kultúrou Slovenska. Mobilitní 
študenti UPJŠ mali moţnosť absolvovať kurz slovenského jazyka aj počas zimného a letného semes-
tra. Pre týchto študentov boli organizované pravidelné informačné stretnutia a výrazne sa 
na sluţbách pre zahraničných študentov a na zatraktívnení a propagácii štúdia na UPJŠ podieľalo aj 
ESN – Erasmus Student Network, dobrovoľnícka organizácia, ktorá na UPJŠ pôsobí.  
 
Počty učiteľských výučbových mobilít v roku 2012 narástli a narástol aj počet mobility školenie. 
V rámci mobility za účelom výučby prišiel na UPJŠ vyšší počet učiteľov v porovnaní s minulým obdo-
bím. V roku 2012 sme zaznamenali výrazný nárast počtu nových bilaterálnych zmlúv, ktoré umoţňujú 
realizáciu mobility. Okrem mobility LLP/Erasmus mali zamestnanci a študenti moţnosť na svoje mo-
bility vyuţívať aj Národný štipendijný program SR. Mobility do zahraničia v roku 2012 vyuţili dokto-
randi a zamestnanci UPJŠ, a zo zahraničia prišli na UPJŠ svoje mobility realizovať predovšetkým 
zamestnanci a študenti zahraničných inštitúcií.  
 
V roku 2012 pokračovalo vytváranie spoločných študijných programov na 3. stupni štúdia. Boli uzav-
reté zmluvy o spoluškolení doktorandov - “co-tutelle de thèse”, o absolvovaní študijných programov 
s cieľom udelenia dvojitých doktorandských diplomov pre 11 študentov UPJŠ. Katedra biofyziky Ús-
tavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sa stala školiacim pracoviskom Doktorandskej 
školy “Interdisciplinaire pour le vivant“ (Interdisciplinárna škola pre vedy o ţivej prírode) so sídlom na 
Université Pierre et Marie Curie v Paríţi.  
 
V rámci propagácie UPJŠ v zahraničí sme pravidelne obnovovali internetovú stránku UPJŠ 
v anglickom jazyku, pripravili sme propagačné materiály o UPJŠ v anglickom jazyku a distribuovali 
sme ich na vzdelávacie veľtrhy v Litve, Rusku, Turecku a v Kanade a na 1. Výročné fórum Stratégie 
EÚ pre Dunajský región v Regensburgu.  
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XXXIIIIII...   SSSYYYSSSTTTÉÉÉMMM   KKKVVVAAALLLIIITTTYYY   

 

Kvalita finančného riadenia 
 
Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej zmluvy, dotá-
cie získané cez grantový systém MŠVVaŠ SR súťaţnou formou a nedotačné príjmy. Na získavaní 
dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zloţky. Rozhodujúcim zdro-
jom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociál-
nej podpory študentov bola aj v roku 20121 dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite dodrţiavania rozpočtu a hospodárenia s verejnými 
prostriedkami je hospodársky výsledok, ktorý dosiahol v roku 2012 výšku 1 297 386,41 Eur. Tento 
bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 41 730 125,02 Eur a celkovými 
nákladmi 40 432 738,61 Eur. Tieto hodnoty reflektujú hlavnú aj podnikateľskú činnosť.  
 
Kvalita vzdelávania 
 

Kvalitu vzdelávania na UPJŠ hodnotí kaţdoročne Vedecká rada univerzity a na úrovni fakúlt vedecké 
rady príslušných fakúlt. Vzdelávaním, jeho kvalitou, problémami a ďalším smerovaním za akademic-
ký rok 2011/12 sa zaoberala Vedecká rada UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 5. novembra 2012. Sprá-
va bola koncipovaná v súlade s § 87 zákona o vysokých školách a riešila všetky aspekty, ktoré odpo-
ručila Akreditačná komisia. Hodnotiaca správa v plnom znení bola prístupná všetkým pracovníkom 
univerzity a jej študentom prostredníctvom Akademického informačného systému. Na pôde Vedeckej 
rady UPJŠ prebehla k správe široká diskusia venovaná najmä otázkam tvorby študijných programov, 
prospechu študentov, kvalite vzdelávania a uplatneniu absolventov. Vo všeobecnosti sa konštatovala 
stúpajúca kvalita vzdelávania vo všetkých jeho rozmeroch.  
 
Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický informačný 
systém AiS2, ktorý sa stal štandardným  nástrojom prakticky v skoro všetkých rozmeroch  adminis-
trácie vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ. AiS2 v súčasnosti administruje štúdium na 13 verej-
ných a troch súkromných VŠ. Konzorcium uţívateľov prostredníctvom Riadiacej rady a Implementač-
nej rady rozhoduje o prioritách vo vývoji i spôsobe implementácie nových produktov. V uplynulom 
období  sa jeho pouţitie rozšírilo o ďalšiu významnú oblasť, ktorou je Elektronický zápis. Okrem toho 
z úloh stanovených Riadiacou radou pre beţných klientov (učiteľov a študentov) boli dôleţité najmä: 
 

a) do AiS2 bol zapracovaný štandard WAI-ARIA pre zdravotne znevýhodnených (úloha trvá) 

b) bol dopracovaný  systém prístupu externých uţívateľov, 

c) moduly AiS2 boli rozšírené o  modul na administráciu absolventov, 

d) boli dopracované funkcie na podporu realizácie celoţivotného vzdelávania, rigorózneho kona-

nia, doktorandského a špecializačného štúdia, 

e) čiastočne bola splnená úloha (na úrovni analýzy, pokračuje ďalej) dopracovať funkcie na defi-

novanie a kontrolu splnenia jednotlivých fáz štúdia v rámci študijného programu. 

 
Potešiteľným faktom v roku 2012 bol nízky počet prerušení štúdia, pohybujúci sa celkove pod päť 
percent z celkového počtu všetkých študentov univerzity. V rovnakej miere sa pohyboval aj počet 
študentov, ktorí v tomto roku prekročili štandardnú dobu štúdia. Ako v predchádzajúcich rokoch, aj za 
rok 2012 bol sledovaný v rámci jednotlivých študijných programov i globálne, v rámci jednotlivých fa-
kúlt priemerný prospech študentov a štruktúra ich hodnotení klasifikačnou stupnicou.  
 
Napriek značnej rôznorodosti študijných zameraní sa váţený priemerný prospech študentov na všet-
kých fakultách pohyboval pribliţne na tej istej úrovni okolo hodnoty 2.0. Podstatne väčšie rozdiely za-
znamenali jednotlivé fakulty čo do proporcie študentov, ktorí svoje štúdium ukončili predčasne. Táto 
proporcia bola najniţšia u študentov Právnickej fakulty (1,5 %) a najvyššia u študentov Prírodove-
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deckej fakulty (17%).  Najvyšší počet predčasne končiacich študentov bol v prvom roku štúdia 
a v ďalších rokoch výrazne klesal. Počty študentov, ktorí v roku 2012 na UPJŠ predčasne ukončili 
vysokoškolské vzdelávanie v prvých dvoch stupňoch štúdia vykresľuje nasledujúci graf: 
 

Kvalita výskumu a tvorivej činnosti 
 
Na zabezpečenie etiky vykonávaného výskumu na univerzite pracuje Etická komisia, ktorej členkou 
je okrem iných aj prorektorka pre legislatívu prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. Etická ko-
misia posudzuje najmä etické aspekty výskumu v oblasti lekárskych vied a biologických vied. 
S etikou vo výskume úzko súvisí aj pouţívanie antiplagiátorského systému zavedeného MŠVVaŠ SR 
najmä pri kontrole záverečných prác doktorandského stupňa vzdelávania, ktoré majú vedecký cha-
rakter a jej výsledky sú publikované v renomovaných vedeckých periodikách. 
 
Kvalita výskumu je zabezpečená aj medzinárodnou spoluprácou, ktorý sa realizuje na úrovni vedec-
kých tímov. Na podporu medzinárodnej spolupráce mala UPJŠ v roku 2012 uzavreté zmluvy o ve-
deckej spolupráci so 70 zahraničnými univerzitami a pracoviskami, riešilo sa 5 bilaterálnych projektov 
APVV. V roku 2012 medzinárodná spolupráca bola podporená realizáciou takmer 985 krátkodobými 
a dlhodobými výskumnými pobytmi a stáţami tvorivých zamestnancov a doktorandov na zahranič-
ných univerzitách z viac ako 122 krajín sveta. Na druhej strane sa na UPJŠ v roku 2012 realizovali 
študijné, výskumné a prednáškové pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov v počte 132. 
 
Pri administratívnej podpore výskumnej činnosti sú na univerzite rozdelené kompetencie nasledov-
ným spôsobom: Domáce výskumné projekty sa administrujú na úrovni fakúlt. Zahraničné projekty 
vrátane rámcových programov sa administratívne zabezpečujú v úzkej spolupráci vedenia fakúlt a  
UPJŠ, pričom výskumné projekty administruje Referát pre vedu a výskum Rektorátu UPJŠ 
a vzdelávacie projekty administruje Referát zahraničných vzťahov Rektorátu UPJŠ.  
 
Projekty zo štrukturálnych fondov sú na univerzite administrované samostatnou kanceláriou na uni-
verzitnej úrovni - Projektovou administráciou, a to v úzkej spolupráci s manaţmentom jednotlivých 
projektov na úrovni fakúlt. Na Prírodovedeckej fakulte sa administrácia projektov zo štrukturálnych 
fondov uskutočňuje prostredníctvom Centra podpory projektov a Centra celoţivotného vzdelávania. 
 
Pre účely administratívnej evidencie všetkých projektov vrátane podaných a následne neúspešných 
projektov sa začali práce na vytvorení Portálu projektov, ktorý má byť súčasťou AIS2.Hodnotenie 
úrovne vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ sa uskutočňuje pravidelne kaţdý rok, a to tak na úrovni fa-
kúlt, ako aj na úrovni UPJŠ. Hodnotiaca správa o úrovni vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ za kalen-
dárny rok je kaţdoročne prerokovaná na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ.    
 
Systém finančného riadenia je samostatne zhodnotený vo výročnej správe o hospodárení UPJŠ 
v Košiciach za rok 2012 (kvalita rozpočtu a jeho dodrţiavania, dosiahnutie cieľov v mimo dotačných 
zdrojoch, cielené úspory, atď. ). 
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XXXIIIIIIIII...   KKKOOONNNTTTAAAKKKTTTNNNÉÉÉ   ÚÚÚDDDAAAJJJEEE      

 

Adresa: 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2 
041 80 Košice 
 
Web stránka: www.upjs.sk  
 
IČO: 00397768 
IČ DPH: SK2021157050 
 
Kontaktné osoby pre poskytnutie doplňujúcich informácií k výročnej správe: 
 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
rektor UPJŠ v Košiciach 
tel.: 055/62 226 08 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: rektor@upjs.sk  
 
Mgr. Adriana Sabolová 
vedúca kancelárie rektora UPJŠ v Košiciach 
tel.: 055/62 226 08, 2341 162 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk  
 

http://www.upjs.sk/
mailto:rektor@upjs.sk
mailto:rektor@upjs.sk


 63 

XXXIIIVVV...   SSSUUUMMMÁÁÁRRR   (((EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIVVVEEE   SSSUUUMMMMMMAAARRRYYY)))   

Reálnym cieľom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vzdelávať najlepších jednotlivcov 
našej populácie a zároveň realizovať špičkový, medzinárodne uznávaný výskum. Pri odovzdávaní 
odborných vedomostí chce univerzita jednoznačne dbať o univerzálny vedomostný základ vzdelanej 
špičky našej spoločnosti. Nakoľko vzdelanie je len jedným z atribútov absolventov univerzity a bez 
charakterových hodnôt jednotlivcov intenzívne stráca na význame, je povinnosťou univerzitného pro-
stredia dbať o morálku, postoje a charakterovú pevnosť svojich zamestnancov a budúcich absolven-
tov. V zmysle slobody myslenia, akademickej autonómie, jednoty výskumu a vzdelávania bol schvá-
lený Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 - 2017. 
 
Z hľadiska kvality vzdelávania moţno povaţovať za pozitívum relatívne nízku proporciu študentov 
v externej forme vzdelávania a stále narastajúci podiel študentov tretieho stupňa vzdelávania. To, čo 
ostáva výzvou pre ďalšie roky, je vytvorenie podmienok pre narastanie podielu zahraničných študen-
tov na všetkých fakultách a vo všetkých stupňoch vzdelávania. Jednou z podmienok, ktoré by 
k tomuto cieľu mohli dopomôcť je, okrem iného, aj štandardné poskytovanie moţnosti (rovnako na-
šim, ako aj zahraničným študentom) vyučovať predmety okrem slovenského jazyka aj v cudzom sve-
tovom jazyku. 
 
Oddelenie vývoja Akademického informačného systému  pokračovalo vo vývoji a implementácii Aka-
demického informačného systému AiS2. Tento systém je v súčasnosti  úspešne implementovaný na 
13 slovenských verejných vysokých školách a 5 súkromných vysokých školách . 
 
V roku 2012 sa pracoviská, zamestnanci a študenti UPJŠ vo svojej činnosti riadili najnovšími medzi-
národnými trendmi a snaţili sa zvyšovať medzinárodnú prestíţ UPJŠ na základe kvalitnej spolupráce 
s excelentnými zahraničnými univerzitami. Výrazne sme posilnili svoje aktivity v rámci European Uni-
versity Association (EUA), kde sme sa ako jediná slovenská univerzita zapojili do projektu Mapping 
University Mobility (MAUNIMO) a spolupodieľali sme sa na aktivitách Evaluačnej komisie EUA. Na-
ďalej sme sa podieľali na pravidelných aktivitách Magna Charta Universitatum Observatory. Mali sme 
aktívne zastúpenie v Stratégii Európskej únie pre Dunajský región a obnovili sme členstvo univerzity 
v Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC), kde sme získali aj zastúpenie 
v jej Správnej rade. Upevnili sme svoje členstvo v zdruţení Košice IT Valley Association, 
a v priestoroch UPJŠ pôsobili medzinárodné inštitúcie - Európske dokumentačné centrum, Ústav eu-
rópskeho práva a Rakúska kniţnica.  
 
UPJŠ sa snaţila atraktívnejšie realizovať mobility študentov UPJŠ za účelom štúdia na zahraničnej 
univerzite a mobility študentov za účelom stáţe v zahraničnom podniku, ktoré bezprostredne umoţ-
ňujú posilňovanie zamestnanosti vďaka nadobúdaniu a výmene vedomostí, skúseností, rozvoju jazy-
kových a interkultúrnych kompetencií a podpore osobných kontaktov. Pokračovali sme v zlepšovaní 
podmienok pre zahraničné mobility študentov, a snaţili sme sa naďalej stimulovať najmä mladých 
zamestnancov, aby absolvovali zahraničné pobyty a stáţe na špičkových zahraničných univerzitách 
a vedeckých pracoviskách s tým, aby po návrate odovzdávali svoje skúsenosti a prispeli k zvýšeniu 
úrovne výskumu na UPJŠ.  
 

V rámci rankingu výskumných inštitúcií SIR - Scimago Institutions Ranking World Report 2012 bola 
UPJŠ hodnotená ako tretia najlepšia univerzita a štvrtá najlepšia vedecká ustanovizeň v Slovenskej 
republike. Ranking je zaloţený na kvantitatívnych bibliometrických ukazovateľoch a na údajoch 
z vedeckej databázy Scopus. Zahŕňa 3 290 výskumných inštitúcií zo 106 krajín sveta. Umiestnila sa 
na 115. mieste v geografickom regióne „Východná Európa“ a na 2101. mieste na svete.  
 

Záver: 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2012 bola chválená: 

 na zasadnutí Vedenia UPJŠ dňa 6. 5. 2013 

 na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 16. 5. 2013 

 na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 24. 5. 2013  
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PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY   

Príloha č. 1  
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2012 

 

Tabuľková príloha 
k výročnej správe o činnosti  UPJŠ v Košiciach za rok 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


