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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 vzdelá-
vacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Eu-
rópe. V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, práv-
nickú, 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 za-
hraničí. 
 
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na 
základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa 
európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univer-
zita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, 
vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku 
schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a ná-
rodnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom 
výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho 
vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. 
 
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. 
V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, hu-
manizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoloč-
nosti. 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. Ružena 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 
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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 ako predseda: od 23. 3. 2011 - trvá 
- zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Predsedníctvo: 

Bc. 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 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Funkčné obdobie: od 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, člen Predsedníctva RVŠ 
 
JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
Funkčné obdobie: od 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., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., funkčné obdobie 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, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá   
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. RNDr. Jozef 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., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., predseda AS, funkčné obdobie od 26. 3. 2009 –       
22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
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Fakulta verejnej správy: 
JUDr. Peter Molitoris, PhD., funkčné obdobie od 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od           
23. 3. 2011 – trvá   
Ing. Slávka Sedláková, PhD., funkčné obdobie od 16. 2. 2012 - trvá       
JUDr. Martin Vernarský, PhD., podpredseda AS, funkčné obdobie od 14. 3. 2007 –                
22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 - trvá     
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., funkčné obdobie 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. Renáta Gregová, PhD., funkčné obdobie od 25. 4. 2013 – trvá 
 
Univerzitné pracoviská:  
PhDr. Daniela Džuganová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
- Univerzitná knižnica 
JUDr. Zuzana Gažová, 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 – 30. 6. 2013      

Prírodovedecká fakulta: 
Mgr. Zuzana Bednárová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011- trvá  
Mgr. Veronika Hubeňáková – funkčné obdobie od 15. 11. 2012 - trvá 

 
Právnická fakulta: 
Bc. Vladimíra Ledecká, podpredsedníčka AS, 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:  
Bc. Miroslav Bečka, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 – 30. 8. 2013 
Martin Kredatus, funkčné obdobie od 15. 11. 2012– trvá 
Mgr. Filip Ondrej, funkčné obdobie od 12. 12. 2013 - trvá 

 
Filozofická fakulta: 
Mgr. Stanislava Štofanová Hulinová, funkčné obdobie od 24. 11. 2011 – trvá  
Mgr. Alexander Onufrák, funkčné obdobie od 15.11.2012 – 12. 12. 2013 
 
Univerzitné pracoviská (Ústav telesnej výchovy a športu):  
Dávid Küchel, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 – 30. 6. 2013 
Peter Kiszely, funkčné obdobie od 12. 12. 2013 - trvá  
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VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.   farmakológia 
 
Členovia Vedeckej rady UPJŠ  
- akademickej obce (funkčné obdobie 2011 – 2015): 
 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. otorinolaryngológia 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. farmakológia 
Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. mikrobiológia 
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. vnútorné choroby 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. farmakológia 
 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. chémia 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc. informatika 
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 manažment podniku 
 
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): 
 
Mons. Bernard Bober                                        rímskokatolícky arcibiskup 
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.              telekomunikácie 
Mons. Milan Chautur                                         gréckokatolícky biskup   
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.                      regionálna geografia  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                        botanika 
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.                      mikrobiológia   
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH                       biomedicínske inžinierstvo  
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.                     Fyzika kondenzovaných látok a akustika 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.                             neurochirurgia 
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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 
Bc. Vladimíra Ledecká, študentka 
Bc. 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 knižnica 

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

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

- riaditeľ: Ing. Jozef Maligda 
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce 

- vedúci: Ing. Jozef Skokan 
Učebno-výcvikové zariadenie Opátka 
Folklórny súbor Hornád 
 
 
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 manažérka, 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 
 
Chudoba Štefan, Ing., PhD. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 
Funkčné obdobie: 18. 07. 2013 – 18. 07. 2019, menovaný 18. 07. 2013   
 



 11 

Klein Július, PaedDr., Mgr. art.  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

Dvorský Peter  
Slovenské národné divadlo, Bratislava 
Funkčné obdobie: 1. 12. 2010- 1. 12. 2016, menovaný 1. 2. 2010,  
odvolaný na vlastnú žiadosť 16. 8. 2013  
 
Király Ján, Ing. 
FRUCONA Košice, a. s. 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Ondáš Jozef, RNDr., PhD., MBA  
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice 
Funkčné 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: 
 
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: 
 
Bc. Ledecká Vladimíra 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 01. 12. 2011 – 01. 12. 2013, menovaná 01. 12. 2011 
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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 Mojžiš, DrSc. 
prof. MVDr. František Ništiar, CSc. 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. 
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2013 sú uvedené 
podujatia uskutočnené pre verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferen-
cie, aktivity spojené s činnosťou folklórneho súboru, zoznam ocenení, menovaní a prijatí 
vzácnych osobností. Nižšie uvedený prehľad faktov a činností vzhľadom na svoju po-
četnosť neuvádza všetky aktivity fakúlt a univerzitných pracovísk. Prehľad úplných in-
formácií je dostupný v správach o činnosti jednotlivých subjektov. 
 

   Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Dňa 11. 3. 2013 sa uskutočnilo na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ Lekárskej 
fakulte v Košiciach ( UPJŠ LF) a UNLP Košice slávnostné uvedenie novej informačnej 
a komunikačnej technológie do prevádzky, ktorá slúži pre potreby výučby študentov a 
doktorandov UPJŠ LF a zakúpená bola vďaka finančnému príspevku z operačného pro-
gramu Výskum a vývoj. Po schválení projektu s názvom Inovácia a rozšírenie IKT vo 
vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach 
(UPJŠ) financovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja, získala UPJŠ finančné 
prostriedky vo výške viac než poldruha milióna EUR (presne 1 620 665,55 EUR) na 
implementáciu moderných informačných technológií pre zber, spracovanie a aplikáciu 
dát a inováciu výučby medicíny prostredníctvom prístrojov na báze informačných a ko-
munikačných technológií pre svoju lekársku fakultu, čo prispeje ku skvalitneniu vzdelá-
vacieho procesu viacerých jej pracovísk, medziiným aj kliniky ORL a chirurgie hlavy a 
krku. Nová implementovaná informačná a komunikačná technológia sa využíva každo-
denne v pregraduálnej a postgraduálnej výučbe, pričom umožňuje mimoriadne kvalitný 
obrazový výstup diagnostických a operačných výkonov zachytených kamerami (vo „full“ 
HD kvalite) na monitoroch, pričom 3D technológia zabezpečuje aj reálny priestorový 
obraz. Systém umožňuje v prednáškových miestnostiach na klinike sledovať výstupy z 
kamier umiestnených v ambulanciách a na operačných sálach univerzitnej nemocnice, 
vrátane detailných záberov pri práci s mikroskopom, či endoskopom. Postup lekárov pri 
operačnom zákroku alebo vyšetrení pacienta tak môžu sledovať iní kolegovia alebo 
študenti a vďaka mikrofónom vzájomne komunikovať. 
 
Dňa 30. 3. 2013 nás vo veku 93 rokov navždy opustil prof. MUDr. Emil Matejiček, DrSc. 
Dr. h. c vynikajúci chirurg, pedagóg, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
v rokoch 1964–1969 a exminister zdravotníctva (1970–1986). Posledná rozlúčka s ne-
bohým sa uskutočnila 5. 4. 2013. Posledné zbohom mu prišli dať okrem príbuzných aj 
zamestnanci UPJŠ, pracovníci UPJŠ LF a chirurgovia z celého východoslovenského 
regiónu, medzi ktorými nechýbali jeho žiaci.  
 
UPJŠ LF zaviedla v letnom semestri  akademického roka 2012/2013 nový predmet na-
zvaný „Komplexná medicína“, ktorý si môžu študenti zvoliť ako jeden z povinne voliteľ-
ných. Jeho štúdium im umožní zoznámiť sa aj s alternatívnymi spôsobmi liečenia a 
UPJŠ LF je prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá umožnila štúdium takzvanej 
celostnej medicíny. Garantkou predmetu je prodekanka UPJŠ LF a prednostka Ústavu 
anatómie prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 
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Na prelome apríla a mája 2013 zrealizovali študenti odboru zubného lekárstva UPJŠ 
LF najväčšiu preventívnu akciu v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť v doteraj-
šej histórii Slovenska. S troma dodávkami zrealizovali počas 11 dní v 12 slovenských 
mestách približne 4500 inštruktáží v duchu hesla: „Keď neprídu pacienti do ambulancie, 
musia ísť (budúci) lekári do ulíc“. „Roadshow“ nazvaná SPOLU ZA ZDRAVÝ A 
KRÁSNY ÚSMEV organizovaná Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva 
pod záštitou dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. MUDr. Leonarda 
Siegfrieda, CSc. odštartovala v utorok 30. 4. 2013 v Bratislave a skončila 10. 5. 2013 
v Košiciach.  Odborným garantom projektu bol prednosta Kliniky stomatológie a maxi-
lofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.  
 
Dňa 7. 5. 2013 sa uskutočnil v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný 
ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice vý-
znamným Košičanom. Medzi ocenenými boli aj pracovníci UPJŠ LF. Prednostka Kliniky 
cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. zís-
kala Cenu mesta Košice  vzhľadom na skutočnosť, že sa významne zaslúžila o rozvoj 
cievnej chirurgie a mikrochirurgie v Košiciach a na Slovensku. Prednosta Ústavu expe-
rimentálnej medicíny UPJŠ LF MVDr. Alojz Bomba, DrSc. si prevzal Cenu primátora 
mesta Košice za svoj podiel na vytvorení centra integrujúceho potenciál pracovísk v 
oblasti výskumu a využitia probiotík a naturálnych bioaktívnych látok v humánnej a ve-
terinárnej medicíne. 
 
V dňoch  9.–10. 5. 2013 sa konala v Košiciach v hoteli Yasmin medzinárodná konferen-
cia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva pri príležitosti 10. vý-
ročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ), ktorého hlavnými orga-
nizátormi konferencie boli SAVEZ, UPJŠ LF a Kancelária WHO na Slovensku. Posla-
ním občianskeho združenia SAVEZ je ochrana, podpora a rozvoj zdravia obyvateľov 
Slovenska prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu vo verejnom zdravotníc-
tve.  
 
Dňa 15. 5. 2013 sa na pôde UPJŠ LF na Triede SNP  konala medzinárodná konferencia 
venovaná téme psychológie zdravia.  Účastníci podujatia sa zaoberali otázkami ako sú 
kvalita života, zdravie a zdravý životný štýl detí a dospievajúcich a pozornosť bola ve-
novaná aj  problematike zdravia Rómov. Na konferencii boli prezentovanie výsledky 
medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC štúdie) za 
Slovensko a Českú republiku a jej súčasťou bola aj príprava na najbližší zber dát k tejto 
medzinárodnej štúdii, do ktorej sa zapája celkovo 43 krajín a regiónov Európy, USA a 
Kanady.  
 
Od mája 2013 spríjemňuje deň študentom, pracovníkov a návštevníkom UPJŠ LF stá-
nok s kávou nazvaný Caty café, ktorý predstavuje neziskový projekt zameraný na po-
moc študentom z rodín, ktoré sú vystavené situačnej chudobe, pretože zakúpením kávy 
prispievajú zákazníci na finančnú výpomoc mladým ľuďom vo finančnej núdzi.  
 
V dňoch 11.-13. 6. 2013 zorganizoval Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF 7. Me-
dzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách, na ktorú prijalo pozvanie 
cca 180 účastníkov zo 40 krajín sveta, vrátane USA, Kanady, Austrálie, Číny, Japonska, 
Ruska, či niektorých krajín Južnej Ameriky a Afriky.  Na najväčšom svetovom vedeckom 
fóre venovanom tejto téme diskutovali odborníci o najnovších vedeckých poznatkov tý-
kajúcich sa výskumu a vývoja probiotík a prebiotík, ktoré majú mimoriadne pozitívny 
vplyv na imunitný systém. Hovorilo sa tiež o úspechoch odborníkov pri výskume a vývoji 
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v oblasti výberu probiotických mikroorganizmov, poznatkoch ich vlastností, mechaniz-
mov účinku a tiež o možnosti  výroby nových produktov a ich uplatnenia v humánnej a 
veterinárnej medicíne.  
 
Dňa 9. 7. 2013 spestrili pracovníci UPJŠ LF program žiakom základných škôl prázdniny 
v rámci projektu Univerzita bez hraníc. 48 žiakov vo veku 11-13 rokov sa učilo oživovať 
zraneného v bezvedomí na Ústave ošetrovateľstva, hovorilo o farbách a telesných te-
kutinách na Ústave lekárskej a klinickej biochémie a prebralo zásady starostlivosti 
o chrup na I. stomatologickej klinike. Žiaci sa tiež v Združenej tkanivovej banke dozve-
deli o význame a množení kmeňových buniek a pracovníci I. kliniky rádiodiagnostiky a 
zobrazovacích metód ich oboznámili so základnými vyšetrovacími metódami ako sú 
röntgen, ultrazvuk, počítačová tomografia, magnetická rezonancia, či angiografia. 
 
V dňoch 12.-13. 9. 2013 sa na Ústave anatómie UPJŠ LF v Košiciach uskutočnil              
7. košický kurz regionálnej anestézie, ktorý zorganizovala I. klinika anestéziológie a in-
tenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP v spolupráci Ústavom anatómie UPJŠ LF a 
ďalšími partnermi. Jeho súčasťou boli prednášky a praktické nácviky na telách darcov 
v pitevni na Anatomickom ústave Lekárskej fakulty UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach, 
pričom ústrednou témou odborného podujatia boli periférne nervové bloky – umŕtvenie 
končatín alebo trupu bez použitia celkovej alebo spinálnej anestézie. Poznatky, ktoré 
na workshope účastníci získali, ocenia v praxi najmä pri operačných zákrokoch na kon-
čatinách alebo replantačných zákrokoch po amputačných poraneniach.  
 
Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF zorganizoval v dňoch 24.-26. 9. 2013 v Koši-
ciach Medzinárodný kongres „SOMED2013 venovaný oblasti mikrobiálnej ekológie a 
úlohe mikrobiálnych biofilmov pre zdravie človeka. SOMED2013 bol v poradí 36. podu-
jatím medzinárodnej Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby založenej v roku 
1978, ktorej cieľom je výmena najnovších poznatkov v oblasti vzťahu črevnej mikroflóry 
v oblasti zdravia a chorôb s efektom minimalizovať riziko vzniku ochorení. Kongresu sa 
zúčastnilo asi sto prevažne zahraničných účastníkov z 25 krajín sveta. Jeho prvý deň 
bol zameraný na problematiku mikrobiálnej ekológie v oblasti zdravia, prevencie, liečby 
ochorení či minimalizovania ich následkov, druhý deň bol venovaný významu črevnej 
mikroflóry pre zdravie človeka, optimalizácii jej zloženia tak, aby sa minimalizovalo riziko 
vzniku rôznych ochorení, a možnosti jej ovplyvňovania probiotikami a prebiotikami 
a tretí deň bola otvorená  téma epidemiológie a mikroflóry potravín.  
 
Dňa 8. 9. 2013 získal prestížne ocenenie Európskej respirologickej spoločnosti na kon-
grese tejto spoločnosti  v Barcelone doktorand UPJŠ LF MUDr. Radovan Tiško. Každo-
ročné  vedecké podujatie European Respiratory Society zamerané na prezentáciu naj-
novších poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti pneumológie sa konalo v dňoch 7.-
11. 9. 2013 v španielskej Barcelone a zúčastnil sa ho približne 18-tisíc svetových od-
borníkov z akademickej sféry a z klinickej praxe. Študent  v dennej forme štúdia na 
Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Radovan Tiško, kto-
rého výskumným zameraním je štúdium vplyvu obštrukčného spánkového apnoe na 
metabolizmus lipidov, získal na tomto podujatí špeciálnu cenu pre mladých vedeckých 
pracovníkov  - ocenenie v problematike spánkovej medicíny „The travel grant for sleep 
medicine 2013“. 
 
Dňa 27. 9. 2013 sa UPJŠ LF pripojila k Noci výskumníkov 2013, ktorú organizovala 
Slovenska organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s part-
nermi  v Obchodnom centre Optima v Košiciach. V stánku Ústavu lekárskej fyziológie 
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UPJŠ LF nazvanom „Prečo je dôležite liečiť chrápanie“ sa návštevníkom venoval prie-
kopník v oblasti spánkovej medicíny, prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., ktorý sa výskumu 
spánku venuje už 20  rokov a záujemcom objasnil príčiny a dôsledky rôznych spánko-
vých porúch.  
 
V dňoch 11.-12. 10. 2013 sa v Košiciach uskutočnil X. Slovensko - Český a XV. Český 
zjazd spánkovej medicíny, ktorého spoluorganizátorom bol  Ústav lekárskej fyziológie 
UPJŠ LF. Medzinárodného kongresu sa zúčastnilo asi 150 účastníkov z rôznych krajín, 
vrátane USA, predovšetkým neurológov, pediatrov, pľúcnych a ORL lekárov a tiež pra-
covníkov z oblasti techniky. Nosnými témami odborného podujatia boli syndróm spán-
kového apnoe, poruchy dýchania v spánku v detskom veku, spánok a epilepsia, nad-
merná denná spavosť a iné poruchy spánku. 
 
Dňa 4. 10. 2013 zorganizovala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach Deň otvorených dverí 
v rámci podujatia Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Možnosť bližšie sa zoznámiť s Lekárskou fakultou využilo asi  400 stredoškolákov, ktorí 
si vypočuli najprv prezentácie o možnosti štúdia v lekárskych aj nelekárskych odboroch, 
prijímaných počtoch úspešných uchádzačov, profiloch absolventov študijných progra-
mov, pracoviskách fakulty, vybavení  učební a laboratórií, či možnostiach študentského 
života. Následne mali možnosť navštíviť vybrané pracoviská UPJŠ LF.  
 
Dňa 28. 11. 2013 predstavili študenti UPJŠ LF zo Saudskoarabského kráľovstva svojim 
učiteľom a kolegom svoju krajinu. Propagačno-spoločenské podujatie nazvané „Čo 
všetko viete o Saudskoarabskom kráľovstve“ sa konalo vo vestibule pred Aulou UPJŠ 
LF a pozvanie naň prijal aj zástupca rakúskeho veľvyslanectva Mahmed Alanazi a kul-
túrny atašé Ali Bin Sager, ktorí sa spolu s rektorom UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayom, 
DrSc. a dekanom UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfriedom, CSc. zúčastnili jeho 
slávnostného otvorenia.  S myšlienkou zorganizovať túto akciu prišli samotní študenti 
pochádzajúci zo Saudskoarabského kráľovstva, ktorí sa stretli s podporou tak vedenia 
UPJŠ LF, ako aj kultúrneho oddelenia saudskoarabského veľvyslanectva v Rakúsku. 
Samotní študenti pripravili pre hostí tradičný arabský čaj, kávu a pochutiny obsahujúce 
originálne suroviny a korenie. Arabskí študenti oblečení do tradičného oblečenia pre-
zentovali ostatným rozdiel medzi kultúrou kedysi a dnes, rozvoj svojej krajiny i tradície. 
Možnosť zoznámiť sa s inou kultúrou si nenechalo ujsť niekoľko sto študentov a peda-
gógov. 
 

      
                              

     Propagačno-spoločenské podujatie zahraničných študentov UPJŠ LF dňa 28. 11. 2013 
                                 na tému „Čo všetko viete o Saudskoarabskom kráľovstve“ 
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Dňa 8. 10. 2013 sa v rámci európskeho Týždňa pohybu (Move week) mohli zamestnanci 
a študenti UPJŠ LF i verejnosť, zapojiť do aktivity nazvanej „Hýb sa do schodov“, ktorá 
sa konala v budove dekanátu Lekárskej fakulty na Triede SNP 1 v Košiciach. Podujatie 
s mottom  „použi schody, nie výťah“ zorganizoval Spolok medikov mesta Košice v spo-
lupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a jeho myšlienkou bolo 
spropagovať využívanie jednej z najjednoduchších a najprístupnejších pohybových ak-
tivít, chôdze po schodoch, a tiež zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti pohybu ako 
súčasti zdravého životného štýlu a významu prevencie ako prvého základného kroku 
udržania si zdravia. Akcia začala okolo 8. ráno a trvala zhruba do 14. hodiny s cieľom 
motivovať študentov a učiteľov prichádzajúcich na výučbu, ale aj iných pracovníkov fa-
kulty, aby počas dňa vynechali výťahy a pohybovali sa v rámci 10-poschodovej budovy 
po schodoch. Myšlienka podporujúca pohyb ako významný prvok v prevencii mnohých 
súčasných civilizačných ochorení sa stretla s priaznivou odozvou. Študenti zaevidovali 
asi štyristo záujemcov o rôzne merania a ich výklad týkajúci sa prevencie. 
 
Dňa 6. 12. 2013 sa uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule na počesť darcov tiel pre 
Ústav anatómie UPJŠ LF inštalovanej vo vestibule tohto ústavu. Mottom mosadznej 
plastiky s krídlami sú slová „Vzlietli ste, aby ste zostali v našich vedomostiach“, ktoré 
najlepšie vystihujú myšlienku darcovstva tela pre študijné účely. Vznik pamätnej tabule 
podporilo prostredníctvom agentúry KEGA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu. Slávnostný akt odhalenia tabule sa konal za účasti zástupcov univerzity, lekár-
skej fakulty, pracovníkov Ústavu anatómie UPJŠ LF a zástupcov študentov. Téma da-
rovania tiel na študijné a vedecké účely je na Slovensku na okraji záujmu a pre bežných 
ľudí je rozhodnutie darovať telo anatomickému ústavu málo pochopiteľné, preto o to 
väčšia vďaka patrí tým, ktorí tak urobili a sú užitoční aj po smrti, pretože pre výučbu 
študentov sú kadávery naozaj neoceniteľné. 
  
Víťazom Ceny Hospodárskych novín v rámci súťaže Študentská osobnosť školského 
roka 2012/2013, ktorú zorganizovala nezisková organizácia Junior Chamber Internatio-
nal Slovakia sa stal v decembri 2013 študent 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo 
UPJŠ LF Štefan Tóth, za ktorého hlasovalo najviac čitateľov portálu HNonline.sk.  Štu-
dentská osobnosť Slovenska je národná súťaž talentovaných mladých vysokoškolákov, 
vrátane doktorandov, ktorej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vyso-
kých školách, ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a 
dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Nad projektom prevzal záštitu prezi-
dent SR a uskutočnil sa s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Jeho grantom 
bola Slovenská akadémia vied a jednotlivé nominácie posudzovali špičkoví odborníci v 
danej oblasti.  Štefan Tóth bol do ankety Študentská osobnosť školského roka 2012-
2013 nominovaný za svoj prínos v problematike ischemicko-reperfúzneho poškodenia 
a transplantácie tenkého čreva.  
 

 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (UPJŠ PF) sa podieľal 
na testovaní jedného zo štyroch veľkých experimentov realizovaných pod hlavičkou Eu-
rópskej organizácie pre jadrový výskum CERN.  Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky 
participuje na projekte ALICE na urýchľovači LHC, v rámci ktorého sa študuje nová 
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forma (skupenstvo) hmoty vytvorená v zrážkach ťažkých atómových jadier a táto spo-
lupráca by mala pokračovať minimálne do roku 2025. V rámci projektu sa realizuje me-
ranie teploty a hustoty hmoty prostredníctvom analýzy vlastností podivných častíc, pri-
čom nová forma hmoty, tzv. kvarkovo-gluónová plazma produkovaná na urýchľovači 
LHC, je najhorúcejšia hmota vo Vesmíre. Štúdium tejto hmoty môže objasniť otázky 
súvisiace s ranným Vesmírom, v ktorom takéto podmienky a forma hmoty vládli asi 
jednu mikrosekundu po takzvanom Veľkom tresku. Na testovaní middlewarového soft-
véru sa podieľali v období troch rokov (od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2013) pracovníci ústavu  
UPJŠ PF Ing. J. Černák PhD., RNDr. M. Kočan, RNDr. M. Savko PhD. a Ing. E. Černá-
ková.    
 
V dňoch 26. a 27. 3. 2013 sa v rámci projektu KVARK uskutočnili verejné prednášky 
prof. Janeza Plavca (Slovinsko), významného  odborníka v oblasti určovania štruktúry  
nukleových kyselín a proteínov, ktorý je autorom viac ako 160 publikácií, 10 patentov a 
1200 citácií. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vihorlatská hvezdáreň dňa 6. 12. 2013  
uviedli do prevádzky špičkový ďalekohľad so spektroskopom a kamerou, disponujúci 
najkvalitnejšou optikou na Slovensku, pomocou ktorého je možné získať kvalitný obraz 
hviezd v celom zornom poli. Kamera astronómom umožní merať polohu hviezd, vyhľa-
dávať kométy, planéty, merať jasnosť premenných hviezd. Nový ďalekohľad budú vyu-
žívať hlavne študenti a vedci. V Parku tmavej oblohy majú ideálne podmienky. Park 
tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku bez 
svetelného smogu. Nachádza sa na území Národného parku Poloniny. Cieľom je za-
chovať výnimočné podmienky na nočné pozorovanie oblohy.  

Podpora a propagácia prírodovedného vzdelávania bola dňa 1. 7. 2013 témou 10. me-
dzinárodnej konferencie „Hands on Science“ v Košiciach. Päťdňové podujatie sa veno-
valo najmä bádateľským metódam, popularizácii vedy, vzdelávaniu učiteľov a využíva-
niu digitálnych technológií. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov z 19 krajín 
sveta, v programe boli prednášky, workshopy, ale aj prezentácie prírodovedných expe-
rimentov. Organizátormi bola UPJŠ PF (s aktívnou účasťou vedúceho Oddelenia didak-
tiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ PF  doc. RNDr. M. Kireša, PhD. a vedúceho 
Centra celoživotného vzdelávania UPJŠ PF  doc. RNDr. D. Švedu, CSc.) a medziná-
rodné združenie „Hands on Science“ (HSCI), ktoré bolo založené s cieľom propagovať 
a podporovať prírodovedné vzdelávanie a vedeckú gramotnosť v spoločnosti. V rámci 
programu sa dňa 3. 7. 2013 uskutočnil tzv. Slovenský deň s účasťou slovenských uči-
teľov prírodovedných predmetov, ktorí tak mali príležitosť prezentovať svoje výsledky a 
vypočuť si prednášky pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu, didaktikov, autorov 
učebníc a popularizátorov vedy.     
 
Od 25. 2. do 22. 3. 2013 sa uskutočnilo  medzinárodné podujatie „Master classes – 
Hands On Particle Physics“, v rámci ktorého vyše 10 000 študentov skúmalo tajomné 
stopy elementárnych častíc, čím sa im vytvoril priestor aktívne zažiť jeden výskumný 
deň na viac ako 160 univerzitách a vedeckých ústavoch v 37 krajinách. V rámci úvod-
ných prednášok lektorov boli študentom poskytnuté informácie pre realizáciu praktickej 
časti, analýzu záznamov z detektorov elementárnych častíc s použitím špeciálneho 
softvéru. Praktická časť prebiehala tak, aby na základe reálnych dát z medzinárodného 
centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve mohli študenti identifikovať čas-
tice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených častíc a anti-
častíc. Vo videokonferenčnej časti podujatia boli prezentované spôsoby priebehu ko-
munikácie a spolupráce medzi výskumníkmi.  
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizovala 7. Česko-slovenské me-
dzinárodné sympózium z teórie grafov, kombinatoriky, algoritmov a aplikácií (CSGT 2013). Kon-
ferencia bola o to významnejšia, že sa konala pri príležitosti 50. výročia od prvej medzi-
národnej konferencie z teórie grafov na území bývalého Československa a jednej z pr-
vej vo svete vôbec. Konferencie sa zúčastnilo 161 účastníkov z 27 krajín, ktorí okrem 
odborného programu spoznávali i Košice a východne Slovensko. 
 

V dňoch 13. –17. 7. 2013 úspešne reprezentovali UPJŠ PF doktorandi Ústavu chemic-
kých vied na 9. Európskom biofyzikálnom kongrese v portugalskom Lisabone, na kto-
rom bol ako najlepší posterový príspevok ocenený príspevok RNDr. Kataríny Šipošovej 
s názvom “Proline-containing tripeptides are effective inhibitors of A-beta amyloid fib-
rillization“. Ďalšie ocenenia získali Ing. Peter Keša, Mgr. Zuzana Bednáriková ako aj 
RNDr. Katarína Šipošová v rámci interaktívnej konferencie PREVEDA: Mgr. Zuzana 
Bednáriková - sekcia Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, Ing. Peter 
Keša - sekcia Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky aktívnych látok, 
RNDr. Katarína Šipošová – sekcia Organická, bioorganická a farmaceutická chémia 
a farmakológia. 
 
Dňa 10. 10. 2013 sa na pôde UPJŠ PF  uskutočnila prednáška odborníkov v oblasti 
prírodných vied, matematiky a informatiky. V rámci cyklu bola prezentovaná téma počí-
tačových sieťových technológií, o ktorej úspechu svedčia pozitívne ohlasy získané 
priamo prostredníctvom video - konferenčných spojení po prednáške. Na prednáške sa 
zúčastnilo vyše 250 študentov zo stredných škôl košického a prešovského 
kraja.  Osobne sa prednášky na pôde fakulty zúčastnilo vyše 60 študentov prevažne 
s Košíc, ktorí ju sledovali video - konferenčne v aule. Niekoľkí  študenti mali možnosť 
zúčastniť sa priamo v miestnosti, odkiaľ prenos prebiehal. Prostredníctvom video - kon-
ferenčného systému SeeVogh sa prednášky zúčastnilo ďalších cca 200 študentov z 12 
stredných škôl. Prednášky odborníkov v oblasti prírodných vied, matematiky a informa-
tiky priblížili študentom stredných škôl aktuálne trendy v oblasti prírodných vied, mate-
matiky a informatiky. Prednášajúcimi boli odborníci z praxe, ako aj vysokoškolskí peda-
gógovia, venujúci sa prepojeniu teórie s praxou 
 

Dňa 27. 6. 2013 sa pod vedením UPJŠ PF Ústavu fyzikálnych vied, uskutočnila pred-
náška nositeľa Oerstedovej medaily, najvyššieho o cenenia Americkej asociácie učite-
ľov fyziky pána Edwina F. Taylora z MIT (USA) na tému Eisteinova teória relativity v aule 
na Jesennej ul. v Košiciach. Obsahom prednášky bolo „laické“ vysvetlenie základných 
myšlienok ich inovatívneho pedagogického prístupu k výučbe všeobecnej teórie relati-
vity ako základného piliera dnešnej astrofyziky, kozmológie, ale aj fungovania GPS.  
 
Pracovníkom UPJŠ PF sa podaril unikátny nález. V spolupráci so Správou slovenských 
jaskýň v Liptovskom Mikuláši objavili v jaskyniach na Slovensku pre vedu tri nové druhy 
jaskynných živočíchov. Ich zber v jaskyniach si vyžaduje veľa pozornosti kvôli miniatúr-
nej veľkosti tela a následne sa podrobne študujú v laboratóriu pomocou mikroskopu. 
Jedná sa o adaptované jaskynné formy, ktorých evolúcia v podzemí trvala niekoľko de-
siatok miliónov rokov.  
 

Dňa 12. 4. 2013 sa konala matematická súťaž družstiev v riešení netradičných mate-
matických úloh pod názvom Náboj. Organizátormi tejto súťaže boli KMS FMFI UK v 
Bratislave, STROM PF UPJŠ v Košiciach, MKS MFF UK v Prahe a MU SU v  Opave. V 
Košiciach sa súťaž konala na pôde gymnázia Alejová 1 a organizačne ju zabezpečovali 
doktorandi Ústavu matematických vied v spolupráci so Združením STROM.  Súťaže sa zú-
častnilo 254 tímov (juniorských a seniorských), do ktorých bolo zapojených spolu 1260 

http://csgt13.upjs.sk/
http://csgt13.upjs.sk/
http://www.upjs.sk/public/media/9562/Siposova_EBSA_2013.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/9562/PREVEDA_2013.pdf
http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/listprac.html.free&cislo=350126&jazyk=250112&instit=350001
http://www.strom.sk/
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účastníkov z Českej republiky (Praha, Opava) a Slovenskej republiky (Košice, Brati-
slava) a Nemecka (Praha).  
 
Celoštátne kolo 62. ročníka Matematickej olympiády sa konalo v dňoch 17. – 20. 3. 
2013 na pôde UPJŠ PF. Zúčastnilo sa na ňom 33 stredoškolských študentov, ktorí boli 
úspešní v krajskom kole. V rámci slávnostného vyhodnotenia súťaže sa 9 z 33 študen-
tov stalo víťazmi celoštátneho kola a ďalších 10 úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola. 
Absolútni víťazi, tento rok s plným počtom bodov, boli dvaja a Martinovi Vodičkovi sa 
podarilo vyhrať celoštátne kolo Matematickej olympiády už po 4 krát v rade.  
 

Celoštátne kolo Olympiády v informatike, ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR a ktorej odbor-
ným garantom je Slovenská informatická spoločnosť sa konalo v dňoch 20. – 23. 3. 
2013 na UPJŠ PF. Zúčastnilo sa na ňom 29 súťažiacich stredoškolských  študentov, 
ktorí preukázali  svoje schopnosti pri analýze problémov, pri návrhu algoritmov a úda-
jových štruktúr, v programovaní a testovaní programov. O prípravu príkladov a o orga-
nizačnú stránku podujatia sa postarali študenti a pracovníci FMFI UK v Brati-
slave,  UPJŠ PF UPJŠ a IUVENTY. Oficiálne vyhlásenie výsledkov bolo 22. 3. 2013 
v Historickej aule UPJŠ, z 29 študentov sa stalo 15 úspešnými riešiteľmi celoštátneho 
kola, čo im pomôže pri prijímacom konaní na vysoké školy.  
 

Pri príležitosti 50. výročia vzniku UPJŠ PF sa v roku 2013 konali rôzne podujatia pre jej 
absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť. Koncom apríla sa 
uskutočnil ScienceFest so zaujímavými aktivitami pre študentov. Slávnostné zhromaž-
denie akademickej obce spojené s ceremoniálom odovzdania ceny PRAEMIUM 
ALUMNI za významný prínos v oblasti vzdelávania s popularizáciou prírodných vied sa 
konalo 18. 5. 2013. V rámci osláv výročia boli pomenované posluchárne na počesť vý-
znamných osobností - prof. J. D. Szabó – poslucháreň P1 (Jesenná 5), prof. M. Pras-
lička – poslucháreň M5 (Šrobárova 2), prof. E. Jucovič – poslucháreň P8 (Jesenná 5), 
prof. A. Sopková – poslucháreň M6 (Šrobárová 2). Slávnostné odhalenie Pamätnej ta-
bule akademika Vladimíra Hajka, prvého dekana UPJŠ PF bolo realizované 20. 5. 2013 
v Parku Angelinum v Košiciach.  
 
                                  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Pamätná tabuľa                             Slávnostné zhromaždenie akademickej obce   

     akademika Vladimíra Hajka,                              UPJŠ Prírodovedeckej fakulty  
  slávnostne odhalená 20.5.2013                                          dňa 18.5.2013 

 
UPJŠ Prírodovedecká fakulta bola v roku 2013 spolutvorcom projektu SteelPark - kre-
atívna fabrika - zábavné technické centrum. Iniciátorom myšlienky bol prezident košic-
kej oceliarne George F. Babcoke U. S. Steel Košice. Okrem našej univerzity do projektu 
partnersky vstúpili U. S. Steel Košice, mesto Košice, Technická univerzita v Košiciach 



 21 

a Slovenská akadémia vied. Kreatívna fabrika SteelPark sa postupne rodila ako výrazná 
súčasť Kulturparku, v rámci aktivít spojených s EHMK 2013. Realizačný tím UPJŠ za-
bezpečoval tvorbu ideového návrhu expozície, návrh exponátov, prototypové riešenia, 
konzultácie designu exponátov, obstaranie vybavenia, technické spracovanie exponá-
tov, odbornú dokumentáciu, zostavenie, inštaláciu a inováciu exponátov.  
 
Na Ústave fyzikálnych vied UPJŠ PF bol slávnostne otvorený európsky projekt 7. Rám-
cového programu CELIM (Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging), ktorý je za-
meraný na mapovanie fyzikálno-chemických procesov v bunkách. Na medzinárodnom 
projekte, ktorý začal 1. júna 2013 a je naplánovaný do roku 2016, participuje ďalších 6 
vedeckých inštitúcií z piatich európskych krajín - Nemecka, Švédska, Francúzska, Švaj-
čiarska a Španielska. Interdisciplinárny výskum smeruje k objasneniu fyzikálno-chemic-
kých procesov determinujúcich normálne a/alebo patologické fungovanie buniek s ná-
sledným využitím nových poznatkov v oblasti humánnej medicíny a vývoja nových tech-
nológií. Jedným z cieľov projektu vybudovanie excelentného pracoviska medzinárodnej 
úrovne v bunkovom zobrazovaní - Centra interdisciplinárnych biovied na UPJŠ PF, čo 
umožní dostať prácu košických vedcov na medzinárodnú úroveň. Medzi čiastkové ciele 
projektu patrí reintegrácia šiestich špičkových slovenských vedcov z oblasti biológie, 
fyziky a počítačových simulácií pracujúcich v zahraničí do výskumného tímu, nákup no-
vej a modernizácia už existujúcej vedeckej infraštruktúry v laboratóriách využitých v 
projekte CELIM a výmena poznatkov a znalostí medzi partnerskými organizáciami či 
inými špičkovými vedcami v oblasti biofotoniky, počítačového modelovania, štruktúrnej 
biológie, bioenergetiky a ďalších vedných odborov.                                        
 

 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 

Nosnou udalosťou roka 2013 boli pre UPJŠ Právnickú fakultu (UPJŠ PrávF) oslavy     
40. výročia jej  vzniku. Pri tejto príležitosti fakulta vydala pamätnú plaketu a zorganizo-
vala viacero  podujatí.  
 

                                    
 

     Slávnostné zasadnutie vedeckej rady   Pamätná plaketa UPJŠ Právnickej fakulty  
    UPJŠ Právnickej fakulty dňa 26.9.2013                   pri príležitosti 40. výročia jej vzniku 
 

Dňa 25. 9. 2013 sa konala medzinárodná vedecká konferencia  II. ÚSTAVNÉ DNI – 
Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike. Ide 
o pokračovanie tradície založenej pri oslavách 20. výročia  prijatia Ústavy SR, ktorej  
organizátormi sú fakulta a  Ústavný súd SR.  
 

http://www.steelpark.sk/
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Dňa 26. 9. 2013 sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady UPJŠ PrávF v košic-
kom Dome umenia, na ktorom sa zišla akademická obec fakulty s početným zastúpením 
významných hostí pozvaných zo Slovenska a zo zahraničia a prítomní boli  tiež zástup-
covia štátnych a samosprávnych orgánov.  
 
Dňa 27. 9. 2013 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Pôsobenie práva 
v 21. storočí“, ktorá prebiehala v 6 sekciách na pôde UPJŠ PrávF. V sekciách vystúpili 
popri domácich učiteľoch aj viacerí hostia z Česka, Poľska, Maďarska a Švédska.  Vý-
ročie vzniku fakulty sa stalo tiež príležitosťou na vydanie prvého čísla elektronického 
vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA CASSOVIENSIA. 
 
Dňa 10. 4. 2013 sa na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ na návrh dekanky 
Právnickej fakulty stal nositeľom  čestného titulu Doctor honoris causa UPJŠ v Koši-
ciach  predseda Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska 
komisia) pán Gianni Buquicchio. UPJŠ  touto cestou ocenila  jeho prínos pre rozvoj 
demokracie a humanity v celoeurópskom priestore.   
 
Ďalšou významnou udalosťou roka 2013 bolo získanie prvého miesta v celoštátnom 
kole simulovaného súdneho sporu, keď študenti UPJŠ PrávF dôstojne reprezentovali 
seba aj svoju alma mater. Fakulta pokračovala v tradícii stretávania sa doktorandov, 
ktorí pôsobia na slovenských aj zahraničných  fakultách a 8. 3. 2013 pre nich pripravila  
medzinárodnú vedeckú konferenciu „Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej 
moci“, ktorej výstupom je zborník vedeckých prác doktorandov.  
 
V poradí 4. rok   sa uskutočnilo „Študentské medzinárodné sympózium z medzinárod-
ného práva“, ktoré sa  konalo v dňoch 21. - 22. 4. 2013 v učebno-výcvikovom zariadení 
v Danišovciach. 
 
Vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese sa v dňoch 6. – 8. 11. 2013 po tretíkrát zišli 
odborníci na medzinárodnej konferencii „Právo – obchod – ekonomika“, ktorá si získala 
uznanie a podporu nielen odbornej verejnosti, ale aj predstaviteľov komerčnej sféry.  
 
Rok 2013 bol pod záštitou UPJŠ PrávF v poradí už trinástym rokom tradičného športo-
vého podujatia futsalového turnaja, ktorý nesie názov  „ Memoriál JUDr. Milana Gej-
doša, CSc.“.  
 
Z  hostí,  ktorí vystúpili na pôde fakulty zaujali  Štefan Hríb, ktorý viedol besedu „Právo, 
médiá a sloboda prejavu“, Ghassanal-Mufleha, ktorý vystúpil s prednáškou „Ako ďalej 
Sýria ?“ a pozornosť vzbudil Legal Workshop uskutočnený v spolupráci s advokátskou 
kanceláriou Treščák Easylaw. 
 

 Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 

V roku 2013 sa z pohľadu medzinárodných vzťahov UPJŠ Fakulty verejnej správy 
(UPJŠ FVS) uskutočnili viaceré aktivity a udalosti, ktoré osobitým spôsobom obohatili 
študentov a učiteľov UPJŠ FVS. V dňoch 21.-22. 2. 2013 sa desiati študenti UPJŠ FVS 
zúčastnili na trinacionálnej konferencii študentov a expertov z Maďarska, Slovenska a 
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Nemecka k problematike verejnej správy a Dunajskej stratégie, ktorá sa konala v Bu-
dapešti. 
 
V dňoch 25.- 26. 2. 2013 navštívila UPJŠ FVS Dr. Anne Hollows, koordinátorka pro-
gramu Erasmus, pôsobiaca na Fakulte zdravia a vyučujúca sociálnu prácu na Sheffiel-
dskej Hallam univerzite. Dr. Hollows sa v rámci svojej návštevy stretla s prodekankou 
UPJŠ FVS pre vonkajšie vzťahy a rozvoj doc. Ing. S. Ručinskou, PhD.,  prorektorkou 
UPJŠ pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. S. Tomaščíkovou, PhD. a inštitucionálnou koor-
dinátorkou programu LLP/Erasmus Mgr. R. Timkovou, PhD. Okrem aktivít v rámci uči-
teľskej mobility, sa zároveň pristúpilo k podpísaniu Erasmus bilaterálnej dohody pre vý-
menu študentov študijných programov verejná správa a sociálna práca. UPJŠ tým zís-
kala ďalšiu bilaterálnu dohodu s anglickou univerzitou. V rámci návštevy na pôde našej 
alma mater sa Dr. Hollows stretla aj s vedúcou Katedry sociálnych štúdií UPJŠ FVS 
doc. Mgr. G. Kravčákovou, PhD., ako aj s ďalšími členmi tejto katedry (Dr. Moravčíková, 
Dr. Paukovič, Dr. Harausová), kde bol priestor na diskusie k téme „Migrujúci slovenskí 
Rómovia do Anglicka“. Taktiež sa otvorili možnosti ďalšej spolupráce v oblasti výskum-
nej a projektovej. 
 
Dňa 4. 4. 2013 sa uskutočnila prednáška Mgr. D. Martinčoka, externého pracovníka 
Súdneho dvora EÚ pre študentov UPJŠ FVS študijného programu  „Európska verejná 
správa“ na tému „Súdny dvor EÚ“. 
 
V prvej polovici roka 2013 navštívil UPJŠ FVS pán Piotr Nadybski z Witelon University 
of Applied Science in Legnica (Poľsko). Počas svojho programu sa v dňoch 16.- 19. 4. 
2013 stretol s viacerými vyučujúcimi UPJŠ FVS. Zároveň pre študentov pripravil pred-
nášku s následnou diskusiou k problematike “E-Government v Poľsku – problém a rie-
šenia”. 
 
Z Národnej univerzity verejných služieb v Budapešti (Maďarsko) UPJŠ FVS navštívil 
Dr. Balázs Kőnig, ktorý učiteľskú mobilitu absolvoval v rámci programu Ceepus. 
V dňoch 10.-14. 6. 2013 sa stretol s viacerými vyučujúcimi UPJŠ FVS za účelom hľa-
dania možností spoločných aktivít a spolupráce v oblasti vedy a publikačnej činnosti. 
Dr. Kőnig taktiež komunikoval a viedol diskusiu s doktorandmi pôsobiacimi na FVS, 
zameranú na výmenu skúseností a komparáciu doktorandských študijných programov 
na Slovensku a v Maďarsku.   
 
Prostredníctvom programu Erasmus v dňoch 14.–18. 10. 2013 navštívili UPJŠ FVS Ing.  
Z Fakulty veřejných politík Slezskej university v Opave absolvovali v rámci programu 
Erasmus v dňoch 9.–13. 12. 2013 učiteľskú mobilitu Ing. M. Chmelářová, Ph.D. a mo-
bilitu vysokoškolských pracovníkov Mgr. J. Mašata. Ing. Chmelářová prednášala na 
tému Digitálna agenda pre Európu.  
 
UPJŠ FVS v roku 2013 prijala na polročný vedecko-pedagogický pobyt zahraničného 
odborníka Dr. Srdjana Jovanovica z Bolonskej  univerzity  (Taliansko). Jeho pobyt sa 
realizoval v priebehu ZS 2013/2014, formou nasledovných aktivít: 

- prednášky na tému „Dejiny verejnej správy v Srbsku“  
- prednášky na tému „Xenophobia in contemporary Europe“ v rámci predmetu Me-

dzinárodná politika, 
- realizácia výskumov v oblasti „Contemporary means of discrimination in the pub-

lic sphere and administration in South and East-Central Europe“, 
- publikácia článku „Contemporary discriminative discourses in Europe“. 
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V dňoch 11.-12. 9. 2013 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia „Teória 
a prax verejnej správy“ pri príležitosti 15. výročia vzniku UPJŠ FVS. Na konferencii sa 
zúčastnilo 85 účastníkov z 20 vysokých škôl a fakúlt, z toho 6 zahraničných. 
 

´  
 
                            Medzinárodná vedecká konferencia „Teória a prax verejnej správy“  
                  pri príležitosti 15. výročia vzniku UPJŠ FVS, konaná v dňoch 11.-12. 9. 2013 
 

L. Kamrádová a Mgr. J. Žáčková z Ústavu verejnej správy a regionálnej politiky, Fakulty 
verejných politík v Opave (Česko). Hlavným cieľom ich mobility bola výučba, kde Mgr. 
Žáčková sa orientovala na tému Komunitné plánovanie sociálnych služieb a Ing. Kamrá-
dová na tému Sociálna zodpovednosť podnikov. Realizovaná výučba bola obohatením 
pedagogického procesu na UPJŠ FVS a prísľubom užšej spolupráce v pedagogických 
a vedeckých otázkach do budúcna.  
 
V dňoch 22.– 26. 4. 2013 sa učiteľskej mobility v rámci programu Ceepus zúčastnila 
PhDr. V. Juříčková, Ph.D. z Fakulty verejných politík Slezskej univerzity v Opave (Česká 
republika). Počas svojej návštevy sa zapojila do výučbového procesu predmetu Komu-
nikácia a jazyková kultúra, kde prednášala na tému „Syndróm vyhorenia a Generačné 
problémy“. 
 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 

Filozofická fakulta (UPJŠ FF) uskutočnila v roku 2013 nultý ročník podujatia Ars Šafa-
rikiana, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvou bol týždňový workshop, na ktorom sa 
zúčastnili vysokoškoláci s vlastnou literárnou tvorbou. Ich práce hodnotili poprední slo-
venskí literárni kritici a píšuci autori. Druhou aktivitou bol literárny plenér, ktorého vý-
sledkom sú 2 sochárske diela od známych košických umelcov (Daniel Tatarka a Ladi-
slav Staňo). Tieto diela sú umiestnené v priestoroch areálu UPJŠ (Moyzesova 9). Ako 
výsledok prvej aktivity vyšiel aj zborník umeleckých prác. 
 
UPJŠ vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov zrekonštruovala a skolaudo-
vala novú budovu nazvanú Sokrates v areáli Moyzesova 9, Košice. Vďaka tomu sa vy-
tvoril nový vysokoškolský priestor pre 3 katedry UPJŠ FF a od 16. 9. 2013 je budova 
plne využívaná hlavne študentmi psychológie, sociálnej práce a učiteľstva akademic-
kých predmetov.  
 



 25 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Budova SOKRATES                          Rakúska knižnica 
s výučbovými priestormi UPJŠ Filozofickej fakulty              sídliaca v budove SOKRATES 
           slávnostne otvorená dňa 16. 9. 2013 
     

 
UPJŠ FF v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 uskutočnila 
viaceré medzinárodné odborné podujatia, ktoré korešpondovali s hlavnou ideou tohto 
projektu a ktorých organizátorom, príp. spoluorganizátorom bola aj aj UPJŠ FF: 

- „Politika v kultúre, kultúra v politike: Kam kráčaš demokracia“ (21.– 22. 11. 2013), 
3. ročník Košických politologických dialógov, Katedra politológie UPJŠ FF  

- „Súmrak médií 2013“ (23.– 24. 10. 2013), Katedra slovakistiky, slovanských filo-
lógií a komunikácie UPJŠ FF 

- „Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí“ (10.- 11. 10. 2013), Katedra 
histórie UPJŠ FF, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach 

 
UPJŠ FF bola v roku 2013 organizátorom 2 medzinárodných a 1 celoslovenskej súťaže 
v študentskej vedeckej odbornej činnosti, a to v odboroch: 

- psychológia: „Medzinárodné študentské psychologické dni 2013“ (23.- 24. 5. 
2013), Katedra psychológie UPJŠ FF 

- sociálna práca: „Celoslovenské kolo ŠVOČ“, (25. 4. 2013), Katedra sociálnej 
práce UPJŠ FF 

- história: „Stretnutie mladých historikov III – Človek, spoločnosť, doba“ (15.-
16.10.2013), Katedra histórie UPJŠ FF, Slovenská historická spoločnosť pri 
SAV, Historický ústav SAV, Spoločenskovedný ústav SAV.  

 

Aj vďaka UPJŠ FF sa v roku 2013 vytvorila nová tradícia v skúmaní slovensko-maďar-
ských vzťahov, ktorú reprezentujú mladí historici z vysokoškolského prostredia zo Slo-
venska a Maďarska. Jedným z výstupov takejto spolupráce je aj vydanie publikácie 
„Remembering the City -A Guide through the past of Košice“, ktorá vyšla s podporou 
Európskej siete Pamäť a solidarita a maďarskej nadácie Terra Recognita Alapítvány. 
 
Katedra germanistiky a Katedra politológie UPJŠ FF usporiadali v spolupráci s Veľvys-
lanectvom Spolkovej republiky Nemecko v SR a Veľvyslanectvom Francúzskej repub-
liky v SR pri príležitosti 50. výročia podpísania Elyzejskej zmluvy pódiovú diskusiu s veľ-
vyslancami na tému „Kultúrne dimenzie vzájomnej spolupráce“.  
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Ostatné fakty a činnosti celouniverzitného charakteru 
 
Prof. RNDr. J. Černák, CSc., prorektor pre vedu a výskum, prof. RNDr. P. Sovák, CSc., 
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a IT a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. 
Mgr. S. Tomaščíková, PhD. prijali dňa 21. 1. 2013 na pôde rektorátu našej univerzity 
pána Ihab Nasra, veľvyslanca Egypta v SR,  prof. dr. Mory Abu-Youssefa, egyptského 
kultúrneho radcu pre SR vo Viedni a p. Michaelu Tarockovu, asistentku veľvyslanca. Na 
stretnutí prerokovali otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života so zamera-
ním na priority súčasného vysokého školstva. 
 
Dňa 26. 9. 2013 sme prijali Jeho Excelenciu Michaela Georga Schmunka, veľvyslanca 
Spolkovej republiky Nemecko v SR s manželkou a honorárneho konzula Spolkovej re-
publiky Nemecko v Košiciach prof. Dr. Juraja Banského. Vo vzájomnej diskusii bol pre-
rokovaný súčasný stav vzájomnej spolupráce z pohľadu jej úspešnosti, pričom veľkú 
pozornosť venovali aj oblasti ďalších rozvojových zámerov univerzity.   
 
Dňa 31. 1. 2013 boli prerokované možnosti spolupráce medzi UPJŠ a univerzitami v 
Kórejskej republike. Prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ a riaditeľka Univerzitnej 
knižnice UPJŠ prijali v priestoroch rektorátu radkyňu kórejského veľvyslanca pani Soon-
dong KIM a jej dvoch kórejských kolegov. Zahraničná návšteva zároveň uskutočnila 
prehliadku priestorov Univerzitnej knižnice na Moyzesovej 9 a následne odovzdala 
knižný dar, ktorý Univerzitnej knižnici venovalo Veľvyslanectvo Kórejskej republiky na 
Slovensku. Fond Univerzitnej knižnice UPJŠ bol obohatený o 29 monografií a 6 DVD z 
oblasti kórejskej histórie, kultúry, filozofie. Medzi darom sa nachádza kolekcia venovaná 
budhizmu, ale aj kuchárka. Všetky knihy sú v anglickom jazyku. 
   
Dňa 26. 9. 2013 navštívili našu alma mater predstavitelia univerzít v Lodži a v Černivci. 
Ukrajinskú Národnú štátnu univerzitu J. Feďkoviča zastupovali rektor D.Sc. prof. Stepan 
Vasilievič  Melnychuk a prorektorka pre ekonomické záležitosti Silvia Heorhiivna Marut. 
Poľskú Univerzitu v Lodži  rektor prof. Wlodzimierz  Nykiel, Ph.D. a Dr hab. Krzysztof 
Skotnicki. Vo vzájomnom rozhovore so zástupcami vedenia UPJŠ prerokovali otázky 
ďalších možností vzájomnej spolupráce. 
 

Dňa 6. 3. 2013 sa na UPJŠ uskutočnilo stretnutie pri príležitosti uzatvorenia Memoranda 
o porozumení medzi UPJŠ v Košiciach a švajčiarskou spoločnosťou DCore Systems 
SA, ktorú zastupovali p. Serge Cantacuzene-Speransky, CEO a Róbert Harakaly, 
CTO). Na stretnutí sa za UPJŠ zúčastnili prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. J. 
Černák, CSc. (v zastúpení pána rektora), prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. 
S. Tomaščíková, PhD., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné techno-
lógie prof. RNDr. P. Sovák, CSc. a dekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. G. Se-
manišin, PhD. V rámci zmluvnej spolupráce tak naša univerzita získala, okrem iného, 
hardvér a softvér na prevádzku dátového úložiska. 
 
UPJŠ a Univerzita Bar-Ilan v Izraeli, zastúpená rektorom prof. Haim Taitelbauom uzavreli 
Zmluvu o vzájomnej spolupráci. Dňa 29. 5. 2013 prijal rektor UPJŠ na pôde rektorátu 
dekana Lekárskej fakulty Univerzity Bar-Ilan, pána prof. Tur Kaspa. Lekárske fakulty 
oboch zmluvných strán budú rozvíjať spoluprácu v oblasti medicínskeho výskumu a 
ďalšieho vzdelávania, ako aj podporovať študentské stáže. 
 
UPJŠ a Charkovská štátna univerzita stravovacích technológií a obchodu, zastúpená 
prorektorom pre zahraničné vzťahy Andreyom Foshchanom podpísali dňa 25. 4. 2013 

http://www.chnu.cv.ua/?page=en
http://iso.uni.lodz.pl/
http://www1.biu.ac.il/indexE.php
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Memorandum o spolupráci. Uzatvorením zmluvy sa tak otvorili možnosti vzájomnej vý-
meny nielen pedagogických, výskumných a ostatných pracovníkov, ale aj študentov. 
Súčasťou spolupráce bude i realizácia letných škôl, workshopov, konferencií a pod.  
 
Dňa 26. 3. 2013 sa na pôde rektorátu UPJŠ uskutočnilo stretnutie s p. Cynthiou Carr, 
expertkou Fullbrightovej komisie z University of California, Riverside, ktorej návštevu 
pripravila Mgr. M. Čikešová z SRK, a na ktorej financovaní sa podieľala Slovenská rek-
torská konferencia. Vo vzájomnej diskusii prerokovali možnosti spolupráce s americ-
kými univerzitami najmä v rámci programu Fullbright Specialists a hovorili aj o dôležitosti 
kontaktu s absolventami prostredníctvom Alumni klubov. Súčasťou návštevy bola aj 
prehliadka priestorov budovy Filozofickej fakulty "Aristoteles" a budovy Univerzitnej 
knižnice "Gutenberg". 
 
Dňa 22. 3. 2013 navštívila UPJŠ skupina 30 študentov a dvoch profesoriek z Univerzity 
Cergy Pontoise v Paríži. Študentom a vyučujúcim programu Európskych štúdií a me-
dzinárodných vzťahov boli predstavené aktivity SAIA a komplexné informácie o medzi-
národnej spolupráci pracovísk a jednotlivcov UPJŠ nielen vo vede a výskume, ale aj jej 
dosahu na študijnú oblasť. 

 
Na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania v Krakove, ktorý patrí k najväčším aktivitám 
tohto druhu v Poľsku, sa po prvý krát zúčastnila aj UPJŠ. Organizátori podujatia privítali 
vystavovateľov vysokých škôl z Poľska, Holandska, Nemecka, Belgicka, Luxemburska a 
Ukrajiny. Slávnostné otvorenie za účasti takmer 15 000 návštevníkov sa uskutočnilo 21. 
3. 2013. Vzácnou návštevou nás pri výstavnom stánku poctil pán generálny konzul Ma-
rek Lisánsky, ktorý sa živo zaujímal o pokračujúcu úspešnú spoluprácu s Jagiellonskou 
univerzitou. 
 
Medzinárodný veľtrh vzdelávania v Moskve privítal dňa 7. 11. 2013 takmer 40 tisíc náv-
števníkov, z ktorých viac ako jedna tretina prejavuje záujem o štúdium v zahraničí. Me-
dzi vystavovateľmi sa po prvýkrát na tomto podujatí zúčastnila aj naša univerzita a svo-
jim aktívnym zastúpením doplnila celkový počet takmer 500 výstavných stánkov z celého 
sveta. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na veľtrhu v dňoch 7. až 9. 11. 2013 
zastupovali kancelárka UPJŠ a referentka pre zahraničné vzťahy na rektoráte. 
 
Pod  záštitou podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča a ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR D. Čaploviča sa v dňoch 8. - 10. 10. 2013 uskutočnil 17. ročník 
medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC. Na veľtrhu 
sa medzi prítomnými slovenskými a zahraničnými vysokými školami, vzdelávacími in-
štitúciami a zamestnávateľskými organizáciami aktívne prezentovala aj UPJŠ.  Na veľ-
trhu sa prezentovalo 221 vystavovateľov vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií 
zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Cypru, Dánska, Holandska, Maďarska, Fran-
cúzska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska, USA. Podujatie navštívilo 9 473 študentov 
zo všetkých regiónov Slovenska (gymnáziá - 76,4%, stredné odborné školy - 23,6%). 
 
Dňa 26. 3. 2013 bola podpísaná Kolektívna zmluva medzi Koordinačnou odborovou 
radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, zastúpe-
nou Ing. Tatianou Bušovou, predsedníčkou  KOR  a  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, zastúpenou prof.  MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., rektorom univer-
zity. Kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, in-
dividuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva 
a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna zmluva nadobudla účinnosť dňa 1. 4. 2013. 

http://www.msk.znanie.info/eng/visitors_list/ie.html
http://www.msk.znanie.info/eng/visitors_list/ie.html
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Dňa 18. 6. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností spolo-
čenského života a 7 slovenských univerzít pri príležitosti 60. výročia založenia Sloven-
skej akadémie vied. Na podujatí sa zúčastnili prezident SR I. Gašparovič, predseda 
vlády  SR R. Fico, významní funkcionári univerzít, akademici a ostatní hostia. Ocenenie 
- medailu za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prevzala v zastúpení rektora 
UPJŠ pani prorektorka pre rozvoj prof. MUDr. R. Tkáčová DrSc. 
 
V období od 12.- 16. 7. 2013 sa uskutočnil ďalší ročník detskej univerzity „Univerzita 
bez hraníc“ pre žiakov 5. a 6. ročníkov košických základných škôl. Zúčastnilo ho spolu 
48 detí. Touto aktivitou sme opäť dokázali, že o vede a výskume vieme viesť rozhovory 
nielen na úrovni kolegov a vo vedeckých kruhoch, ale aj na úrovni oveľa mladšej gene-
rácie. Oproti aktivitám podobného charakteru bol tento projekt koncepčne zameraný na 
sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim z chudobných a sociálne 
vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností 
a zručností. Zaujímavý program počas 5 dní pripravili všetky fakulty univerzity, vrátane 
univerzitných pracovísk a univerzitného FS Hornád.  
 
V období dvoch letných turnusov sa na pôde univerzity uskutočnil denný IT tábor so 
zameraním na programovanie pre žiakov 5. až 8. ročníka základných škôl, prímy, se-
kundy a tercie 8-ročného gymnázia, a to pod záštitou UPJŠ Prírodovedeckej fakulty, 
Občianskeho združenia Prírodovedec a Košice IT Valley. V dňoch 15.-19. 7. 2013 a 22.-
26. 7. 2013 si deti pod dozorom zamestnancov UPJŠ PF užili mnoho zábavy, pohybu, 
súťaží, kamarátstva a dobrej nálady.   
 
Dňa 14. 6. 2013 sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ uskutočnil ďalší ročník obľúbe-
ného podujatia pre zamestnancov univerzity JUNIÁLES. Športovo-zábavné aktivity pod 
záštitou Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, vystúpenie univerzitného folklórneho 
súboru Hornád a detského folklórneho súboru Hanička, aktivity realizované Všeobec-
nou zdravotnou poisťovňou, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, ako aj Štu-
dentský rozhlas Košice (internátne rozhlasové štúdio ŠtuRKo) sa tak postarali o skvelú 
náladu.      
 
V súlade s ustanovením čl. 36 ods. 1 Štatútu a dodatkov č. 1 a č. 2 k Štatútu UPJŠ v 
Košiciach bola udelená "Výročná cena rektora" študentom, ktorí dosiahli vynikajúce štu-
dijné výsledky, ako aj výsledky v študentskej vedeckej činnosti počas celej doby štúdia 
na UPJŠ v Košiciach. Pri tejto príležitosti sa dňa 9. 7. 2013 v priestoroch rektorátu uni-
verzity uskutočnilo stretnutie prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné 
technológie prof. RNDr. P. Sováka, CSc. s ocenenými študentmi UPJŠ. 
 
Festival vedy - Noc výskumníkov sa v roku 2013 niesol v duchu motta "Veda je zázrak". 
Pod záštitou Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a 
ďalších partnerov sa 27. september stal dňom plným zaujímavých prednášok, dialógov, 
či zaujímavých prezentácií vo vedeckých stánkoch v niekoľkých slovenských mestách. 
V košickom nákupnom centre Optima sa, okrem iných, predstavili aj osobnosti z UPJŠ, 
ktoré svojou činnosťou poodhalili tajomstvá vedy a ponúkli získať širokej verejnosti  pre-
svedčivý obraz o vede ako o zázraku.  
 
Dňa 19. 2. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ. V priestoroch His-
torickej auly rektorátu predstavil zaujímavú u prof. JUDr. P. Vojčík, CSc. na tému 
„Ochrana duševného vlastníctva na UPJŠ“. Právo ochrany osobnosti fyzickej osoby a 
názvu a dobrej povesti právnickej osoby, právo duševného vlastníctva, autorské právo, 
priemyselné právo, tvorba autorských diel v pracovnom pomere (zamestnanecké a 

http://www.nocvyskumnikov.sk/partneri.html
http://www.nocvyskumnikov.sk/kosice/nakupne-centrum-optima.html
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školské dielo), či oblasť zlepšovacích návrhov zaujali prítomných a podnietili širokú dis-
kusiu. 
 
Dňa 4. 10. 2013 sa na UPJŠ uskutočnil Deň otvorených dverí, organizovaný v spolu-
práci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja. Oficiálny program začal v 
budove Sokrates v areáli na Moyzesovej 9, kde študentov privítal pán rektor a  prorektor 
pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie. Následne sa návštevníci pri 
stánkoch Ústavu telesnej výchovy a športu a jednotlivých fakúlt UPJŠ mohli stretnúť s 
ich zástupcami a dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho 
konania a dôležitých termínoch. Súčasťou programu boli aj zaujímavé prezentácie pri-
bližujúce aktivity univerzity a jej fakúlt. Po oficiálnom programe sa stredoškoláci presu-
nuli do areálov jednotlivých fakúlt, kde sa dozvedeli bližšie informácie o ich činnosti, 
pracoviskách, študijných programoch a samotnom štúdiu. Príležitosť oboznámiť sa s 
prostredím vysokej školy využilo vyše tisíc študentov stredných škôl z celého východos-
lovenského regiónu. 
 

         
 
                                  Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach dňa 4. 10. 2013 
        (slávnostné otvorenie v priestoroch budovy Sokrates v areáli Moyzesova 9 v Košiciach) 
 

 
V priestoroch hotela Doubletree by Hilton v Košiciach sa dňa 18. 1. 2013 uskutočnil 
ďalší ročník kultúrno-spoločenského podujatia Reprezentačný bál UPJŠ pre zamest-
nancov univerzity. Pre 230 hostí sa stal jedinečným spoločenským a kultúrnym zážit-
kom, ktorého hlavným hosťom bol Vašo Patejdl a moderátorom Peter Marcin.  
 
Univerzitný časopis Universitas Šafarikiana (ISSN 1338–1377, tlačená verzia, ISSN 
1339–1704, elektronická verzia), ročník XXXX vyšiel v roku 2013 štyri krát.: v marci, 
júni, septembri a decembri. Elektronické verzie jednotlivých čísiel časopisu sú zverej-
nené na univerzitnej webovej stránke: http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univer-
zite/univerzitny-casopis/. 
 
Folklórny súbor Hornád, ktorý je účelovým zariadením UPJŠ od marca 2011, oslávil 
v roku 2013 päťdesiate výročie svojho vzniku. Súbor bol organizátorom a spoluorgani-
zátorom mnohých podujatí pre zamestnancov a študentov univerzity, ako aj pre verej-
nosť, zapájal sa do mimoškolských aktivít detí a mládeže, prezentoval sa na folklórnych 
festivaloch a komerčných podujatiach.  
 
Krst debutového CD sa uskutočnil v decembri 2013, hlavné podujatie-spoločenský pro-
gram pri príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Hornád sa konal začiatkom 
roka 2014. 
 

http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/univerzitny-casopis/
http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/univerzitny-casopis/
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  Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ 
 
Na sklonku roka 2013 oslávila Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice 50. výročie 
svojho vzniku. Na slávnostnom zhromaždení k tomuto výročiu sa zúčastnili rektor UPJŠ, 
generálny sekretár Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ), námestník pri-
mátora mesta Košice, významné osobnosti vysokoškolského športu v Košiciach, ako aj 
bývalí funkcionári, tréneri, športovci a zástupcovia jednotlivých oddielov a klubov. TJ 
Slávia má 735 členov, z čoho je 357 vysokoškolákov, 256 členov do 18 rokov a 122 
ostatných členov, 11 oddielov a klubov. SAUŠ ocenila našu telovýchovnú jednotu za 
dlhoročnú úspešnú športovú činnosť v rámci pôsobenia medzi vysokoškolskými telový-
chovnými jednotami a klubmi na Slovensku zlatou plaketou. Rektor UPJŠ a Výkonný 
výbor TJ Slávia UPJŠ zároveň ocenili dlhoročných funkcionárov, trénerov a športovcov 
za svoju obetavú činnosť v prospech TJ a šírenie dobrého mena našej Alma mater ďa-
kovným listom a pamätnými plaketami. 
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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 erudo-
vaných zdatných učiteľov, ktorí prednášajú na základe výsledkov vlastného vedeckého 
bádania. Univerzita a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa jej študenti počas 
vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou techni-
kou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi me-
tódami vzdelávania.  

 

Ku prvému septembru 2013 ponúkala naša univerzita vysokoškolské vzdelanie v 217 
akreditovaných študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa. 
Štruktúra akreditovaných programov podľa stupňa štúdia bola: 109 programov v prvom 
stupni štúdia, 66 programov v druhom stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 42 
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. 
 
Pokiaľ ide o celkový počet študijných programov, ich počet možno považovať aj v kon-
texte uplynulého obdobia za stabilizovaný. 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 nachá-
dzali.   K zaujímavým novinkám, na ktoré prvýkrát nastúpili študenti  patrí bakalársky 
študijný program „Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúciu a ekono-
miku“ v študijnom odbore 2.1.35 na FF,  aplikovaná informatika na PF, na doktoran-
dskom štúdiu Progresívne materiály v odbore Fyzika na PF.   
 
Z hľadiska rozvoja fakúlt a teda i UPJŠ je dôležitým faktom akreditácia doktorandského 
programu Verejná správa a politika i magisterského študijného programu Európska 
verejná správa na FVS. Celkovo tak možno konštatovať, že univerzita nekládla v uply-
nulom roku dôraz na rozširovanie ponuky študijných programov, ale podstatne viac na 
ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu s požiadavkami praxe.  

 
Štruktúra ponúkaných študijných programov 
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Štruktúra študentov 
 
Ku 31. októbru 2013 študovalo na UPJŠ v Košiciach vo všetkých formách a na všetkých 
stupňoch vzdelávania celkom 8 138 študentov, z toho 7188 v dennej forme štúdia 
a 950študentov v externej forme štúdia.  Štruktúru podľa fakúlt a formy štúdia prezentuje 
nasledujúci graf: 
    
 

Štruktúra počtu študentov UPJŠ v Košiciach podľa fakúlt 
 

 
 
 
Najväčší počet študentov študoval na Lekárskej fakulte a Filozofickej fakulte. Na všet-
kých fakultách jednoznačne prevládal počet študentov denného štúdia oproti študentom 
externého štúdia. Detailný pohľad na štruktúru študentov z hľadiska fakulty, formy štú-
dia a štátnej príslušnosti poskytuje tabuľka č.1 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Tabuľka 
č. 1a v tabuľkovej prílohe tejto správy umožňuje 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 2008 – 2013 
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Celkový počet študentov až do AR 2010/2011 na univerzite medziročne mierne rástol 
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 posledných dvoch rokoch sme už zaznamenali 
mierny pokles počtu študentov najmä vďaka poklesu externých študentov i útlmu nele-
kárskych študijných programov na LF.  
 
Z hľadiska kvality vzdelávania možno považovať za pozitívum relatívne nízku proporciu 
študentov v externej forme vzdelávania a stále narastajúci podiel študentov tretieho 
stupňa vzdelávania. Potešiteľný je vývoj počtu zahraničných študentov, ktorý v roku 
2013 dosiahol hodnotu 10%. Najmä LF sa doslova zmenila v multinárodnú komunitu 
slovenských a zahraničných študentov, keďže v AR 2013 evidovala773zahraničných 
študentov. Ide o študentov z EÚ, nečlenských štátov EÚ i z Afriky. Na PF a FF sa v po-
sledných rokoch ročný počet zahraničných študentov pohybuje v intervale 10-20 štu-
dentov, na PrávF a FVS v počte 2-5 študentov. Uvedené údaje sa netýkajú počtu za-
hraničných študentov v rámci výmenného programu LPP ERASMUS. 
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

Medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania výrazne posilňujú mobility študentov, 
ktoré boli v roku 2013 realizované v rámci programu Erasmus, v rámci Národného šti-
pendijného programu SR, a v rámci iniciatívy Free Mover. Počty vyslaných a prijatých 
študentov uvádza tabuľka č. 6. Na zabezpečovaní mobilít prichádzajúcich študentov sa 
aktívne podieľali študenti pôsobiaci v Erasmus Student Network (ESN). V roku 2013 sa 
Erasmus študenti a študenti ESN pravidelne zapájali do iniciatív Social Erasmus, kto-
rých cieľom je integrovanie zahraničných študentov do lokálnej komunity.  
 
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 ško-
lách a Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach.  V prijímacom konaní sa uplatnila široká 
paleta rôznych prijímacích procedúr (prijímanie výlučne na základe prospechu zo stred-
ných škôl, prijímanie na základe jednej alebo viacerých súčastí prijímacej skúšky, ako 
aj kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech, iné stanovené externé kritériá, 
ako napr. účasť na predmetových olympiádach, dosiahnuté výsledky v súťažiach štu-
dentskej odbornej činnosti a tiež výsledok prijímacej skúšky). Použité procedúry záviseli 
od povahy študijného programu a jeho špecifických požiadaviek a tiež aj od dlhodobých 
trendov na „trhu“ ponuky a dopytu po jednotlivých študijných programoch.   
 
Pri analýze administratívneho procesu spracovania dát pre prijímacie konanie z prihlá-
šok na štúdium je potešujúcou skutočnosťou, že sa udomácňuje podávanie elektronic-
kej prihlášky. Kým v roku 2010 bolo na prvý stupeň podaných cca 10% prihlášok, v roku 
2013 ich počet narástol viac ako trojnásobne a dá sa predpokladať, že tento trend sa 
bude ďalej zvyšovať. Prijímanie na druhý a tretí stupeň sa realizuje takmer výlučne 
elektronickou prihláškou, čo významne uľahčuje administratívne spracovanie dát pre 
prijímacie konanie.   
 
Ako vyplýva z hodnotiacich správ jednotlivých fakúlt, o štúdium  na UPJŠ pretrváva 
vcelku uspokojivý záujem, napriek tomu, že  aj UPJŠ sa musí vyrovnávať  so znižujúcim 
sa demografickým vývojom  populácie, pre ktorú sú otvorené brány neprimerane vyso-
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kého počtu subjektov poskytujúcich VŠ vzdelávanie a to rôznej kvality. Navyše po spop-
latnení externého štúdia záujem o túto formu významne poklesol. V roku 2013 pre AR 
2013/14 prejavilo  záujem o štúdium na UPJŠ celkove 7920 uchádzačov na všetkých 
stupňoch štúdia, čo je menej o 542 v porovnaní s rokom 2012. Z toho bolo 6 347 uchá-
dzačov o štúdium prvého stupňa, 1 310 druhého stupňa a 263 tretieho stupňa.  Z tohto 
počtu bolo na štúdium akceptovaných 4 399 uchádzačov a k 30. 09. 2013 zapísaných 
3 050 študentov. 
 
Podrobné údaje o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednotlivých študij-
ných odborov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, posky-
tujú tabuľky č. 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy. Vo všeobecnosti počet 
prihlášok na štúdium študijných programov prvého stupňa a spojeného prvého a dru-
hého stupňa presahoval viac ako dvojnásobne  počet plánovaných prijatých študentov. 
Takéto zovšeobecnenie má však iba minimálnu výpovednú hodnotu, pretože pomer zá-
ujem – prijatí – zapísaní  vykazuje veľmi vysokú variabilitu, vzhľadom na konkrétny štu-
dijný odbor. Na univerzite tak existujú študijné programy v študijných odboroch, o ktoré 
je tradične veľmi vysoký záujem, niekoľkonásobne prekračujúci kapacitné možnosti 
a naopak existujú študijné odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší 
počet záujemcov než je univerzita pripravená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí 
napríklad štúdium v oblasti žurnalistiky, sociálnych a behaviorálnych vied (psychológia, 
sociálna práca, politológia), kde počet uchádzačov prekročil v roku 2013 možnosti školy 
takmer šesťnásobne, ďalej štúdium zubného lekárstva, všeobecného lekárstva, kde po-
mer počtu uchádzačov ku plánovaným kapacitám činil viac ako päťnásobok a tiež záu-
jem o štúdium biológie, chémie a geografie presahuje kapacitné možnosti PF. Naopak, 
dlhodobejšie môžeme pozorovať pomerne nízky záujem verejnosti o štúdium v takých 
oblastiach, ako je matematika, fyzika, všeobecná ekológia, vybrané medziodborové štu-
dijné programy. 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 nižším záujmom o externé štúdium. 
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Lepšia situácia je z pohľadu zapísaných študentov, keďže na každej fakulte existuje 
viacero študijných programov, kde počet záujemcov významne prevyšuje kapacity a tak 
bolo potrebné realizovať výber na základe výsledkov prijímacieho konania. Do AR 
2013/2014 sa zapísalo celkovo 3 050 študentov, čo je o 62 viac ako v predchádzajúcom 
roku.   
 
Napriek vcelku potešujúcemu záujmu o štúdium vynaložila UPJŠ v roku 2013 nemalé 
úsilie na propagáciu a to riešením APVV projektov na popularizáciu vedy, organizáciou 
demonštračných experimentov, organizáciou Dňa otvorených dverí, účasťou na viace-
rých trhoch a veľtrhoch vzdelávania, návštevami zástupcov fakúlt priamo na stredných 
školách, či vystúpeniami v rozhlase a televízii. V roku 2013 po prvýkrát Univerzita vyu-
žila pre motiváciu stredoškolákov štipendium pre talentovaných študentov, ktorí spĺňajú 
kritériá štipendijného poriadku (úspešní riešitelia olympiád a iných významných súťaží). 
Rektor udelil štipendium 5 uchádzačom v odboroch fyzika a informatika, po ich zápise 
na štúdium. 
 
O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola situácia v prijímaní 
na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. tabuľka 3b 
tabuľkovej prílohy tejto správy). Vzhľadom na to, že v našej spoločnosti sa ešte ani 
zďaleka nevžil systém trojstupňového vzdelávania a nie je primerane doposiaľ reflekto-
vaný ani legislatívou v oblasti zamestnávania, štúdium programov druhého stupňa sa 
stále poníma ako nie oddelené a viac-menej automatické pokračovanie programov pr-
vého stupňa. Neprekvapuje preto, že  80 percent prihlášok na štúdium programov dru-
hého stupňa na UPJŠ tvorili prihlášky vlastných absolventov bakalárskeho stupňa.  Po-
zitívom však je, že od automatického prijímania absolventov bakalárskeho štúdia na 
štúdium druhého stupňa vidieť na našej univerzite zreteľný posun smerom ku selekcii 
a jasnej explicitnej formulácii kritérií pre akceptovanie uchádzača na druhý stupeň vy-
sokoškolského vzdelávania.       
 
Prijímacie konanie na tretí stupeň má svoje špecifiká vyplývajúce priamo zo zákona 
o VŠ.  Doktorandské štúdium realizujeme aj v spolupráci s externými vzdelávacími in-
štitúciami (najmä na Prírodovedeckej fakulte), čo kladie zvýšené nároky na jeho orga-
nizáciu. Hlavným poslaním UPJŠ na tomto stupni vzdelávania je udržanie jeho vedec-
kého charakteru. Ako nevyhnutné organizačné opatrenie sa preto núkalo schválenie 
Študijného poriadku doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach, v ktorom sú ustano-
vené  základné východiská pre prijímacie konanie, nevyhnutné požiadavky na kumulá-
ciu kreditov vo vedeckej i študijnej časti včítane  pravidiel prideľovania kreditov, priebeh 
dizertačnej skúšky i obhajoby dizertačnej práce. Situáciu v prijímaní na študijné pro-
gramy tretieho stupňa pre akademický rok 20013/14 sumarizuje tabuľka č. 3c tabuľkovej 
prílohy tejto správy.  
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2012/13 ukončilo riadne svoje štúdium 2 552 študentov všetkých 
troch stupňov vysokoškolského vzdelávania: 1183 prvý stupeň, 1257druhý stupeň 
a spojený prvý a druhý stupeň, a 112 tretí stupeň štúdia.  Bližší pohľad na ich štruktúru 
aj podľa fakúlt a formy štúdia ponúka tabuľka č. 2 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
 
Problematika zamestnanosti absolventov VŠ sa v súčasnosti stáva jednou z prioritne 
diskutovaných tém vo verejnosti. Pozorne sledujeme údaje, ktoré zverejňuje MŠVVaŠ 
SR o uplatnení absolventov na základe údajov UIPŠ.  Z publikovaných údajov je zrejmé, 
že absolventi LF a PF patria k absolventom s najlepším uplatnením v SR. Narastá však 
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problém uplatnenia absolventov PrávF a FVS, čo čiastočne spôsobilo aj otvorenie súk-
romných VŠ v odbore práva či ekonómie  a tým nasýtenie trhu. V týchto odboroch na 
Slovensku v záujme o absolventov ešte stále kvalita vzdelávania nehrá dominantnú 
úlohu. UPJŠ nepodceňuje túto problematiku a prijala rad konkrétnych opatrení pre zlep-
šenie uplatnenia absolventov v praxi: 
 

1. Výsledky analýzy zamestnanosti MŠVVaŠ sú  a budú zverejnené na webovej 
stránke v časti štúdium, resp. verejnosť a médiá pre objektívnu informovanosť ve-
rejnosti. 

2. Pomôcť zlepšiť uplatnenie absolventov UPJŠ pomáha aj spolupráca s firmami 
a prezentácia tejto spolupráce verejnosti pri vhodných príležitostiach.    

3. Za významné opatrenie považujeme využitie európskych štrukturálnych fondov na 
prípravu interdisciplinárnych certifikovaných kurzov pre študentov UPJŠ. V roku 
2012 sme vypracovali univerzitný projekt „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania 
a podpora interdisciplinarity na UPJŠ v Košiciach (RIFIV). Projekt bol schválený 
a začiatok riešenia je od 1.11.2013 s dotáciou takmer 1.3 M€. Jedným z hlavných 
cieľov projektu je vytvoriť podmienky pre lepšie uplatnenie absolventov UPJŠ na 
trhu práce, tejto problematike je venovaná samostatná aktivita. V projekte je plá-
novaná ponúka  8 certifikátov UPJŠ a 3 medzinárodne uznávané certifikáty. Za-
meranie certifikátov bolo konzultované s odberateľmi našich absolventov. 

4. Prijali sme i opatrenia k efektívnejšiemu  zisťovaniu spätnej väzby od absolventov 
možnosťou kreovania elektronického dotazníka pre absolventov v AIS novo vyvi-
nutou aplikáciou vo forme Alumni Space. Úspešne aplikáciu už využila PF pri ko-
munikácii s absolventmi pri organizovaní 50.výročia osláv založenia PF. Táto mož-
nosť získania spätnej väzby bude doplnkovou informáciou k údajom získaných 
z UIPŠ a postupne ju spropagujeme aj na ostatných fakultách.  

5. Na webovej stránke UPJŠ je v časti Informácie a médiá zverejnený dotazník NKÚ 
k uplatneniu absolventov s možnosťou zapojiť sa do prieskumu našim absolven-
tom 

 
Prehľad úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2013 získali študenti našej univerzity početné úspechy a ocenenia v oblasti ve-
deckovýskumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. V rámci udeľovania výročných cien 
ocenil rektor univerzity  šesť študentov za výsledky ich vedeckého skúmania, ktoré boli 
publikované v karentovaných zahraničných aj domácich časopisoch. Na vedeckých 
konferenciách ako spoluautori  vystúpili s príspevkami vo forme prednášok a posterov 
12 študenti. Traja študenti získali prvé miesta v celoslovenských súťažiach ŠVOČ. Na 
medzinárodnej ŠVOČ  sa umiestnili šiesti študenti prvom mieste, piati na druhom 
a siedmi študenti získali tretie miesta. Počet ocenených za vzornú reprezentáciu UPJŠ 
vo vedeckovýskumnej činnosti a športe, ako aj za vynikajúce výsledky počas celého 
štúdia je vyjadrený v nasledujúcej tabuľke. 
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Výročná cena rektora  
za publikačné aktivity a reprezentáciu UPJŠ v roku 2013 

 

  Publikácie Vynikajúci 
prospech 

 ŠVK Šport Konferencie A B C  

LF 8 3 11 3 1  4 

PF 8 1  1 1  10 

PrF 6 1 1    4 

FF 1      9 

FVS 1      1 

ÚTVaŠ 1      0 

Celkom 25 5 12 4 2  28 

 

 
Dňa 19 . 11. 2013 sa uskutočnilo tradičné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri 
príležitosti 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 dekréty o udelení Výročnej ceny rektora za vyni-
kajúce výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach.  
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Aj keď prirodzene hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania bolo v akademickom roku 
2012/13 vzdelávanie v študijných programoch prvého až tretieho stupňa, UPJŠ ponú-
kala a poskytovala vzdelávanie aj v rámci celoživotného vzdelávania.  Tradičnou a dl-
horočnou aktivitou je v tomto kontexte aktívna účasť univerzity v konzorciu vysokých 
škôl zabezpečujúcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku. Všetky fakulty tra-
dične realizujú rigorózne konania a na Lekárskej fakulte významnú zložku celoživot-
ného vzdelávania tvorí špecializačné štúdium. Avšak lídrom v oblasti ďalšieho vzdelá-
vania na UPJŠ ostala aj v uplynulom akademickom roku Prírodovedecká fakulta, ktorá 
prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania (CCV) realizovala celý rad komerč-
ných a nekomerčných aktivít pre absolventov i verejnosť.  CCV sa podieľalo na organi-
začnom i obsahovom  zabezpečení dvoch národných projektov:  „Modernizácia vzdelá-
vacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
stredných školách“.  
 
Okrem samotného vzdelávania sa aktivity sústredili predovšetkým do realizácie záve-
rečných sústredení, obhajob záverečných prác a skúšok. V roku 2013 kontinuálne vzde-
lávanie v rámci národných projektov na pôde PF UPJŠ ukončilo spolu 920 učiteľov ZŠ 
a SŠ z celého Slovenska. Medzi ďalšie vzdelávacie aktivity CCV patrí ďalšie vzdeláva-
nie, 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 21 vzdelávacích programov (aktu-
alizačné a inovačné vzdelávanie) a 2 vzdelávacie programy (aktualizačné – prípravné 
atestačné vzdelávanie). V roku 2013 sa vzdelávalo v rámci kontinuálneho vzdelávania 
spolu 75 učiteľov základných a stredných škôl v 9 vzdelávacích programoch aktualizač-
ného a inovačného vzdelávania, 57 učiteľov absolvovalo aktualizačné prípravné ates-
tačné vzdelávanie j vykonaniu prvej, resp. druhej atestácie a prvú, resp. druhú atestáciu 
z prírodovedných predmetov, informatiky a matematiky vykonalo spolu 17 učiteľov (10 
učiteľov prvú atestácia a 7 učiteľov druhú atestáciu).  
 
V rámci komerčných aktivít CCV k najvýznamnejším patrí realizácia školení pre Minis-
terstvo financií Slovenskej republiky pre potreby štátnej pokladnice. V r. 2013 sa zúčas-
tnilo 7 rôznych vzdelávacích kurzov spolu 1489 zamestnancov verejnej správy. Vý-
znamným partnerom pre  UPJŠ v oblasti vzdelávacích aktivít je spoločnosť T-Systems. 
V roku 2013 CCV lektorsky zabezpečovalo časť kurzov v rámci Summer UnivesiTy 
a Evening UniversiTy. Súčasťou spolupráce bol aj prenájom učební pre potreby T-Sys-
tems. V roku 2013 CCV pokračovalo v tvorbe koncepcie a realizácie vzdelávacích aktivít 
v rámci IT Valley Akadémie. V letných mesiacoch CCV v spolupráci s Občianskym zdru-
žením Prírodovedec a Košice IT Valley prostredníctvom IT Valley Akadémie  zorgani-
zovalo Denný IT tábor so zameraním na programovanie (2 turnusy), spolu 44 žiakov 
ZŠ: Rozhýbme roboty a Hravé programovanie. V júni bolo opätovne akreditované tes-
tovacie centrum ECDL, v rámci ktorého budú mať záujemcovia možnosť získať medzi-
národný certifikát (ECDL Base, ECDL (Standard), ECDL Profile). CCV poskytovalo  
konzultačnú činnosť pri realizácií dopytovo-orientovaných projektov pre ZŠ a SŠ. Filo-
zofická fakulta  poskytovala akreditované programy vzdelávania v metódach sociálno-
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 univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované 
v Dlhodobom zámere UPJŠ na roky 2011 až 2017, ktorý bol schválený na zasadnutí 
Akademického senátu UPJŠ dňa 16. 6. 2011 po predchádzajúcom prerokovaní vo Ve-
deckej rade UPJŠ a v Správnej rade UPJŠ.   
 
Závery Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2011 až 2017 sú rozpracované v dlhodobých 
zámeroch jednotlivých fakúlt. Dlhodobý zámer UPJŠ, ako aj dlhodobé zámery fakúlt sú 
prerokované príslušnými 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 kompeten-
tnosť riešiteľov. Okrem vedeckej činnosti sa na UPJŠ, Filozofickej fakulte realizuje aj 
umelecká činnosť. 
 
Projekty podporované z domácich grantových schém 
 

V roku 2013 sa na UPJŠ riešilo 181 projektov podporených z domácich grantových 
schém, z toho 174 bolo výskumných projektov a 7 ostatných projektov v štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 

 115 projektov VEGA, z toho 24 so začiatkom riešenia v roku 2013 (úspešnosť 
51 %);   

 19 projektov KEGA, z toho 7 so začiatkom riešenia v r. 2013 (úspešnosť 33 %);   

 33 projektov APVV VV (24 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 9 – spoluriešitelia z UPJŠ), 
z toho 9 so začiatkom riešenia v roku 2013 (úspešnosť 52 %);  

 5 projektov APVV typu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácia vedy“ (LPP), (5 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 0 – spoluriešitelia 
z UPJŠ), z toho žiaden so začiatkom riešenia v roku 2013; 

 2 iné projekty, z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2013. 
 
Ostatné projekty: 

 4 projekty APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 1 so začiatkom riešenia 
v roku 2013; 

 3 iné projekty so začiatkom riešenia v roku 2013. 
 

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

V r. 2013 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo zahra-
ničných zdrojov zapojených 83,5 % tvorivých zamestnancov UPJŠ (prepočítaný počet). 
Na riešení jedného projektu financovaného z domácich zdrojov sa podieľalo priemerne 
4,6 tvorivých zamestnancov (fyzický počet), resp. jeden tvorivý zamestnanec sa podie-
ľal priemerne na riešení 0,22 projektu financovaného z domácich zdrojov, ale vzhľadom 
k tomu, že výskumné tímy majú obvykle väčší počet riešiteľov ako 3,4, veľa riešiteľov 
sa podieľalo na riešení viac ako jedného projektu financovaného z domácich zdrojov.  
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Študenti bakalárskeho stupňa štúdia obvykle nie sú zapojení do riešenia projektov. Vy-
braní študenti magisterského stupňa štúdia sú už zapájaní do riešenia projektov pro-
stredníctvom svojich záverečných prác, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, 
nakoľko domáce grantové schémy nepovoľujú formálne uvádzať študentov magister-
ského stupňa štúdia ako riešiteľov. Na druhej strane doktorandi sú spravidla priamo 
spoluriešiteľmi projektov a podmienkou povolenia obhajoby dizertačnej práce je, aby 
výsledky výskumu doktoranda boli aspoň čiastočne publikované formou pôvodných ve-
deckých prác. 
 

Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 
 
V roku 2013 sa riešilo 25 projektov podporených zo zahraničných grantových schém: 

 6 projektov bolo financovaných Európskou komisiou (rámcové projekty), z toho 
1 so začiatkom riešenia v roku 2013 -  projekt CELIM s celkovým financovaním 
vo výške 2 613 937 € (v roku 2013 – 1 699 059 €); 

 ďalších 13 výskumných projektov, z toho žiaden so začiatkom riešenia v r.2013; 

 6 ostatných zahraničných projektov - iného ako výskumného charakteru, z toho 
2 so začiatkom riešenia v roku 2013. 

 
Na riešenie zahraničných výskumných projektov a ostatných zahraničných projektov v 
roku 2013 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej 
výške 2 342 tis. €, z toho na riešenie zahraničných výskumných projektov 1 895 tis. €. 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov zo zahraničných grantov na jed-
ného tvorivého zamestnanca UPJŠ predstavuje viac ako 2 845 €. 
 
Keďže na UPJŠ ako klasickej univerzite sa vykonáva predovšetkým základný výskum, 
hlavnými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti 
od skúmanej oblasti výskumu publikácie najmä vo forme monografií, príspevkov do mo-
nografií, resp. publikácie v  časopisoch evidovaných v databázach WoS, SCOPUS 
a novšie aj ERIH. Dôležitým aspektom je, aby publikácia bola zverejnená v časopise 
s evidovaným impakt faktorom (IF) a IF časopisu mal hodnotu vyššiu ako je hodnota 
určená Akreditačnou komisiou, teda daná práca bola kategórie A. 
 
UPJŠ v roku 2013 zverejnila na svojej webovej stránke zoznamy najvýznamnejších ve-
deckých prác zamestnancov UPJŠ publikované v roku 2012 podľa fakúlt a oblastí vý-
skumu: http://www.upjs.sk/public/media/7217/najvyznamnejsie-vedecke-prace-2012.pdf, ako 
aj publikované práce zamestnancov UPJŠ z obdobia rokov 2008 – 2012, ktoré získali 
najvyšší počet citácií a ohlasov po fakultách a oblastiach výskumu: 
http://www.upjs.sk/public/media/7217/publikovane-prace-zamestnancov-2012.pdf 
 

Projekty v rámci OP Výskum a vývoj 
 
V roku 2013 výskumné kolektívy UPJŠ vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných 
konzorcií (s podporou Projektovej administrácie Rektorátu UPJŠ) pokračovali v riešení 
projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj – v rámci opatrenia 2.1.: Pod-
pora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a pod-
pora nadregionálnej spolupráce. Tieto projekty vďaka prostriedkom zo štrukturálnych 
fondov výrazne zlepšili vybavenie vedeckých pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infra-
štruktúry a tak budú významným impulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vý-
voja na UPJŠ. Zoznam týchto projektov a ďalšie informácie o nich uvádza táto správa 
v časti X. „Rozvoj“. 

http://www.upjs.sk/public/media/7217/publikovane-prace-zamestnancov-2012.pdf
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Projekty získané súťaživou formou 
 
Na riešenie výskumných projektov v roku 2013 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou 
formou finančné prostriedky z domácich zdrojov v celkovej výške 1 983 tis. € (v kategórii 
bežné výdavky), z toho vyše 637 tis. € za projekty VEGA, niečo vyše 114 tis. € za pro-
jekty KEGA a 1 121 tis. € za projekty APVV. Z riešenia 5 projektov v rámci programu 
APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“ 
(LPP) sa v roku 2013 získalo 100 tis. €; tieto projekty boli v roku 2013 zaradené medzi 
tzv. výskumné projekty.  
 
Súčasne zamestnanci UPJŠ získali v roku 2013 finančné prostriedky na kapitálové vý-
davky, a to 54 tis. €, celkový objem získaných finančných prostriedkov z domácich zdro-
jov na riešenie výskumných projektov za rok 2013 predstavuje takmer 2 038 tis. €. Prie-
merná suma získaných finančných prostriedkov z domácich výskumných projektov na 
jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činí 2 476 €. Bilaterálna spolupráca zamestnan-
cov UPJŠ bola zo strany APVV podporená sumou 9 tis. € v rámci riešenia 4 projektov. 
 

Podporu vede a výskumu na UPJŠ zabezpečuje Univerzitná knižnica prostredníctvom 
prístupov ku klasickým tlačeným, ako aj elektronickým informačným zdrojom ako sú 
citačné, bibliografické a plnotextové databázy. Knižničný fond Univerzitnej knižnice sa 
v roku 2013 rozrástol o 2334  knižničných jednotiek (kn.j.) zakúpených z grantových 
prostriedkov jednotlivých fakúlt i univerzitných pracovísk. V porovnaní s predchádzajú-
cimi rokmi (rok 2012 – 1715 kn.j., rok 2011 - 2299 kn.j.) bol zaznamenaný nárast súvi-
siaci  s riešením projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie. Zároveň sa z 
rozpočtu fakúlt realizoval nákup domácich a zahraničných tlačených periodík, a to cel-
kovo v počte 230 titulov, z toho najviac periodík (100) odoberala LF. Dostupnosť vedec-
kých časopisov je zabezpečovaná predovšetkým prostredníctvom prístupov k databá-
zam elektronických informačných zdrojov.  
 
Rok 2013 bol posledným rokom trvania národného projektu Národný informačný systém 
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdro-
jom (NISPEZ), v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 13 databázam (podrobnejšie na 
http://nispez.cvtisr.sk/) s využívaním vyhľadávacieho portálu http://scientia.cvtisr.sk/. Ten 
ponúka nielen komfortné vyhľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné 
texty článkov a e-bookov.  
 
Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 
 
UPJŠ je klasická univerzita, preto jej výskumná činnosť má predovšetkým charakter 
základného výskumu a výskum sa realizuje takmer výlučne s podporou domácich a za-
hraničných grantových schém. Napriek uvedenému boli riešené aj ďalšie výskumné 
úlohy (financované z iných zdrojov, resp. nefinancované), resp. realizovala sa vedecká 
spolupráca s nasledovnými inštitúciami:  
 

 Univerzita v Uppsale, Švédsko – (ÚBEV PF UPJŠ, RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.),  
Zmluva o spolupráci č. 253/2013 v rámci projektu: „Climate change: long-term 
impact on alpine and arctic ecosystems“. Poskytnuté finančné prostriedky v roku 
2013-2014: 6000 €. 

 MŠVVaŠ SR - (ÚFV PF UPJŠ), „V-aréna. Akademická výskumno-vzdelávacia 
sieť. Prototyp komunikačnej platformy pre slovenskú akademickú obec. Nové 
technológie“. Dotácia MŠVVaŠ vo výške 59 000 €. 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
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 U. S. Steel Košice, s. r. o. – (ÚFV PF UPJŠ), Dohoda o vedecko-technickej spo-
lupráci, Steel Park Košice - príprava expozície (10 stálych exponátov). 

 U. S. Steel Košice, s. r. o. – (ÚFV PF UPJŠ, prof. RNDr. P. Kollár, CSc.; RNDr. 
J. Füzer, PhD.), Zmluva č. 01/144/13. Predmetom zmluvy je meranie fyzikálnych 
vlastností materiálov vyrábaných u spoluriešiteľa a vypracovanie modelu na pre-
dikciu vlastností materiálov. Poskytnuté finančné prostriedky: 30 000 €. 

 TEHO s. r. o., Košice – (ÚCHV PF UPJŠ, J. Gonda, D. Koščík), boli realizované 
syntézy kvalitatívne nových typov inhibítorov založených na metalosulfidovej 
väzbe ako prekurzorov proti zanášaniu a korózii tepelných a chladiacich zaria-
dení. Poskytnuté finančné prostriedky v r. 2013: 15 269 €. 

 FORTISCHEM, a. s., Nováky – (ÚCHV PF UPJŠ, doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.), 
riešenie úlohy „Stanovenie obsahu silikónového oleja v 10 vzorkách výrobku 
TMDD“. Poskytnuté finančné prostriedky: 1 940,02 €. 

 Technická univerzita vo Zvolene – (ÚCHV PF UPJŠ, doc. RNDr. Ján            Imrich, 
CSc.), riešenie úlohy „Stanovenie obsahu sušiny, popola     a elementárna ana-
lýza 16 vzoriek humínových kyselín“. Poskytnuté finančné prostriedky: 2 304 €. 

 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov – (ÚCHV PF UPJŠ, doc. 
RNDr. Ján Imrich, CSc.), riešenie úlohy „Stanovenie obsahu sušiny, popola 
a elementárna analýza 15 vzoriek humínových kyselín“. Poskytnuté finančné 
prostriedky: 1 800 €. 

 AXALTA COATINGS, Wuppertal, Nemecko – (ÚCHV PF UPJŠ, doc. RNDr. Ján 
Imrich, CSc.), riešenie úlohy „NMR Analysis of 6 Resydrol Samples“. Poskytnuté 
finančné prostriedky: 2 285,49 €. 

 JINR, Dubna, Rusko – (ÚI PF UPJŠ, Cs. Török), realizovaná spolupráca na pro-
jekte č. 4086-6-11-13, o dosiahnutých výsledkoch v oblasti spracovania a ana-
lýzy dát  bolo referované na prednáške: „Smoothing data with piecewise polyno-
mial surfaces“, na ktorej boli prezentované rozpracované sekvenčné a simul-
tánne modely pre úsekové vyhladzovanie zašumených dát polynómami dvoch 
premenných. Finančné prostriedky neboli poskytnuté. 

 Mestská časť Košice, Západ – (ÚG PF UPJŠ, Mgr. Marián Kulla, PhD.). Pred-
metom zmluvy je spolupráca v oblasti prieskumu a odborných analýz v oblasti 
dopravy, lokálnej ekonomiky, rodiny, demografie a geografického informačného 
systému. 

 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP – (ÚG PF UPJŠ, RNDr. Stela Csachová, 
PhD.). Predmetom zmluvy je spolupráca v oblasti výskumu sídliska KVP, vzá-
jomná podpora a propagácia vzdelávacích aktivít na sídlisku KVP, propagácia 
projektu „Život na KVP po 30 rokoch“, sprostredkovanie študentskej praxe. 

 PHOTOMAP, s. r. o. – (ÚG PF UPJŠ, RNDr. Ján Kaňuk, PhD.). Predmetom 
zmluvy je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja v oblasti ge-
oinformatiky, geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu 
Zeme a geodetických a kartografických prác, vzájomná odborná podpora a pro-
pagácia, podpora vzdelávania študentov. 

 DB Biotech, spol. s r. o. – (Neurologická klinika, Z. Gdovinová) zmluvná spolu-
práca (zmluva č. 261/2010). Spolupráca na projekte s názvom „Aktivácia Akt 
kinázy metabotropickým glutamátovým receptorom mGluR5 pri Huntingrtonovej 
chorobe“. Poskytnuté finančné prostriedky v r. 2013: 4 180 €. 

 DB Biotech, spol. s r. o. – (Neurologická klinika, Z. Gdovinová) zmluvná spolu-
práca (zmluva č. 260/2010). Spolupráca na projekte s názvom „Forforylácie CD5, 
CD10 a CD23 pri chronickej lymfocytickej leukémii“. Poskytnuté finančné pro-
striedky v r.2013: 4 000 €. 
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 Labmed, a. s. – (ÚF UPJŠ LF, J. Mojžiš), zmluvná spolupráca (zmluva č. 
226/2009) medzi Centrálnym laboratóriom klinickej cytometrie a Labmed, a.s. 
Poskytnuté finančné prostriedky v r. 2013: 23 899,55 €. 

Ďalej sa realizovali významné školiace aktivity, do ktorých boli zapojení najmä zamest-
nanci PF (ÚBEV, ÚFV). Spoločensky významné sú pokračujúce vzdelávacie aktivity FF 
súvisiace s prevenciou drogových závislostí, ako sú výcvikové sústredenia a 
workshopy, ktoré sa realizujú aj v spolupráci s neziskovou organizáciou FILIA, n. o. v 
Košiciach.  
 
Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi a špecializované výskumné 
a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská vysokej školy 
 
V ostatných rokoch sa na univerzite začína prejavovať snaha o aplikáciu výsledkov vý-
skumu. UPJŠ v roku 2013 založila dcérsku spoločnosť SAFTRA, s. r. o. so 100% ma-
jetkovou účasťou UPJŠ s cieľom umožniť realizáciu inovácii a nápadov do praxe, ktoré 
následne môžu prerásť do vzniku spin-off spoločností. UPJŠ v roku 2013 začalo budo-
vať, resp. sa podieľa na budovaní troch nových výskumných a vývojových praco-
vísk,  a to MEDIPARK (hlavný partner UPJŠ, partneri: UVLaF v Košiciach, NBÚ SAV, 
TU KE), PROMATECH (hlavný partner SAV, UPJŠ ako partner) a TECHNIKOM (hlavný 
partner TUKE, UPJŠ ako partner). V roku 2013 takisto vznikol na rektoráte UPJŠ Úsek 
pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpT). Motiváciou pre jeho zria-
denie bola skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi základné 
faktory podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti. Dlhodobým cieľom 
tohto úseku je koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii duševného vlastníctva 
a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach.  
  
Pozitívnym prínosom v oblasti transferu technológií je spolupráca s komerčnými spo-
ločnosťami v oblasti informačno-komunikačných technológií. Spolupráca sa realizuje v 
rámci združenia Košice IT Valley, ako aj na základe dvojstranných zmlúv. Spoločné 
aktivity sú základom pilotných projektov, ktoré sa realizujú v rámci projektu UVP Tech-
nicom. Spoločnosti IBM Slovensko,  Ness-KDC, Siemens PSE, RWE-IT, T-Systems a 
VSL Software sa podieľajú  na výučbe výberových predmetov, softvérových projektoch, 
záverečných prácach a letných školách pre študentov. Spolu so spoločnosťami DISIG, 
Hewlett-Packard,  Rasax, DCore Systems sa podieľajú na ďalších aktivitách, ako je 
napr. udeľovanie Ceny IT spoločností v rámci Študentskej vedeckej konferencie PF. 
Spolupráca so spoločnosťou VSL Software, a.s. najmä v oblasti metodológie vývoja 
softvéru realizuje Ústav Informatiky PF v rámci projektu CeZIS (Centrum znalostných a 
informačných systémov v Košiciach (CeZIS) - ITMS kód 26220220158. Spoločnosť VSL 
Softvare spolupracuje aj s Centrom aplikovanej informatiky na vývoji Akademického in-
formačného systému AiS2 a nadväzujúcich projektoch v rámci projektu CeZIS. V minu-
lom roku začala spolupráca so spoločnosťou Novitech v oblasti vývoja systémov na 
inteligentné riadenie dopravy. 
 
Oddelenie vývoja Akademického informačného systému  v rámci Centra aplikovanej 
informatiky je špecializované pracovisko Prírodovedeckej fakulty, ktoré  aj  v roku 2013 
pokračovalo vo vývoji a implementácii Akademického informačného systému AiS2 pod 
vedením RNDr. E. Bruotha, PhD.. Tento systém je v súčasnosti úspešne implemento-
vaný na 13 slovenských verejných vysokých školách (napr. Univerzita Komenského v 
Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalších) a 5 súkromných vysokých školách. 
V roku 2013 vývojový tím implementoval do AIS2 rozhranie na IS SAP (Sofia) a pilotná 
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prevádzka sa realizuje na EU v Bratislave; na UPJŠ sa plánuje zaviesť v druhej polovici 
roku 2014. 
 
Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ pôsobí pod vedením Ing. P. Farkaša, PhD. Labora-
tórium transferu technológii (LTT) ako špecializované pracovisko Centra aplikovanej in-
formatiky. LTT vyvíja a implementuje komunikačné technológie a metodiky dištančnej 
spolupráce v úzkej spolupráci s Kalifornským technologickým inštitútom v USA (Cal-
Tech) a jeho dcérskou spoločnosťou Evogh, Inc. Spoločne vyvíjaný systém Seevogh 
(www.seevogh.com) má viac ako 80 000 registrovaných užívateľov (na Slovensku viac 
ako 2 500). Rámec pre ďalšiu spoluprácu a aplikačné výstupy, ktoré sa realizujú v rámci 
projektov UVP TECHNIKOM a SEEVOGH  vytvára Memorandum o spolupráci medzi 
CalTech a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré bolo podpísané v 
roku 2012. 
 
Vnútorná grantová schéma  
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy doktorandov, ako aj mladých výskumných a peda-
gogických zamestnancov od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový sys-
tém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS). V roku 2013 
bolo ukončené riešenie 25 projektov VVGS zo 6. výzvy, na ktoré boli  v roku 2013 alo-
kované finančné prostriedky vo výške 9 931 €. Od 1. 7. 2013 sa začalo riešenie 26 
schválených projektov VVGS zo 7. výzvy na podávanie grantových žiadostí. Celková 
výška alokovaných finančných prostriedkov na projekty VVGS so začiatkom riešenia 
roku 2013 predstavovala 10 000 €. 
 
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských 
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2013 vyhlásená výzva na 
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsade-
ných šesť miest postdoktorandov, z toho dvaja boli zo zahraničia (Ukrajina, India) 
a jedno miesto obsadila uchádzačka, ktorá doktorandské štúdium absolvovala na Uni-
verzite v Groningene. 
 

 
Publikačná činnosť 
 
V roku 2013 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2606 publikačných výstupov. Tento 
počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 31. 3. 2014 a je porovnateľný s počtom 
publikovaných výstupov v roku 2010 (2262 publikačných výstupov) a 2011 (2395 publi-
kačných výstupov) a v roku 2012 (2785 publikačných výstupov). Štruktúra publikova-
ných vedeckých prác za rok 2013 je uvedená v tabuľke 13 tabuľkovej prílohy tejto 
správy. Každý tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období 3,2 prác, resp. 
0,34 prác v karentovanom časopise. 
 

O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vyka-
zovacom období 2013 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 281 prác v karen-
tovaných časopisoch, čo predstavuje 13 % všetkých prác v karentovaných časopisoch 
publikovaných vysokými školami v Slovenskej republike (2227) a evidovaných v sys-
téme CREPČ. Je vhodné poznamenať, že podiel UPJŠ na celkovom počte študentov 
verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.  
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Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne 
akceptovateľný výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a Lekár-
skej fakulte, pričom aj ostatné fakulty sú v tejto oblasti aktívne – svedčí o tom aj prehľad 
počtu ohlasov na publikované výstupy na UPJŠ v roku 2013. V karentovaných časopi-
soch s medzinárodným dosahom publikujú v menšom počte aj autori z Filozofickej fa-
kulty. Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet 
publikovaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom období priemerne 
5,4 ohlasov na svoje práce.  
 
 

Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2013 
 

 

                                                                                                                       Údaje k 31. 3. 2014 

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 EPČ s vylúčením 

duplicít. 
 

LF – Lekárska fakulta                              
PF –  Prírodovedecká fakulta                   
PrávF –  Právnická fakulta                            

FVS – Fakulta verejnej správy 
FF – Filozofická fakulta 
UP – Univerzitné pracoviská 

 
 

Kód Názov kategórie* Fakulty UPJŠ  

 
 LF PF PrávF FVS FF UP Spolu** 

1 

Citácie v zahraničných publikáciách 
registrované v citačných indexoch 
Web of Science a databáze 
SCOPUS 

1 128 2 213  5 78 20 3 326 

2 
Citácie v domácich publikáciách re-
gistrované v citačných indexoch Web 
of Science a databáze SCOPUS 

12 7     19 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

106 88 79 32 74 3 371 

4 
Citácie v domácich publikáciách ne-
registrované v citačných indexoch 

108 43 295 100 198 18 753 

5 
Recenzie v zahraničných publiká-
ciách 

  1  16  17 

6 
Recenzie v domácich  

publikáciách 
1  3 3 17  24 

7 Umelecké kritiky zahraničné        

8 Umelecké kritiky domáce     10  10 

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)        

 
Spolu 1 355 2 351 378 140 393 41 4 520 
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Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 

 
S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týždňa vedy a techniky na Sloven-
sku 2013“ podieľala na organizácii rôznych podujatí: 
 

 prednáška: Prírodovedecká čajovňa (Bitcoin - mena budúcnosti?) 

 prednáška: Skryté vlastnosti polynómov 

 prednáška: Elektrón, vzácny nástroj pre skúmanie tajov nanosveta  

 seminár: Seminár účastníkov pobytu v CERNe 

 seminár Viacmierkové priestorové metódy v geografii 

 seminár: Popoludnie s matematikou 

 seminár: Informačný deň so SAIA 

 seminár: Evidencia publikačnej činnosti vo svetle novej legislatívy 

 seminár: Tuberkulóza pľúc Franza Kafku (vplyv choroby na jeho tvorbu) 

 seminár: Kritické správa orientovaného perkolačného procesu v prítomnosti náhodného 
rýchlostného poľa 

 workshop: Interdisciplinarita v aplikovanej etike 

 workshop: Novinky v databázach SCOPUS a SCIENCE DIRECT  

 konferencia: Pôsobenie práva v 21. storočí 

 konferencia: Politika v kultúre, kultúra v politike 

 konferencia: Humorná vedecká konferencia 

 sympózium: Právo – obchod - ekonomika 

 kurz: Podporujeme vedu a výskum - prístupy k odborným databázam 

 výstava: Zoologický kokteil 

 Deň otvorených dverí Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach.  

 Deň otvorených dverí na LF UPJŠ v Košiciach – Ústav ošetrovateľstva  
 

UPJŠ sa v roku 2013 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Noc výskumníkov“ 
– Festival vedy – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočnenej 27. 9. 
2013 v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach. Zástupcovia Lekárskej fakulty, 
Prírodovedeckej fakulty a Filozofickej fakulty UPJŠ úspešne predstavili vedu ako zábavnú, 
dobrodružnú a pútavú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Na UPJŠ sa v roku 2013 ukončili habilitačné konania 13 docentov; ich zoznam vrátane štu-
dijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy 
tejto správy. Na iných vysokých školách ukončili habilitačné konania nižšie uvedení zamest-
nanci UPJŠ (v zátvorke je uvedený študijný odbor habilitácie a vysoká škola, na ktorej sa 
habilitačné konanie uskutočnilo):  

 

 doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., všeobecná jazykoveda, ELTE, Vedecká univer-
zita Eötvösa Loránda v Budapešti; 

 doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., 3.1.10. všeobecná a experimentálna psychológia, Pre-
šovská univerzita v Prešove; 

 doc. Mgr. Eva Frühaufová, PhD., 1.1.10. odborová didaktika – slovenský jazyk a litera-
túra, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 
Na UPJŠ sa v roku 2013 ukončili inauguračné konania 2 uchádzačov. Ich zoznam je uvedený 
v tabuľke č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa skončením inau-
guračného konania rozumie predloženie návrhu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
SR). Navyše v roku 2013 boli prezidentom SR vymenovaní za profesorov nasledovní zamest-
nanci UPJŠ: 

 

 prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD., 7.1.4. vnútorné choroby  
 

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

 

 prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
pedagogická, poradenská a školská psychológia, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

 prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. 
analytická chémia, Slovenská technická univerzita v Bratislave; 

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
geoinformatika, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2013 bol 44 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy 
tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 57 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej prílohy tejto 
správy). 

 
Vedecká rada UPJŠ na svojom slávnostnom zasadnutí 10. 4. 2013 na návrh Vedeckej rady 
Právnickej fakulty UPJŠ udelila čestný titulu „doctor honoris causa“ pánovi Gianni Buquicchio, 
predsedovi Benátskej komisie. 

 
UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých a ďalších 
kritérií uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inauguračného spisu uchá-
dzača rektorom UPJŠ ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie a oponentov (Rozhod-
nutie 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 inaugu-
račného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 5. 11. 2008 v znení jeho Dodatku č. 1). Pre účely 
habilitačných konaní bolo vypracované Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu 
s účinnosťou od 31. 5. 2011 v znení jeho Dodatku č. 1 a od 25. 11. 2013 nadobudlo účinnosť 
inovované Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu. 

 

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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Dňa 18. 4. 2013 nadobudli platnosť a účinnosť Kritériá na získanie vedecko-pedagogic-
kých titulov docent a profesor na UPJŠ, keď Vedecká rada UPJŠ schválila úpravu pô-
vodného dokumentu zo dňa 23. 11. 2012. 

 
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 vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov mala UPJŠ k 31. 12. 2013 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie profesorov v 32 študijných odboroch. Príslušné študijné odbory 
sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy.  

 
V priebehu roka 2013 skončila platnosť práv uskutočňovať habilitačné konania a konania 
na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, uvedená zmena plat-
nosti práv je zachytená v tabuľke č. 18 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
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V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2011 až 2017 sa pokračovalo v oblasti or-
ganizácie a riadenia v účelnej  integrácii akademických, hospodársko-správnych a ďalších 
súvisiacich činností na univerzite. Za účelom zabezpečenia stability univerzity sa pozornosť 
sústredila na vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspešnosti organizá-
cie v ďalšej komplexnej akreditácii.  

 
Základným predpokladom bolo vytvorenie podmienok pre personálny rozvoj všetkých za-
mestnancov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Bolo 
potrebné dodržiavať vnútorný mzdový predpis takým spôsobom, aby sa ohodnotenie kvality 
práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu.  

 
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých pracovísk 
bolo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry a vy-
tváranie podmienok pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov. Cieľom naďalej 
ostáva morálne a finančne motivovať tvorivých pracovníkov univerzity  k zlepšeným výko-
nom na princípe transparentnosti a zaslúženej spravodlivosti. 

 
 

Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2013 
 

Praco-
visko 

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 42,8 37,1 153,5 31,3 264,7 156,4 46,8 467,9 14,2   482,1 

PF   29,1 47,9 59,1 3,8 139,9 101,1 57,5 298,5 19,1 6,6 324,2 

PrávF 6,5 15,6 29,6 3,2 54,9 27,7 3,0 85,6     85,6 

FVS 2,0 6,9 20,1 0,0 29,0 18,6 0,6 48,2 0,3   48,5 

FF 20,5 20,4 64,7 14,1 119,7 27,4 0,8 147,9 3,3   151,2 

UP 0,9 4,0 4,3 3,3 12,5 177,1   189,6 6,5 7,1 203,2 

ŠD           47,8   47,8 7,2 3,8 58,8 

ŠJ               0,0 10,0 14,5 24,5 

Celkom 101,8 131,9 331,3 55,7 620,7 556,1 108,7 1285,5 60,6 32,0 1378,1 
 

            
 

 

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 

 
UPJŠ v roku 2013 zamestnávala 1378,1 zamestnancov v prepočítanom počte. V porov-
naní s predchádzajúcim obdobím bol zaznamenaný v roku 2013 nárast oproti roku 2012 
o 30,3 zamestnancov, a to u kategórie „vysokoškolskí učitelia“ o 9,2, u kategórie „výskumní 
zamestnanci“ došlo k nárastu o 8,4 zamestnancov a u kategórie „ostatní zamestnanci“ 
došlo k nárastu o 12,7 zamestnancov. 
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Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov sme zaznamenali na Filozofickej fa-
kulte, a to o 7,1 učiteľov  v súvislosti s  pokračujúcim rozvojom Filozofickej fakulty UPJŠ aj 
v roku 2013, kedy fakulta rozšírila svoje študijné programy. V rámci tejto kategórie zamest-
nancov došlo k  zníženiu počtu vysokoškolských učiteľov o 1 na Lekárskej fakulte a na 
Ústave telesnej výchovy a športu o 0,6 zamestnanca. K menej výraznému zvýšeniu počtu 
vysokoškolských učiteľov v porovnaní s rokom 2012 došlo aj na Právnickej fakulte o 1,8 
z dôvodu návratu zamestnancov z dlhodobého pracovného voľna a z materskej dovolenky. 
Fakulta verejnej správy zaznamenala nárast počtu vysokoškolských učiteľov o 1,3  v sú-
lade so schválenou organizačnou štruktúrou. 

 
Nárast o 8,4 v kategórii výskumných pracovníkov súvisí  predovšetkým s vytvorením no-
vého účelového pracoviska Centra interdisciplinárnych vied (CIB) na Prírodovedeckej fa-
kulte, čo malo za následok vytvorenie nových pracovných miest. Taktiež sa vytvorili nové 
pracovné miesta na pracovisku CAI za účelom podpory programátorských prác na vývoji 
AiS2. K zníženiu počtu výskumných pracovníkov došlo na Lekárskej fakulte o 1,4 oproti 
roku 2012, a to z dôvodu racionalizačných opatrení. 

 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach už od roku 2011 vytvára nové pracovné 
miesta výskumných pracovníkov, aby tak podporila mladých nadaných vedcov v ich rozvoji 
a práci. V roku 2013 vytvorila 6 nových pracovných miest pre absolventov doktorandského 
štúdia,  ktorým financuje jedno až dvojročný pobyt na vybranej fakulte.  Na Prírodovedeckú 
fakultu boli prijatí 2 postdoktorandi, na Lekársku fakultu 2 postdoktorandi a na Právnickú 
fakultu taktiež 2 postdoktorandi.  

 
V kategórii  ostatní zamestnanci došlo k nárastu oproti roku 2012 o 12,7 zamestnancov. 
Najväčší nárast, a to o 9,3 zamestnancov bol zaznamenaný z dôvodu vytvárania nových 
organizačných útvarov na rektoráte, ako bol Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-
how do praxe a posilnenia novými pracovnými miestami na Úseku verejného obstarávania 
a Úseku právnej agendy a správy majetku v súvislosti so zvyšovaním počtu projektov z rôz-
nych grantových agentúr a štrukturálnych fondov EÚ.  
 
Ďalší nárast v kategórii ostatných zamestnancov bol zaznamenaný na Prírodovedeckej 
fakulte o 3,5 zamestnancov, kde sa vytvorili pracovné miesta  na pracovisku Centra pod-
pory projektov  na zabezpečenie pracovných činností na úseku financovania a rozpočto-
vania. Na Filozofickej fakulte došlo k nárastu zamestnancov o 3,9 v porovnaní s rokom 
2012, a to v súvislosti so zabezpečením prevádzky fakulty a dekanátu.  
 
K zníženiu počtu zamestnancov o 3,4 došlo na Lekárskej fakulte z dôvodu racionalizácie, 
a to neobsadením pracovných miest po odchode zamestnancov do dôchodku. Lekárska 
fakulta, ako aj ostatné fakulty a Rektorát a univerzitné pracoviská využívali aj možnosť 
absolventskej praxe financovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky na zabezpečovanie rôznych pomocných prác v administratíve. 

  
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2013: 1501 zamestnancov.  

 
Veková  štruktúra zamestnancov UPJŠ v Košiciach: 

 

 do 30 rokov  151 zamestnancov        

 do 40 rokov  392 zamestnancov 

 do 50 rokov  363 zamestnancov 

 do 60 rokov  424 zamestnancov 

 do 65 rokov  127 zamestnancov. 

 nad 65 rokov    44 zamestnancov 
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Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov je vyjadrený koeficientom kvalifikačnej štruk-
túry, ktorý má stúpajúcu tendenciu. V roku 2013 došlo k zníženiu počtu učiteľov bez ve-
deckej hodnosti o 2 a k zvýšeniu počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou o 27 učiteľov. 
Taktiež sa zvýšil počet profesorov o 2 a počet docentov sa znížil o 3 v porovnaní s rokom 
2012. 

 
 

Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. 2013 
   

  2012 
 

2013 

Počet profesorov a doc. s DrSc. 96,235 98,244 

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 
154,169 151,000 

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD.  
264,367 291,412 

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 100,792 96,724 

Spolu 615,563 637,380 

 

 
Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a pre-
vádzkových zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali 
možnosť zúčastňovať sa odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj 
obnoviť si odbornú spôsobilosť na tie činnosti, ktoré bolo možné vykonávať len preuká-
zaním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  zamestnancov zabezpečila univerzita a 
jej súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy na prácu s počítačom.  
 
Univerzita vytvorila pre svojich zamestnancov také pracovné prostredie so zabezpečením 
výpočtovej techniky a dostupnosť k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej 
odbornej úrovni vykonávať činnosti v súlade so svojimi pracovnými náplňami. 
 
Zamestnanci mali možnosť zúčastňovať sa domácich a zahraničných konferencií, semi-
nárov, domácich  aj zahraničných pracovných ciest. V roku 2013 bolo uskutočnených 
4522 pracovných ciest, z toho: zahraničné 1690, tuzemské 2832, študenti a doktorandi 
493, externí učitelia 332, zahraniční hostia 162 a iné osoby 79. Pre porovnanie s rokom 
2012 bolo celkovo  o 941 pracovných ciest viac.  

 

V roku 2013 sa zamestnanci všetkých fakúlt zapojili do všetkých mobilitných aktivít pro-
gramu Erasmus a využili mobility Národného štipendijného programu SR. Štatistické 
údaje pre jednotlivé mobility sú uvedené v tabuľke 11. Akademické mobility a zahraničné 
pracovné cesty boli taktiež realizované v rámci vzdelávacích a vedecko-výskumných pro-
jektov.  

 
Kvalifikačná štruktúra 

 
V roku 2013 na UPJŠ pôsobilo celkove 823 tvorivých zamestnancov, ktorých kvalifikačnú 
štruktúru uvádza nižšie uvedená tabuľka. Z toho bolo 693 vysokoškolských učiteľov a 130 
výskumných pracovníkov. Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ bolo 31 no-
siteľov vedeckej hodnosti doktor vied - „DrSc“.  
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Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2013 
 

 Profesori Docenti PhD. 
VŠ bez 
PhD. 

Lekárska fakulta 44 55 183 88 

Prírodovedecká fakulta 29 53 112 24 

Právnická fakulta 7 17 29 8 

Fakulta verejnej správy 2 7 18 2 

Filozofická fakulta 18 28 71 14 

Univerzitné pracoviská (spolu) 1 4 5 4 

UPJŠ (spolu) 101 164 418 140 
 

 

Údaje sú vo fyzických osobách k 31. 12. 2013 
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Podpora študentov na UPJŠ sa týkala predovšetkým troch širokých oblastí: sociálnej pod-
pory študentov, podpory štúdia a podpory spolkových a mimoštudijných aktivít. 

 
Jadro sociálnej podpory študentov tvorili tri zložky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín 
s nízkymi príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie 
MŠVVaŠ SR boli v roku 2013 vyplatené celkovo v čiastke 1 524 530,00 €. Obraz o výške 
čerpania podľa jednotlivých fakúlt univerzity ponúka graf: 

 
 
 

Čerpanie sociálnych štipendií v roku 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora štúdia študentov nadobúdala v roku 2013 rôznorodé podoby. Jednu z nich pred-
stavovala aj finančná motivácia. Tá mala podobu vyplácania prospechového štipendia pre 
desať percent študentov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akademický rok 
a tiež podobu výročných cien rektora. Prospechové štipendium bolo v roku 2013 vyplatené 
v celkovej výške 320 160,00 € pre denných študentov a 13 090,00 € pre študentov  v exter-
nej forme štúdia.  Ceny rektora boli udeľované v dvoch kategóriách: Po prvé, absolventom 
štúdia prvého alebo druhého stupňa za vynikajúce študijné 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 34 950 €. 

 
Účelová dotácia na štipendiá doktorandov v roku 2013 predstavovala čiastku 1 382 753,50 
€ a neúčelová dotácia 94 696,49 €. Okrem štipendií pre doktorandov bola vyčlenená aj 
čiastka na miesta postdoktorandov. V roku 2013 sa na tento účel vyčerpala čiastka 
60 465,97 €. Postdoktorandské miesta boli vytvorené na Lekárskej, Prírodovedeckej, Práv-
nickej, Filozofickej fakulte a taktiež na rektoráte UPJŠ. 

. 
Štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania  v dennej forme a štandardnej dĺžke  po-
skytovala  univerzita pre občanov Slovenskej republiky, občanov členských krajín EÚ, Bie-
loruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, 
Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny, ktorí študovali v slovenskom jazyku 
bezplatne.  

 
Zahraniční študenti a študenti, ktorým vznikla povinnosť hradiť školné z dôvodu nadštan-
dardnej dĺžky štúdia platili školné v súlade s Poriadkom poplatkov stanoveným pre akade-
mický rok 2012/13. Ich štruktúru a počty uvádza tabuľka č. 4 tabuľkovej prílohy tejto správy. 

 



 54 

 
Riešenie vedeckých a vzdelávacích projektov v rámci výziev na čerpanie štrukturálnych 
fondov EÚ významne prispieva k zlepšeniu kvality priestorov najmä na Filozofickej, Príro-
dovedeckej a Lekárskej fakulte. Mnohé posluchárne aj  laboratóriá prešli úplnou rekon-
štrukciou, čím sa vytvorili podmienky porovnateľné s podmienkami na štúdium vo vyspe-
lých inštitúciách v zahraničí. Od  akademického roku 2011/2012súplne využívané  budovy  
Aristoteles a od akademického roku 2013/2014  Socrates po rekonštrukcii, súčasne s ich 
vybavením špičkovou infraštruktúrou, v areáli na Moyzesovej 9. Po ich otvorení sa vý-
znamne zlepšili podmienky pre prácu i štúdium zamestnancov a študentov Filozofickej fa-
kulty. Veríme, že proces rekonštrukcie areálu na Moyzesovej 9 bude pokračovať.  Integro-
vaná tvorba rozvrhu umožnila v uplynulom akademickom roku lepšie využívanie zvlášť 
veľkých posluchární, tak aby boli dostupné všetkým fakultám a študijným programom. 

 
Vďaka získaniu a využitiu zdrojov plynúcich z riešenia projektov zo štrukturálnych fondov 
EÚ (najmä z projektu Modernizácia IKT) možno situáciu v zabezpečení modernou didaktic-
kou technikou na všetkých fakultách univerzity považovať za priaznivú.  Jednotlivé pracovi-
ská disponujú primerane technicky zabezpečenými špecializovanými učebňami (učebne pre 
výučbu informatických predmetov, ale aj výučbu jazykov, či realizáciu právnych kliník, labo-
ratóriá, cvičebne a pod.).  Zabezpečila sa aj čiastočná výmena zastaranej výpočtovej tech-
niky a prakticky takmer každá štandardná učebňa (seminárne a prednáškové miestnosti) je 
vybavená dátovými projektormi. Vo viacerých z nich sú zabezpečené interaktívne tabule 
a moderné didaktické technológie. Centrum informačných a komunikačných technológií 
UPJŠ (CIaKT) a ďalšie informatické pracoviská fakúlt udržiavajú kvalitu počítačovej siete 
tak, aby sa zabezpečila požadovaná 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). Dôležitým predpokladom 
pre kvalitu týchto služieb 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 využili pre všetkých, ktoré tieto služby potrebujú a elimino-
vali sa duplicitné nákupy tejto infraštruktúry. 

 
Na základe prieskumov niektorých fakúlt vyplynulo, že informácie na webe sa stávajú v sú-
časnosti najdôležitejším zdrojom informácii pre budúcich študentov i verejnosť. V roku 
2013 bola urobená aktualizácia webových stránok s dôrazom na to, aby fakulty na svojich 
stránkach zverejňovali všetky informácie, ktoré odporúča MŠVVaŠ SR pre odstránenie in-
formačnej nerovnosti v rezorte vysokých škôl. 

 
Univerzitná knižnica UPJŠ (UK)poskytovala v roku 2013 knižnično-informačné služby pro-
stredníctvom svojich pracovísk na jednotlivých fakultách univerzity: Lekárska knižnica, Prí-
rodovedecká knižnica, Právnická knižnica, knižnica na Fakulte verejnej správy, Filozofická 
knižnica. V poslednom období sa UK podarilo zmodernizovať viaceré z uvedených praco-
vísk. Súčasťou UK je aj Rakúska knižnica, ktorá  sprístupňovala širokej verejnosti kultúru, 
dejiny a geografiu Rakúska a Európske dokumentačné centrum, ktoré je súčasťou infor-
mačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou. Významnou súčasťou 
podpory štúdia bolo aj vydávanie študijnej literatúry z tvorby pracovníkov univerzity. V roku 
2013 bolo tak do edičného programu zaradených a postupne vydaných viac ako sedem-
desiat  titulov. 

 
K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a je-
dálňami UPJS (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2013 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 štu-
dentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej fakulte študujú.   
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Aj v tomto roku záujem o ubytovanie prevyšoval kapacitné možnosti univerzity. Rozdiel 
medzi ponukou a záujmom však bol na rozdiel od viacerých slovenských univerzít po-
merne mierny.  Ubytovanie bolo pridelené všetkým žiadateľom s ťažkým zdravotným 
postihnutím  a takisto  všetkým žiadateľom – 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 Tech-
nickej univerzity.  

 
Na univerzite pôsobil v roku 2013 rad študentských spolkov a organizácií rozličnej orien-
tácie a zamerania. Z viacerých možno spomenúť Spolok medikov mesta Košíc a  
miestnu organizáciu Európskeho združenia študentov práva ELSA. Študenti Filozofickej 
fakulty vydávajú vlastný študentský časopisu Univerzál, študenti Prírodovedeckej fa-
kulty vydávajú časopis PRÍMES a organizovali každoročné Prírodovedecké dni. V štu-
dentských domovoch na Medickej ulici pôsobilo úspešne vysielanie študentského inter-
nátneho vysielania ŠtuRKo. Študentská internátna rada tvorená zástupcami študentov 
všetkých fakúlt sa v spolupráci s vedením Študentských domov aktívne podieľala na 
zostavovaní poradovníkov žiadateľov o ubytovanie i na chode života v študentských 
domovoch. 

 
V súlade s novelizáciou ZVŠ a ustanoveniami §100 ZVŠ o zabezpečení minimálnych 
štandardov pre študentov so špecifickými potrebami bol v spolupráci bol v spolupráci 
s fakultnými koordinátormi pripravená systémová zmena poradenstva pre študentov 
UPJŠ. Najprv bol pripravený návrh Rozhodnutia rektora č. 10/2013 o minimálnych štan-
dardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými po-
trebami na UPJŠ, ktorý rektor  schválil 25. 5. 2013. Následne AS UPJŠ schválil  v júni 
2013 schválil zriadenie Univerzitného poradenského centra UPJŠ „UNIPOC“, ktoré za-
hájilo svoju činnosť od 1. 10. 2013. UNIPOC je pracovisko, ktoré poskytuje poradenstvo 
prostredníctvom poverených zamestnancov - „špecialistov“ - z odborných katedier a ús-
tavov fakúlt, resp. z univerzitných pracovísk. Úlohou špecialistov UNIPOC je poskytovať 
špeciálne služby pre všetkých študentov a teda aj študentov so špecifickými potrebami 
v nasledujúcich oblastiach: 

 
a) právne poradenstvo, 
b) psychologické poradenstvo, 
c) sociálne poradenstvo, 
d) IT poradenstvo pre študentov so špeciálnymi potrebami, 
e) knižničné a výpožičné služby pre študentov so špeciálnymi potrebami. 

 



 56 

Univerzitná knižnica  
 

Univerzitná knižnica UPJŠ (UK) ako univerzitné pracovisko sa podieľa na informačnom 
zabezpečení výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univer-
zity, vytvára podmienky pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a  podnetné pro-
stredie pre používateľov.  

 
UK v roku 2013 poskytovala nasledovné služby: 

 absenčné výpožičné služby: 95 425 kn. j. 

 prezenčné výpožičné služby: 325 100 kn. j. 

 konzultačné a referenčné služby v študovniach so 448 miestami na štúdium; 

 rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných zdro-
jov: 1 309 rešerší; 

 medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná  medziknižničná výpožičná služba:  1 
749 požiadaviek; 

 evidencia  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ: 2 351; 

 reprografické a skenovacie služby  z knižničného fondu UK: 63 273xerokópií prostred-
níctvom samoobslužného kopírovania a samoobslužne 23 545 oskenovaných strán. 

 
UK v roku 2013 evidovala 7 399 používateľov, ktorým o. i. poskytla vynovené interiérové 
prostredie na pracoviskách Lekárskej knižnice, Knižnice na Fakulte verejnej správy, Práv-
nickej knižnice a v študovni Prírodovedeckej knižnici na ul. Park Angelinum v Košiciach. 

 
UK zabezpečovala služby prostredníctvom dislokovaných pracovísk a súčastí: 
 

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

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

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

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

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

 Rakúska knižnica (Moyzesova ul. č. 9) 

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

UK sa realizáciou knižnično-informačných a kultúrnych foriem podieľala na výchovno-vzde-
lávacom procese používateľov. Ich cieľom bolo  zvýšiť informačnú gramotnosť  používateľov, 
ktorá má viesť k samostatnej orientácii vo vyhľadávaní relevantných informácií, ich hodnote-
nia a správneho použitia z prístupných odborných interných i externých informačných zdrojov.  

 
Tieto ciele UK napĺňala prostredníctvom kurzov informačného vzdelávania určených poslu-
cháčom l. ročníkov ako aj ďalšie ročníky podľa požiadaviek fakúlt (Filozofickej fakulty a Fa-
kulty verejnej správy), školení k elektronickým databázam v spolupráci s ich dodávateľmi, 
výstav, seminárov na získanie štipendií v spolupráci so SAIA n. o. UK tak pripravila 81 podu-
jatí pre používateľov a 6 odborných seminárov pre vlastných pracovníkov. Osvedčenou for-
mou vzdelávania sa stali webové semináre ako nový on-line spôsob vzdelávania.  

 
V rámci informovanosti a udržiavania kontaktov s používateľmi UK využívala sociálne siete – 
Facebook. 
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Podporu vede a výskumu na univerzite UK zabezpečuje  prostredníctvom prístupov k  in-
formačným zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotex-
tové databázy).  V roku 2013 sa pokračovalo v riešení národného projektu Národný infor-
mačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým infor-
mačným zdrojom (NISPEZ), v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 13 databázam (podrob-
nejšie na http://nispez.cvtisr.sk/) s využívaním  prvého vyhľadávacieho portálu svojho druhu 
na Slovensku http://scientia.cvtisr.sk/. Ten ponúka nielen komfortné vyhľadávanie nad viace-
rými 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 výpožičného procesu knižničného systému. Pokračovalo sa v 
importe záznamov záverečných prác UPJŠ z AIS2 do lokálneho katalógu vo forme biblio-
grafických záznamov MARC21 za akademické roky 2012/2013 s prepojením na plné texty 
v Centrálnom registri záverečných prác v CVTI SR v Bratislave. Revitalizácia knižničného 
fondu bola realizovaná prostredníctvom dotácie, vlastných príjmov, z prostriedkov fakúlt i 
mimorozpočtových zdrojov (granty). 

 
UK má ako univerzitné pracovisko osobitné poslanie – je bibliografickým, koordinačným a 
poradenským pracoviskom univerzity, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti a 
ohlasov na ňu. UK tak zároveň plní úlohu kontaktného pracoviska medzi univerzitou a Cen-
trálnym registrom publikačnej činnosti a Centrálnym registrom umeleckej činnosti, správ-
cami ktorých je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V roku 
2013 došlo k zmene metodiky evidencie publikačnej a umeleckej činnosti v nadväznosti 
na legislatívnu úpravu ( Zákon č. 455/2012 Z. z. a Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie ume-
leckej činnosti). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
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Štatistické ukazovatele využívania špecializovaných databáz 

 
 

 
 

Štatistické ukazovatele využívania multiodborových plnotextových databáz 
 

 
 

 
Štatistické ukazovatele využívania citačných databáz 
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Centrum informačných a komunikačných technológií  
 

Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT) v roku 2013 plnilo prioritné 
úlohy univerzity v oblasti rozvoja IKT, a to na troch úsekoch: 

 
a) Úsek Informačných systémov 

 
Jeho hlavným cieľom bola udržateľnosť prevádzky a rozvoj systémov. V roku 2013 sa po-
darilo realizovať viaceré  zmeny. Z nich spomenieme najmä zavedenie ESS portálu, ktorý 
sa vyznačuje moderným užívateľským rozhraním a je základnou platformou pre zapraco-
vanie veľkého počtu ďalších služieb a informácií. Využíva moderné prostredie interneto-
vých prehliadačov a skúsenosti užívateľov s prácou s internetom. Na UPJŠ využívame 
publikovanie elektronickej výplatnej pásky bez VPN klienta. Z ďalších riešených úloh je 
možné spomenúť: 

- zavedenie systémov VBC a VBP Infoview IS Sofia. Sprístupnenie manažérskeho 
reportingu prostredníctvom BI business Intelligence portálu. 

- realizáciu prechodu na používanie termotransférových tlačiarní na tlač samolepia-
cich etikiet s čiarovým kódom pre označovanie majetku.  

- prebehla integrácia na registračné pokladnice v predajni kníh. Riešenie bolo vyvinuté 
primárne pre predaj publikácií evidovaných na sklade.  

- nasadenie funkcionality rozhrania na štátnu pokladnicu. Realizácia domácich a cez-
hraničných prevodov a výplata miezd prostredníctvom tohto rozhrania.  

- bol spustený portál www.elektronickekurzy.sk pre rozvoj možností samovzdelávania 
zamestnancov. 

- zavedenie evidenčného systému SpAula LF pre evidenciu účasti na prednáškach. 
 

V spravovaných oblastiach IS bolo realizované plánovanie, kontrola a implementácia ná-
vrhov na zlepšenie poskytovaných služieb.  V roku 2013 sa podarilo realizovať viaceré  
zmeny. Z nich spomenieme najmä prenos podkladov z elektronických návratiek  “EN” AIS 
do SQL AIO bol zmenený na online. Študenti (od 2012 vrátane zahraničných) zadávajú 
osobné údaje do AiS2 a na základe žiadosti o PIK sú údaje prenesené do databázy AIO. 
V súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov boli  aktualizované tlačivá používané 
pri správe AIO. 

 
b) Úsek počítačových sietí 

 
Taktiež sa realizoval upgrade systémov súvisiaci so zavedením nových čipových médií 
typu Mifare Desfire EV1. Konkrétne to boli prístupové, dochádzkové systémy, stravovací 
a informačný systém v správe nášho pracoviska.  V nadväznosti na  dlhodobý koncepčný 
trend  rozvoja IKT na UPJŠ, aj v roku 2013 nosným prvkom bola pokračujúca virtualizácia 
sieťových služieb a zvyšovanie efektivity pri prevádzke diskových polí. V snahe zvýšenia 
efektivity virtualizačného prostredia bolo v novembri 2013 realizované rozšírenie kapacity 
operačnej pamäte serverov zabezpečujúcich virtualizáciu na 464 GB RAM. 

 
V júli 2013 úsek počítačových sieti realizoval premiestnenie Sanet uzla C 6509 z lokality 
PF UPJŠ, Park Angelinum 9,  do priestorov primárneho dátového centra UPJŠ na R - 
UPJŠ Šrobárova 2 a  záložného diskového poľa do lokality LF UPJŠ, Trieda SNP 1. Ná-
sledne došlo k implementácii prístupu  k systému Matlab v Dátovom centre pre výskum 
a vývoj (DC VaV), ktoré je vybavené modernou a výkonnou IKT infraštruktúrou, úspešne 
prebehla taktiež implementácia systému e-shop pre univerzitnú knižnicu. Analýza pre-
vádzkovania informačných zdrojov na UPJŠ ukazuje potrebu v najbližšej budúcnosti ze-
fektívniť celý systém od prístupu k dátam ich zálohovanie, archiváciu až po ich následnú 
obnovu po havarijných alebo krízových stavoch. 

 
 
 
 

http://www.elektronickekurzy.sk/
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Novinkou a krokom vpred v oblasti bezpečnosti siete je  spolupráca so SANET v oblasti 
Terena Certificate Service (TCS). UPJŠ využíva službu vydávania bezpečnostných cer-
tifikátov pre servery, ktoré zabezpečuje f. Comodo CA Limited- jedna  z najväčších certi-
fikačných autorít. Certifikát pre servery je určený v prvom rade pre potreby vytvorenia 
bezpečného komunikačného kanála cez Internet prostredníctvom SSL protokolu. Umož-
ňuje šifrovaný prenos údajov pre používateľov pristupujúcich k sieťovým službám ako sú 
WEB, E-mail, alebo inú službu využívajúcu 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 dis-
pozícii široký okruh služieb - protokolov(IPV4,IPV6,IP multicast, IP-TV,IP telefóniu a pod.  
Takto sa doteraz zrealizovalo pripojenie 64 subjektov verejnoprávnych a štátnych nezis-
kových organizácii. 

 
c) Úsek lokálnej podpory 
 

V rámci roku 2013 bolo realizované, v spolupráci s Úsekom počítačových sietí,  preroz-
delenie bežiacich IS v správe tohto Úseku lokálnej podpory, t. j.  hlavne tie systémy, ktoré 
sú na platforme MS Windows, z nich hlavne Jedálenský systém bol implementovaný 
úplne nanovo.   
 
Rok 2013 priniesol aj testovanie nového projektu „Tenký klient“. Postupne sa zmapovalo 
prostredie, kde to malo byt nasadene, zhromaždili sa údaje ohľadom požiadaviek klientov 
na aplikácie a na základe toho sa vytvorila štruktúra a postup nasadenia. Projekt v sebe 
zahŕňa zostavu 6 serverov, doménový kontrolér, file server a zostavu Citrix serverov. Mo-
mentálne je tento projekt stále v štádiu testovania.  V tomto roku úsek plne prevzal aj 
podporu procesu obstarania IKT, jej centralizáciu na úrovni celej univerzity. Pracovisko 
zabezpečuje metodické usmernenie, realizáciu obstarania, zmlúv a procesu objednáva-
nia univerzity ako celku.   

 
Botanická záhrada  
 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) zabezpečovala činnosť v roku 2013 podľa 
Plánu hlavných úloh BZ UPJŠ na rok 2013. V priebehu roka činnosť zabezpečovalo 41 
zamestnancov na 5 oddeleniach. Hlavné úlohy v oblasti edukácia, veda a výskum, kultúra 
a osveta a bežná prevádzka sa plnili nasledovne: 

 
Zabezpečovanie výučby (prednášky, cvičenia, terénne exkurzie, diplomové práce) boli rea-
lizované na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v pláno-
vanom rozsahu v letnom a zimnom semestri v o vyučovacích predmetoch Geobotanika, 
Tropická a subtropická vegetácia, Dendrológia, Všeobecná botanika, Embryológia rastlín, 
Integrovaná ochrana rastlín a Fyziológia rastlín. VŠ zamestnanci boli školiteľmi 4 diplomo-
vých prác (DP) a vypracovali 5 oponentských posudkov na DP, ďalej vypracovali 3 posudky 
na dizertačné práce. Bol úspešne realizovaný 4. ročník edukačného projektu pre žiakov ZŠ 
Košického a Prešovského samosprávneho kraja Botanikáda, na ktorom sa podieľali takmer 
všetci zamestnanci BZ. Zamestnanci sa aktívne zúčastnili krajského kola Biologickej olym-
piády v kategóriách A, B, C a D, ktorú organizovalo Centrum voľného času, Strojárska 3, 
Košice. Okrem uvedeného boli zamestnanci BZ v skúšobných komisiách na obhajobách 
DP, Dizertačných prác, habilitáciách nielen na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, ale aj na Fa-
kulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Fakulte záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zároveň za-
mestnanci BZ zabezpečovali vybrané prednášky na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach a na Univerzite tretieho veku na Technickej univerzite v Košiciach. 
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 CB1 BCI2           Edícia vedeckého časopisu THAISZIA, Journal of botany - v roku 2013 vyšiel 23. ročník s  
          dvomi číslami. Časopis je evidovaný v databáze SCOPUS. V rámci výmeny časopisu sa získalo  
          do knižničného fondu 300 nových položiek vedeckých periodík. 

 
a)            Botanická záhrada v rámci kultúry a osvety uskutočnila viaceré tematické výstavy a podujatia: 

           
           Výstava orchideí „Orchidey skvosty v ríši rastlín“ – 15.02.-03.03.2013 
           Výstava „Kamenný herbár“ – 15. 03 – 01.04. 2013 
           Výstava „Kaktusy a sukulenty - pichľavá krása rastlín“ – 19.04. – 01.05 2013 
           Dni otvorených dverí – 10. – 11.05.2013 
           Bonsaje (národná výstava SR) – 17.05. -19.05.2013  
           Výstava „Motýle exotických trópov“ – 17.05. – 30.06.2013 
           Liečivé rastliny – 05.07.-21.07.2013 
           Hľadáme múzy v Botanickej záhrade – 11.,18.,25.08.2013 
           Citrusy a palmy – 28.08.- 01.09.2013 
           Výstava „Jesenné plody“-  16.09. – 03.10.2013 
           Dni otvorených dverí – 11.10. -12.10.2013 
           Výstava „Včelárstvo“ – 25.10.- 10.11.2013 
           Rastliny v kuchyni 2013 
           Juniáles - 14.06.2013 
           Gurman Fest – 21.06.-23.06.2013  

           

            V roku 2013 navštívilo BZ cca 52 tis. Návštevníkov, z toho 38 665 platiacich. Počas roka  
           aktívne pracovali členovia klubov BONSAJ, KAKTUSARI, CITRUS, VČELÁRI. Začal sa  

            svojpomocne realizovať Včelársky chodník, ktorý po dokončení bude súčasťou expozícií.  

    

  Veľkým úspechom po 24 rokoch bolo odkúpenie pozemkov Dominikánskeho konventu v  

 Košiciach 7 ha za 3 651 tisíc € do vlastníctva UPJŠ. Na ďalšie pozemky vo výmere 3 ha  

 sa pripravovala zmluva  o nájme. 
 

    Ústav telesnej výchovy a športu  
 

Ústav telesnej výchovy a športu organizoval v roku 2013 množstvo rôznych aktivít. V spolupráci 
s TJ Slávia UPJŠ zorganizoval podujatie „Šport pre všetkých“. Masových súťaží sa v roku 2013 
celkove zúčastnilo 2731 osôb, z toho 2245 študentov VŠ, čo z celkového počtu činí 82,20 % . 

 
Dňa 15. 2. 2013 sa uskutočnil seminár pre študentov a učiteľov UTVŠ. Témy: Účinnosť pohy-
bových aktivít vo voľnom čase na korekciu porúch správania  žiakov mladšieho školského veku, 
Význam pohybových aktivít na korekciu hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku 
v záujmovej telesnej výchove, Význam zimných sezónnych činností na korekciu porúch správa-
nia detí mladšieho školského veku. 

 
Dňa 14. 12. 2013 sa uskutočnila prednáška p. Ráczovej, národnej ambasádorky pre šport, tole-
ranciu a fair play, členky výkonného výboru Európskeho hnutia fair play na tému Olympijský klub 
Fair play, jeho činnosť a história. 

                            
V máji 2013 sa konala Študentská vedecká konferencia, v rámci ktorej 1. miesto získala štu-
dentka Jaroslava Suchá v oblasti Športová humanistika. 
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Šport Názov akcie Mesiac Počet 

MINIFUTBAL O pohár kvestora apríl 72  

 ELSA turnaj marec 45 

 Imatrikulačný turnaj október 48 

 O majstra UPJŠ november 103 

FUTSAL 15. roč. Memoriál M. Gejdoša, CSc. máj 66 

 Regionálne majstrov. univerzít máj 48 

BASKETBAL 8. roč. Memoriálu J. Bombica január 89 

 Podujatie O majstra UPJŠ november 49 

 Streetball apríl 40 

AEROBIK 8. ročník Master class apríl 84 

 Memoriál Věry Medveďovej september 33 

 XI. ročník Aerobik maratón november 76 

 Wellness day apríl 63 

 Vianočné všeličo december 36 

 Iné akcie celoročne 174 

KONDIČNÁ KULTUR. Iron man apríl 5 

FLORBAL O pohár kvestora UPJŠ november 54 

 Univerzitné dni športu – O majstra UPJŠ apríl 33 

VOLEJBAL Mix turnaj  november 91 

 UDŠ – O majstra UPJŠ apríl 50 

BEDMINTON O majstra UPJŠ apríl 27 

 O pohár rektora UPJŠ november 12 

PLÁVANIE Košická plavecká štafeta - 24 hodinovka október 73 

STOLNÝ TENIS O majstra UPJŠ apríl 20 

ŠACH Turnaj košických akademikov apríl 56 

 Memoriál J. Karabu k MDŠ november 20 

 UDŠ – o majstra UPJŠ apríl 15 

TENIS UDŠ – o majstra UPJŠ apríl 16 

TURISTIKA 36.roč. Pochodu priateľstva máj 34 

 5.ročník Prechodu Poloninskými Karpatmi  jún 18 

 8. roč. Veľký Milíč – prechod júl 29 

 Pochod Medvedí cesnak apríl 16 

 Z Polianky do Polianky máj 27 

VODÁCI Jarný splav tatranských riek apríl 26 

 41. ročník Zrazu mladých vodákov jún 49 

 Letná škola kanoistiky júl 41 

 Splav veteránov september 27 

 Košický vodácky maratón október 29 

Univerzitné dni športu Spoločensko-zábavné aktivity apríl 261 

Týždeň pohybu - 
Move Week 

Hýb sa a bicykluj, Hýb sa do schodov,  
Aerobik night, Hýb sa v posilňovni,  
Turistická vychádzka 

 
október 

 
633 

SPOLU   2731 

   
 

Celouniverzitné súťaže v SR 
 

Finále univerzít v basketbale žien – 1. miesto  
Finále univerzít vo florbale mužov – 2. miesto  
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Reprezentanti SR – študenti UPJŠ 
 

Č.  Meno Fakulta Šport Úspech v r.2013 

1. Bendík Martin ÚTVŠ Zjazdové lyžovanie Svetová zimná univerziáda  
– 11. miesto 
MSR – 1. miesto  
Superobrovský slalom  
MSR – 2 miesto  Superkombinácia 

2. Peter Čížek ÚTVŠ Hokej Svetová zimná univerziáda – 5. miesto 

3. Peter Boltún ÚTVŠ Hokej Svetová zimná univerziáda – 5 miesto 

4. Ondrej Gmitter PrF Hokej Svetová zimná univerziáda – 5 miesto 

5. Tatarčík Radoslav ÚTVŠ Vzpieranie ME – 5. miesto olympijský dvojboj 
5. miesto – trh 
7. miesto – nadhod 
Svetová letná univerziáda-  12. miesto 
MSR – 1. miesto – olympijský dvojboj 

6. Engler Matej ÚTVŠ Kick-box MS – 3. miesto.- light contact 
ME – 3. miesto.- light contact 
MSR - 2. miesto - full concact 
           1. miesto. - light concact      
            1. miesto - kick light 

7. Brusová Dana ÚTVŠ Silový trojboj MS – 1. miesto.-  bench press 
ME – 1. miesto – silový trojboj 

8. Rácová Lucia FF Karate - gojukai MS - 3. miesto  

9. Krajňáková Soňa  ÚTVŠ Atletika MSR - 1. miesto - skok o žrdi 

10. Škotková Diana ÚTVŠ Streľba  MSR – 1. miesto 

11. Lieskovský Boris ÚTVŠ Taekwondo MSR – 1. miesto, 2. miesto 

12. Tomáš Krajňák ÚTVŠ Atletika MSR - 2 x 2. miesto - skok o žrdi 

13. Mehmeti Marigona ÚTVŠ Karate - Gojuriu MSR – 3. miesto  

14. Berdis Dávid  ÚTVŠ Zápasenie  MSR – 3. miesto 

 
 

Vysvetlivky:  
MS – Majstrovstvá sveta 
ME – Majstrovstvá Európy 
MSR – Majstrovstvá SR 
 

 
Kurzy študentov a zamestnancov  

        

č.  Druh kurzu Miesto konania Účastníci Počet 

1. Zimný kurz lyžovania Jezersko Študenti ÚTVŠ 32 

2. Zimný kurz lyžovania Lackenhof – Rakúsko Študenti, zamestnanci UPJŠ 28 

3. Kurz prežitia – survival Horné Zahorany Študenti UPJŠ 25 

4.  Letné outdoorové aktivity Danišovce Študenti ÚTVŠ 52 

5. Cvičenie pri mori Chorvátsko Študenti, zamestnanci UPJŠ 9 

6. Splav rieky Tisza Maďarsko Študenti, zamestnanci UPJŠ 20 

7. Námorný jachting Chorvátsko Študenti, zamestnanci UPJŠ 5 

8. Cvičenie pri mori Chorvátsko Študenti, zamestnanci UPJŠ 6 
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Študentské domovy a jedálne  
 
Ubytovávanie študentov v jednotlivých fakúlt univerzity bolo v hodnotenom období realizované 
v štyroch blokoch na Medickej 4 a 6, na Popradskej ulici 66 a 76. Ubytovacia kapacita na 
Medickej ulici  je 1 455,  na Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 205 
osôb. Celková kapacita ŠD na ubytovanie je 1 815 miest.   
 
V roku 2013 bolo ubytovaných 1813 študentov. Z toho bolo 1455 študentov na Medickej 4 155 
študentov na Popradskej 66  a 203 študentov na Popradskej 76. Cena za ubytovanie sa v roku 
2013 nemenila.  
 
Študenti prvých ročníkov UPJŠ nie sú z kapacitných dôvodov umiestnení v ŠD UPJŠ. Ubyto-
vanie zabezpečujeme u našich zmluvných partnerov. V  roku 2013 je to ŠD TU Košice na 
Jedlíkovej ulici 5 a 13, kde je ubytovaných 150 študentov prvých ročníkov. Ďalším zmluvným 
partnerom je spoločnosť Palmer s. r. o. V prevádzkach tejto spoločnosti  na Kysuckej 16 a na 
Pražskej 2 bolo v roku 2013 ubytovaných 550 študentov prvých ročníkov a 250  našich štu-
dentov z iných ročníkov. 
 
V roku 2013 boli vykonané hygienické maľby a nátery v priestoroch A-bloku v hodnote 25 204 
€. Bola zrealizovaná oprava striech na Medickej 4 v hodnote 42.000,- €. V spoločných kuchyn-
kách boli vymenené nefunkčné zariadenia (práčky, mikrovlnné rúry) za nové. Na každom bloku 
boli inštalované stojany na bicykle. V ŠD na Popradskej 76 boli zrekonštruované sociálne za-
riadenia. 
 
Prevádzka stravovacej časti ŠDaJ UPJŠ je zabezpečovaná celkove 22 zamestnancami  v jed-
nej kuchyni, piatich výdajniach stravy a jednom bufete. Jednotlivé prevádzky sú územne odč-
lenené.   Príprava stravy je realizovaná v kuchyniach na Medickej 4 a v bufete na LF UPJŠ.  
V roku 2013 bolo vydaných 175 058 jedál, čo je o 26 240 jedál viac oproti roku 2012.    
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Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach definuje vo svojom rozvojovom zámere 
na roky 2011 až 2017 osem priorít (okruhov) zásadného významu. 

 
1. Oblasť vysokoškolského vzdelávania 

 
V roku 2013 bolo na UPJŠ implementovaných 8 projektov štrukturálnych fondov EÚ z Európ-
skeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, v prioritnej osi Reforma vzdeláva-
nia a odbornej prípravy (opatrenie 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedo-
mostnej spoločnosti). Celková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 10 041 527,60 €. 

 

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 € 

Názov projektu: 
SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručnosti zamestnancov a študentov 
UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do 
medzinárodných výskumných centier 

Kód ITMS Projektu: 26110230088 

Kód Výzvy:  

Operačný program: Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
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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 spo-
ločnosti  

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

Výška NFP: 992 212,3 € 

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: 562 090,11 € 

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

Kód ITMS Projektu: 26110230013  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Opatrenie: 1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
Spoločnosti 

Trvanie projektu: 01.06.2013-1.05.2015 

Výška NFP: 2 118 821,18 € 

Názov projektu: 
RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdis-
ciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Kód ITMS Projektu: 26110230101 

Kód Výzvy: 016/2013/1.2/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: 01.11.2013-01.10.2015 

Výška NFP: 1 335 994,45 € 

http://www.doktorand.upjs.sk/
http://www.doktorand.upjs.sk/
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Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spo-
ločnosti  

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

Výška NFP: 978 705,11 € 

 

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  

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 € 
 

 
2. Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 

 
V rokoch 2013 bolo na UPJŠ implementovaných 21 projektov z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v Operačnom programe Výskum a vývoj (prioritná os Podpora výskumu a vývoja) 
(Tab. 3). Celková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 82 654 269,45 €.  

 

 

Názov projektu: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti (SEPO - II) 

Kód ITMS Projektu: 26220120039 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-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: 01.09.2010 do 31.12.2013 

Výška NFP: 2 637 342,45 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie 
so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromito-
vaných osôb (CEMIO) 

Kód ITMS Projektu: 26220120058 

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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 
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Trvanie projektu: 01.08.2010 do 31.07.2013 

Výška NFP: 3 400 237,62 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (CEBT) 

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 regiónu 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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2013 

Výška NFP: 3 805 168,00 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy (CEVA – II) 

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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2010 – 31.04.2013 

Výška NFP: 2 645 129,08 € 

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

Trvanie projektu: 03.01.2011 do 31.12.2013 

Výška NFP: 696 079,25 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG) 

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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2013 

Výška NFP: 3 815 673,04 € 

Názov projektu: Extrem - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií  
materiálov v extrémnych podmienkach (EXTREM - II) 

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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: jún 2010 - máj 2013 

Výška NFP: 2 361 131,70 € 

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 vnútor-
ného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho pro-
cesu. 

Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.10.2013 

Výška NFP: 5 580 697,92 € 

 

Názov projektu: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – 
(druhá etapa CKV I) 

Kód ITMS Projektu: 26220120029 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 
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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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.3.2010 – 28.2.2013 

Výška NFP: 2 647 480,00 € 

 

Názov projektu: NanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti 
progresívnych 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 regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2010 – 30.04.2013 

Výška NFP: 2 647 480,00 € 

 

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: 921 402,00 € 

 

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

Kód ITMS Projektu: 26220220152 

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: 01.07.2011-30.06.2013 

Výška NFP: 6 234 302,52€ 
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Názov projektu: Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodu-
lačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpeč-
nosti 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 moleku-
lárnej 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  
kardiovaskulárny 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: 2 971 904,00 € 

 

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

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 € 

 

Názov projektu: MediPark - Medicínsky univerzitný vedecký park 

Kód ITMS Projektu: 26220220185 

Kód Výzvy: OVaV-2012/2.2./08-RO 

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: 01.07.2013 - 30.06.2015 

Výška NFP: 31 136 177,45 €, z toho UPJŠ 21 200 000,00 € 

 

Názov projektu: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre         
súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH) 

Kód ITMS Projektu: 26220220186 

Kód Výzvy: OVaV-2012/2.2./08-RO 

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: 01.09.2013-31.07.2015 

Výška NFP: 6 152 175,00 € 

 

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie              
s podporou znalostných technológií 

Kód ITMS Projektu: 26220220182 

Kód Výzvy: OVaV-2012/2.2./08-RO 
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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: 01.06.2013-30.06.2015 

Výška NFP: 4 262 103,30 € 

 

 
3. Oblasť organizácie a riadenia  

 
     Kúpa a predaj nehnuteľného majetku 
 

 Predaj budovy na Mánesovej ulici č. 23 

Na základe verejnej obchodnej súťaže bola odpredaná nehnuteľnosť na Mánesovej č. 23. Bu-
dova bola dlhodobo zo strany UPJŠ nevyužívaná. Kúpnou zmluvou z 27. 7. 2012 univerzita 
získala finančné prostriedky vo výške 398 000 EUR. Po zohľadnení refundácie opráv a zapla-
tení dane ostala disponibilná suma 304 710 Eur.  Tieto boli účelovo vyhradené na rekonštruk-
ciu najväčšieho skleníka v Botanickej záhrade UPJŠ. Jeho rekonštrukcia bude realizovaná 
v roku 2014.  

 

 Predaj nehnuteľnosti na Garbiarskej ulici č. 14 

Na základe verejnej obchodnej súťaže bola odpredaná nehnuteľnosť na Garbiarskej č. 14, 
ktorá v minulosti slúžila pre Univerzitnú knižnicu. Budovy a pozemky boli niekoľko rokov nevy-
užívané. Kúpnou zmluvou z 23. 11. 2012 univerzita získala prostriedky vo výške 775 000 Eur.  

 

 Kúpa pozemkov v hospodárskom zázemí Botanickej záhrady UPJŠ 

V roku 2013 získala UPJŠ mimoriadnu kapitálovú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu na odkúpenie časti pozemkov v hospodárskom zázemí Botanickej záhrady 
v Košiciach. Dňa 15.3.2013 bola uzavretá kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov v hodnote 
615 392 Eur. Tieto pozemky boli predmetom dlhodobého sporu, pretože ich vlastníkom bol 
Dominikánsky konvent. Predmetom kúpy boli najmä parcely č. 1423 a 1426.  

 
Na pozemku parcela č. 1423 mala aj v súčasnosti má BZ UPJŠ pestovateľskú škôlku drevín 
a vonkajších dekoratívnych rastlín. Pestovateľská škôlka v každej botanickej záhrade na svete 
je významný objekt, ktorá kultivuje rastliny pre dopĺňanie a rozširovanie expozičných zbierok. 
Sú tam umiestnené rastliny značnej hodnoty v rôznych vývojových štádiách. 
 
Parcela č. 1426 slúži BZ UPJŠ na pestovanie rastlín, ktoré sa následne používajú na udržiava-
nie sortimentu dekoratívnych rastlín, na výsadby a dosadzovanie dekoratívnych expozícii na 
expozičných plochách Ekologickej náučnej plochy, na pestovanie rastlín do expozícii na výstavy 
v BZ UPJŠ, ktoré sú pripravované a realizované pre edukačné a vedecké účely a taktiež na 
produkciu rastlín pre realizáciu tematických výstav pre verejnosť. 

 
Na uvedenej parcele sú vysadené vzácne a chránené dreviny: Sequiadendron giganteum (2ks), 
Pinus walechiana, Juglans ailanthifolia, Magnolia tripetala, Cercidiphylum japonicum, sortiment 
rastlín rodu Chamaecyparis, Gledista triacanthos, dospelý exemplár Thuja plicata cv. zebrina 
a iné, ktorých likvidácia z hľadiska odborného, spoločenského a ekonomického by bola neprija-
teľná. 
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Investície a rozvojové zámery  
 

V roku 2013 bola ukončená rekonštrukcia objektu (F) v areáli Moyzesova 9. Nové priestory boli 
zrekonštruované za pomoci finančných prostriedkov získaných v rámci projektu „Inovácia 
a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchárni UPJŠ 
v Košiciach“. Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu boli vo výške 5 000 744,48 €, z 
toho náklady na stavebné práce 2 117 810,71 €. Slávnostné otvorenie nových výučbových 
priestorov budovy SOKRATES Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach sa us-
kutočnilo v rámci otvorenia nového akademického roka 2013/2014 na UPJŠ v Košiciach. V no-
vej modernej polyfunkčnej budove sa nachádzajú 3 posluchárne, 4 seminárne miestnosti, 4 
konzultačné miestnosti, 7 kancelárií a technické priestory, ktoré vytvárajú zázemie budovy. 
V budove sú priestory Rakúskej knižnice a nové jedálenské priestory. 
 

V roku 2013 boli realizované „Stavebné úpravy laboratórií Ústavu experimentálnej medicíny 
LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice“ v rámci projektu: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a 
výživové doplnky (PROBIOTECH). Výška investície celkom  bola 134 244,- EUR. Po vykonaní 
stavebných úprav boli priestory miestností laboratórií opravované a modernizované s cieľom 
zvýšenia vybavenosti, obnovy prevádzkovej kvality, funkčných a úžitkových vlastností labora-
tórií pre potreby súčasného a budúceho využitia za účelom vedeckého výskumu a experimen-
tálnej medicíny na štandardnej modernej úrovni. 
 
V roku 2013 začali rekonštrukčné práce v objekte Park Angelinum 9 v rámci projektu „Vý-
skumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie 
(PROMATECH)“ a to rekonštrukcia časti historickej budovy pre potreby vzniku nových labora-
tórií a pracovísk výskumného centra medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať vý-
skum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Náklady na stavebné práce 
predstavujú finančnú čiastku 2 056 444,80 €. 
 
V roku 2013 začala prvá etapa stavebných úprav objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, 
Moyzesova č. 9, Košice.  Celkový investičný náklad  je 360 261,- €. Po rekonštrukcii, obnove 
a adaptácii stavebnými úpravami bude predmetná budova plniť svoju novú funkciu so zmenou 
účelu využitia objektu s novým využitím jednotlivých priestorov a bude slúžiť pre potreby UPJŠ 
v Košiciach ako budova pre voľnočasové aktivity študentov. Rekonštrukcia je financovaná 
z vlastných zdrojov univerzity a kapitálovej dotácie MŠVVaŠ.  
 

Rekonštrukcie a opravy budov 
 

Rekonštrukcie budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli financované 
z finančných prostriedkov pridelených z MŠ VVaŠ SR, z prostriedkov nenávratného finančného 
príspevku z fondov EÚ a vlastných zdrojov došlo k zhodnoteniu majetku. Jedná sa najmä o in-
vestičné akcie: 

 realizácia osvetlenia, zábradlia pre budovou Teoretických ústavov LF, Triede SNP 1, 

 EXTRÉM II. – Modernizácia priestorov laboratória nanotechnológií a fyzikálnej charakte-
rizácie materiálov, laboratória veľmi nízkych teplôt a prístupové cesty k daným priestorom 
v objekte P, Park Angelinum 9, 

 realizácia deliacej priečky v priestoroch dekanátu FF a v budove Sokrates  

 dodávka a montáž 8 ks svietidiel v areáli Moyzesova 9, 

 realizácia prepojenia požiarneho rozhlasu medzi objektom Sokrates a Aristoteles v areáli 
Moyzesova 9,  

 realizácia prístrešku pred budovu UK – Gutenberg, Moyzesova 9, 

 rekonštrukcia elektroinštalácie – 1. etapa v budove RBL pavilónu PF, Šrobárova 2, 
 dodávka a montáž vzduchotechniky pre poslucháreň M5 v budove RBL pavilónu PF 

 

Realizácia opráv budov a havarijných opráv v objektoch UPJŠ: 
 
V roku 2013 bolo realizovaných 38 opráv budov resp. havarijných opráv v objektoch UPJŠ.  
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Z analýzy jednotlivých oblastí činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej 
len UPJŠ) z pohľadu zahraničných vzťahov, univerzita, jej fakulty, pracoviská, zamestnanci 
a študenti v roku 2013 aktívne rozvíjali základné princípy internacionalizácie, ktoré sú na 
UPJŠ premietnuté do priorít Dlhodobého zámeru na roky2011–2017 a do jeho Aktualizácie 
z roku 2012.  

 
V roku 2013 sa pracoviská, zamestnanci a študenti UPJŠ vo svojej činnosti riadili najnovšími 
medzinárodnými trendmi a snažili sa zvyšovať medzinárodnú prestíž UPJŠ na základe kva-
litnej spolupráce s excelentnými zahraničnými univerzitami. Zviditeľnili sme sa v rámci aktivít 
European University Association (EUA), kde sme sa spolupodieľali na aktivitách jej Evalu-
ačnej komisie a zapojili sme sa do hodnotenia univerzít U-Multirank, v ktorom sme boli hod-
notení ako celok, a taktiež bol samostatne hodnotený odbor fyzika. Rektor UPJŠ, prof. 
MUDr. L. Mirossay, DrSc., sa stal členom European Academy of Sciences and Arts (EASA). 

 
Naďalej sme sa podieľali na pravidelných aktivitách Magna Charta Universitatum Observa-
tory. Mali sme aktívne zastúpenie v Stratégii Európskej únie pre Dunajský región a v Slovak 
Academic Association for International Cooperation (SAAIC). Zástupcov sme úspešne no-
minovali do komisií pre výber štipendistov Národného štipendijného programu SR  a do 
výberovej komisie Central European Exchange Program for University Studies                     
(CEEPUS).UPJŠ sa ako tretia slovenská univerzita stala členom Slovensko-francúzskeho 
univerzitného inštitútu.  

 
Aj v roku 2013 bola UPJŠ členom v združení Košice IT Valley Association a sídlom Ústavu 
európskeho práva. V priestoroch UPJŠ naďalej rozvíjalo svoje aktivity Európske dokumen-
tačné centrum, ktoré zhromažďuje a eviduje periodickú a neperiodickú literatúru Európ-
skeho spoločenstva vydávanú vydavateľstvom ES v Luxemburgu väčšinou v anglickom ja-
zyku a je súčasťou všeobecnej siete informačných služieb Europe Direct. V nových priesto-
roch výrazne zintenzívnila svoju činnosť Rakúska knižnica, ktorá bola založená Rakúskym 
kultúrnym centrom pri Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave v roku 1993 a je študijným 
centrom rakúskej literatúry a kultúry pre celý východoslovenský región. 

 
V rámci multilaterálnej spolupráce sme v apríli na našej akademickej pôde zorganizovali 
pódiovú diskusiu s veľvyslancom NSR na Slovensku Dr. Axelom Hartmannom a veľvyslan-
com Francúzskej republiky na Slovensku Jeanom Mariom Brunom na tému 50. výročie Ely-
zejskej zmluvy.  

 
Novými rámcovými zmluvami a memorandami o spolupráci sme inštitucionalizovali existu-
júcu individuálnu spoluprácu s univerzitami Baleárskych ostrovov v Palme na Malorke 
v Španielsku, Univerzitou v Groningene v Holandsku, Univerzitou v gréckom Patrase, Pet-
rohradskou štátnou univerzitou v Rusku, Slezskou univerzitou v Opave, Univerzitou v Maine 
v USA, Univerzitou Bar-Ilan v Izraeli, Vysokou štátnou odbornou školou Jana Grodka v po-
ľskom Sanoku a s firmou Dcore Systems SA v Švajčiarsku.  

 
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity 

 
V roku 2013 sa UPJŠ zapojila do európskeho výskumného priestoru formou získania me-
dzinárodných 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 vedeckovýskum-
ných projektoch financovaných na základe medzivládnych dohôd.  
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Jej zamestnanci spolupracovali so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne 
(Rusko), so švajčiarskym centrom CERN a tvoriví zamestnanci viacerých ústavov spo-
lupracovali s European XFEL GmbH a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) 
Hamburg v Nemecku na vývoji unikátneho zariadenia XFEL (X-ray Free    Electron La-
ser) pre výskum štruktúry látok. Projekt XFEL patrí k najprestížnejším projektom EÚ 
v konkurenčnom prostredí svetovej vedy.  
 
Vedecko-výskumné projekty v trvaní od jedného do piatich rokov s medzinárodnou par-
ticipáciou boli v roku 2013 riešené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Lekárskej fakulte 
UPJŠ, Filozofickej fakulte UPJŠ a Fakulte verejnej správy UPJŠ. Financovanie projek-
tov bolo zo zdrojov EÚ – zo 7. Rámcového programu a ESF a zo zdrojov MŠ SR – 
hlavne z APVV. Malý podiel predstavovali financie, získané z iných zahraničných gran-
tových zdrojov, napríklad z Medzinárodného vyšehradského fondu a časť financií bola 
z VEGA a KEGA. Partnermi v projektoch boli prevažne inštitúcie v európskych krajinách.  

 
Medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca na základe medzinárodných alebo me-
dziuniverzitných zmlúv sa v roku 2013 realizovala na Lekárskej fakulte UPJŠ a na Prí-
rodovedeckej fakulte UPJŠ. Na Lekárskej fakulte UPJŠ pokračovalo z predchádzajú-
ceho obdobia všetkých 12 projektov na Ústave verejného zdravotníctva v spolupráci 
s Univerzitou v Groningene v Holandsku. Zmluvnú spoluprácu s Univerzitou v Uppsale 
a Univerzitou v Gotlande, vo Švédsku a VUT, Ústavom elektrotechnológie v Brne, ČR, 
začala Prírodovedecká fakulta UPJŠ.  

 
  Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania 

 
Medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania možno v roku 2013 začleniť do štyroch 
hlavných oblastí: medzinárodné vzdelávacie projekty, mobility v programe Erasmus, os-
tatné mobility (Národný štipendijný program SR, Free Mover) a spoločné študijné pro-
gramy s cieľom udelenia dvojitých diplomov.       

 
V roku 2013 sa do medzinárodných vzdelávacích projektov zapojili všetky fakulty. V po-
rovnaní s rokom 2011, keď fakulty realizovali 6 medzinárodných vzdelávacích projektov, 
a rokom 2012, keď to bolo 13 projektov bolo v roku 2013 riešených 15 vzdelávacích 
projektov, pričom nové projekty pribudli na Lekárskej fakulte UPJŠ a na Fakulte verejnej 
správy UPJŠ. 

 
V roku 2013 sa fakulty UPJŠ zapojili do všetkých mobilitných aktivít podprogramu 
Erasmus. Po prvý raz sme mali možnosť na UPJŠ prijať stážistku zo zahraničia. UPJŠ 
sa snažila zatraktívňovať mobility študentov UPJŠ za účelom štúdia na zahraničnej uni-
verzite a mobility študentov za účelom stáže v zahraničnom podniku, ktoré bezpro-
stredne umožňujú posilňovanie zamestnateľnosti vďaka nadobúdaniu a výmene vedo-
mostí, skúseností, rozvoju jazykových a interkultúrnych kompetencií a podpore osob-
ných kontaktov. Pokračovali sme v zlepšovaní podmienok pre zahraničné mobility štu-
dentov, a snažili sme sa naďalej stimulovať najmä mladých zamestnancov, aby absol-
vovali zahraničné pobyty a stáže 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 sta-
bilný. Postupne sa mobilít začínajú zúčastňovať aj doktorandi, pre ktorých majú mobility 
okrem základnej študijnej náplne predovšetkým pridanú vedecko-výskumnú hodnotu - 
prístup do knižníc, archívov, laboratórií, budovanie networkingu, a mnohé ďalšie.  

 
V roku 2013 sme zaznamenali nárast záujmu zahraničných študentov o mobilitu na 
UPJŠ. Pre záujemcov nielen na UPJŠ sme v roku 2013 zorganizovali EILC – Erasmus 
Intensive Language Course, intenzívny kurz slovenského jazyka, ktorý okrem výučbovej 
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časti zahŕňal aj oboznamovanie sa s kultúrou Slovenska. Mobilitní študenti UPJŠ mali 
možnosť absolvovať kurz slovenského jazyka aj počas zimného a letného semestra. 
Pre týchto študentov boli organizované pravidelné informačné stretnutia.  

 
Počty učiteľských výučbových mobilít sa taktiež javia ako relatívne stabilné. Okrem mo-
bility v rámci Erasmu mali zamestnanci a študenti možnosť na svoje mobility využívať 
aj Národný štipendijný program SR.  

 
V roku 2013 sme podporili záujem prvej uchádzačky o mobilitu v rámci iniciatívy Free 
Mover. Sophie Georgina Baird, študentka Ecole des Hautes Études  en Santé Publique 
Rennes-Paris, Francúzsko strávila na Lekárskej fakulte UPJŠ letný semester 2012/2013. 
Na základe výskumu, ktorý realizovala počas svojho pobytu napísala a úspešne obhájila 
svoju záverečnú prácu, jej časť publikovala a prezentovala ju aj na 6thEuropeanPubli-
cHealthConference v Bruseli v novembri 2013. 

  
V roku 2013 pokračovalo vytváranie spoločných študijných programov na 3. stupni štúdia 
na dvoch fakultách UPJŠ - Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a Filozofickej fakulte UPJŠ a 
s prvou zmluvou o spoluškolení doktorandov (“co-tutelledethese”), o absolvovaní spoloč-
ných študijných programov s cieľom udelenia dvojitých doktorandských diplomov sa k 
nim pridala aj Lekárska fakulta UPJŠ. Prvej študentke Prírodovedeckej fakulty UPJŠ bol 
vydaný dvojitý diplom na Der Johannes Gutenberg-Universitat v Mainzi a na UPJŠ v od-
bore Aplikovaná matematika, a prvej študentke Filozofickej fakulty UPJŠ bol vydaný dvo-
jitý diplom na Univerzite v Groningene v Holandsku a na UPJŠ v odbore Britské a ame-
rické štúdia. Dlhodobé prípravy spoločného študijného programu na Fakulte verejnej 
správy UPJŠ a Fakulte verejných politík Slezskej univerzity v Opave vyústili do podpisu 
dohody o jeho realizácii.     

 
V roku 2013 nás na medzinárodných konferenciách a súťažiach reprezentovali študenti 
Lekárskej fakulty UPJŠ, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ,  Právnickej fakulty UPJŠ a Filo-
zofickej fakulty UPJŠ. Mnohí sa umiestnili na popredných miestach v medzinárodných 
kolách.  

 
V rámci propagácie UPJŠ v zahraničí sme pravidelne obnovovali internetovú stránku 
UPJŠ v anglickom jazyku, pripravili sme propagačné materiály o UPJŠ v anglickom ja-
zyku a distribuovali sme ich na vzdelávacie veľtrhy v Brazílii, Číne, Rusku, Turecku 
a v ČR. Zúčastnili sme sa dvoch vzdelávacích veľtrhov – v poľskom Krakove a v Moskve.  
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Kvalita finančného riadenia 
 

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej 
zmluvy, dotácie získané cez grantový systém MŠVVaŠ súťažnou formou a nedotačné prí-
jmy. Celkové príjmy univerzity boli vo výške 56 529 019,10 Eur.  Štruktúra týchto príjmov 
bola v roku 2013 nasledovná: Bežná dotácia z MŠVVaŠ 50,71%, Iné dotácie zo Štátneho 
rozpočtu 0,02%, Štrukturálne fondy Európskej únie 19,96%, Zahraničné projekty 4,14%, 
Dary a granty 0,44%, Podnikateľská činnosť 2,44%, Kapitálová dotácia 6,49%, Ostatné 
príjmy 15,81%. Na získavaní dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej 
organizačné zložky. Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického pro-
cesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov bola aj v roku 
2013 dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutá Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  

 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými pro-
striedkami je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2013 dosiahol výšku 587 882,87 Eur. 
Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 48 907 748,51 
Eur a celkovými nákladmi vo výške 48 319 865,46 Eur. Tieto hodnoty reflektujú hlavnú aj 
podnikateľskú činnosť.  
 
V oblasti racionalizačných opatrení bolo v roku 2013 vyhlásené verejné obstarávanie na 
zateplenie budovy Teoretických ústavov na Tr. SNP 1 a verejné obstarávanie na rekon-
štrukciu najväčšieho skleníka v Botanickej záhrade UPJŠ. Rekonštrukčné práce začnú 
v roku 2014.  

  
Kvalita vzdelávania 

 
Kvalitu vzdelávania na UPJŠ hodnotí každoročne Vedecká rada univerzity a na úrovni 
fakúlt vedecké rady príslušných fakúlt. Hodnotiaca správa UPJŠ vo vzdelávaní je zame-
raná na jeho kvalitu, problémy a ďalšie smerovanie na nadchádzajúci akademický rok. 
Hodnotiaca správa v plnom znení je prístupná všetkým pracovníkom univerzity a jej štu-
dentom prostredníctvom Akademického informačného systému. Na pôde Vedeckej rady 
UPJŠ prebieha k správe široká diskusia venovaná najmä otázkam tvorby študijných pro-
gramov, prospechu študentov, kvalite vzdelávania a uplatneniu absolventov. K zabezpe-
čeniu primeranej náročnosti na absolventov jednotlivých fakúlt univerzita špeciálne venuje 
pozornosť analýze: distribúcie udelených hodnotení predmetov, počtu neúspešných štu-
dentov predčasne končiacich štúdium, počtu prerušení štúdia, dôvodov štúdia v nadštan-
dardnej dĺžke štúdia, počtu absolventov s vyznamenaním a pod. 

 
V roku 2013 sme na UPJŠ pripravili v súlade s novelou ZVŠ vnútorný predpis pre hodno-
tenie kvality vzdelávania. Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na UPJŠ sa 
bude od roku 2014 opierať o odporúčania, ktoré boli schválené  ministrami signatárov bo-
loňského procesu z 19.9.2003 v Berlíne a ktoré vypracovala European Association for Qu-
ality Assurance in Higher Education (ďalej len „ENQA“) vo forme Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ďalej len „ESG“. Základné 
princípy tohto vnútorného predpisu sa opierajú o štandardy vyžadované v európskom 
vzdelávacom priestore pri internom a externom hodnotení kvality vzdelávania. Ide najmä 
o tieto princípy: 

a) UPJŠ nesie primárnu zodpovednosť za kvalitu vzdelávania a jej hodnotenie, 
b) UPJŠ garantuje záujem jej akademickej obce o dodržiavanie štandardov a po-

stupov pre zachovanie požadovanej kvality, 
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c) kvalita študijných programov je rozvíjaná pre študentov naprieč európskym vzde-
lávacím priestorom (ďalej len „EHEA“), 

d) UPJŠ prispôsobuje svoju organizačnú štruktúru pre efektívne zabezpečenie štu-
dijných programov, 

e) UPJŠ považuje za dôležitú stránku udržiavania kvality vo vzdelávaní transparentnosť 
a externú expertízu, 

f) procesy pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú prijímané so zreteľom na zodpo-
vednosť UPJŠ za efektívne využívanie verejných i súkromných finančných zdrojov, 

g) procesy pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú plne kompatibilné s procesmi ria-
denia univerzity, 

h) UPJŠ podporuje zverejnenie jej hodnotenia v domácom vzdelávacom priestore 
i EHA. 

Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický infor-
mačný systém AiS2, ktorý sa stal štandardným  nástrojom prakticky v skoro všetkých rozme-
roch  administrácie vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ.  V novembri 2013 sa uskutočnilo 
výjazdové zasadnutie Riadiacej a implementačnej rady AiS2, ktoré stanovilo priority vo vývoji 
IS pre rok 2014.  

 
V zmysle zákona o vysokých školách  majú študenti UPJŠ možnosť  vyjadriť svoj názor na 
vzdelávanie a jeho kvalitu, ako aj formulovať  vlastné návrhy a pripomienky.  Proces získavania 
spätnej väzby organizujú jednotlivé fakulty. Univerzita pre získanie spätnej väzby podporuje 
realizáciu nasledovných ankiet: 

 
a) Predmetová anketa v AiS2 

- ktorej cieľom je umožniť študentovi vyjadriť spokojnosť s výučbou konkrétneho predmetu 
na konci semestra, alebo podľa usmernenia fakulty. 

b) Prieskum medzi absolventmi v Alumni Space v AiS2 
- ktorého cieľom je získavať informácie o uplatnení absolventov v praxi, ich spokojnosťou 

počas štúdia na UPJŠ, o ich návrhoch na zvýšenie kvality vzdelávania. 
c) Čierna skrinka 

- ktorá umožňuje študentom v anonymnej alebo zverejnenej forme študentovi podávať kri-
tické podnety dekanovi fakulty. 

d) Ostatné ankety v AIS2 
- realizované vo forme diskusných fór v AiS2. Študenti v nich reagujú na úroveň služieb, 

ktoré im ponúka univerzita: ubytovanie, stravovanie, kultúrne vyžitie, kariérne poradenstvo. 
e) Prieskumy mimo AiS2 

- ktoré organizujú fakulty vzhľadom na ich špecifika v organizačnej štruktúre (existencia, 
katedier, kliník, ústavov....), či organizácii štúdia (príprava učiteľov, lekárske odbory...). 

 
Potešiteľným faktom v roku 2013 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 2013 bol sledovaný v rámci jednotlivých študijných 
programov i globálne, v rámci jednotlivých fakúlt priemerný prospech študentov a štruktúra 
ich hodnotení klasifikačnou stupnicou. Napriek značnej rôznorodosti študijných zameraní 
sa vážený priemerný prospech študentov na všetkých fakultách pohyboval približne na tej 
istej úrovni okolo hodnoty 2.0. Podstatne väčšie rozdiely zaznamenali jednotlivé fakulty čo 
do proporcie študentov, ktorí svoje štúdium ukončili predčasne. Táto proporcia bola naj-
nižšia u študentov Právnickej fakulty (4,5 %) a najvyššia u študentov Prírodovedeckej fa-
kulty (16%).  Najvyšší počet predčasne končiacich študentov bol v prvom roku štúdia 
a v ďalších rokoch výrazne klesal. Počty študentov, ktorí v roku 2013 na UPJŠ ukončili 
vysokoškolské štúdium s vyznamenaním v prvých dvoch stupňoch štúdia vykresľuje na-
sledujúci graf: 
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V zmysle zákona o vysokých školách  mali študenti UPJŠ aj v akademickom roku 
2013/14 možnosť  vyjadriť svoj názor na vzdelávanie a jeho kvalitu, ako aj formulovať  
vlastné návrhy a pripomienky.  Proces získavania spätnej väzby organizovali jednotlivé 
fakulty. Vo všeobecnosti  môžeme konštatovať, že sa podarilo zastaviť pokles záujmu 
študentov zapojiť sa do ankety. Tradične na Lekárskej fakulte a Fakulte verejnej správy 
sa darí udržať vysokú účasť. Prírodovedecká fakulta s využitím AiS2 a rôznymi moti-
vačnými opatreniami taktiež zvýšila počet respondentov na výpovednú hodnotu. Aj 
Právnická fakulta i Filozofická fakulta vyvíjajú úsilie o zvýšenie zapojenosti študentov do 
ankety.  

 

Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodo-
bom zámere UPJŠ. Na UPJŠ sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Tradícia 
fakultných kôl ŠVK je veľmi bohatá na PF a LF. Na FVS sa organizoval už 6. ročník 
a nová FF zatiaľ ŠVK organizuje na úrovni katedier. Právnická fakulta zvažuje organi-
záciu ŠVOČ v spolupráci s právnickými fakultami v ČR. 

 
Študentská vedecká konferencia na Prírodovedeckej fakulte sa uskutočňuje ako najdô-
ležitejšie podujatie Prírodovedeckých dní. Od roku 2012 má vlastné logo a v roku 2013 
po prvýkrát  prebehla plne elektronická registrácia účastníkov konferencie a bol publi-
kovaný zborník abstraktov. V apríli 2013 fakultná prehliadka prebiehala v 19 sekciách, 
v ktorých súťažilo spolu 129 súťažiacich. Novinkou bolo zaradenie sekcie IHRA, v pro-
gramovaní počítačových hier. Celé podujatie sa nieslo v znamení výbornej odbornej 
úrovne väčšiny prednesených príspevkov. Po dôkladnom vypočutí všetkých príspevkov 
v súlade so štatútom ŠVK odborné poroty navrhli najlepšie z prednesených prác na 
ocenenie a postup do národných či medzinárodných kôl ŠVK. Popredné umiestnenia 
na slovenských (CH, B), či medzinárodných kolách (M,I,F) je už samozrejmosťou. 
ŠVOČ na Lekárskej fakulte má taktiež dlhoročnú tradíciu. Fakultná prehliadka súťaž-
ných prác prebieha v lekárskych i nelekárskych sekciách. V apríli 2013 sa predstavilo 
34 súťažných prác. Lekárske fakulty ČR i SR organizujú každoročne medzinárodnú pre-
hliadku prác. O kvalite ŠVOČ na našej LF svedčia výborné umiestnenia našich študen-
tov na tejto súťaži i publikovanie výsledkov víťazných prác v renomovaných časopisoch. 
Na Fakulte verejnej správy sa v aprílovom kole fakultnej prehliadky zúčastnilo 12 súťa-
žiacich. Na Filozofickej fakulte ŠVOČ zatiaľ organizujú jej katedry (Katedra sociálnej 
práce a Katedra histórie). Katedra sociálnej práce v roku 2013 bola poverená organizá-
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ciou celoslovenského kola ŠVOČ. Študenti PrávF sa úspešne zapájajú do rôznych od-
borných súťaží zameraných na rozvoj právnej argumentácie, verbálnej a neverbálnej 
komunikácie ako napr.: Simulovaný súdny spor, Simulované rozhodcovské konanie (or-
ganizuje ELSA SR),  LAWGAMES (vyhlasuje f. KratkyGlobal), TAX Challenge (organi-
zuje Ernst and Young). Do celoštátneho kola ŠVOČ v odbore Šport sa zapojili aj študenti 
ÚTVŠ, univerzita získala jedno ocenenie (1. miesto). 

 
Výraznou motiváciou pre najlepších študentov UPJŠ je Výročná cena rektora udeľovaná 
nielen za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia (prospech do 1.1.), ale aj 
ocenenia publikačnej aktivity študentov, reprezentácia UPJŠ na medzinárodných kon-
ferenciách a v športe.  

 

Udržanie vedeckého charakteru doktorandského štúdia patrí k prioritám Dlhodobého 
zámeru UPJŠ. K splneniu tohto  cieľa napomáha aj nový Študijný poriadok doktoran-
dského štúdia na UPJŠ, ktorý bol zaregistrovaný v júni 2012. Hlavnými prínosmi tohto 
vnútorného predpisu sú striktné pravidlá pre minimálne kreditové hodnoty, ktoré študent 
musí získať v pedagogickej i vedeckej časti študijného plánu, pričom dôraz sa kladie na 
kvalitu výstupov vedeckej časti. Najvyšší počet interných doktorandov i počet akredito-
vaných študijných programov je na Prírodovedeckej fakulte, kde problematike doktoran-
dského štúdia je tradične venovaný program rokovania VR fakulty. Táto fakulta najús-
pešnejších doktorandov oceňuje Cenou dekana za vedeckovýskumnú činnosť v kate-
górii doktorand. O kvalite doktorandského štúdia na UPJŠ svedčí aj popredné umies-
tnenie jej fakúlt v hodnotení ARRA v tejto oblasti. Získavanie kreditov vo vedeckej časti 
doktorandského štúdia prakticky neumožňuje obhajobu dizertačnej práce bez publikač-
ných a konferenčných výstupov. Samozrejme zohľadňuje sa kvalita výstupov podľa me-
todiky AK SR. V prírodovedných a lekárskych odboroch sa vyžaduje publikovanie v ča-
sopisoch registrovaných v  databázach WoK, SCOPUS, CC. 

 
Analýze publikačnej činnosti doktorandov sa venujeme vo výročnej správe od roku 2012 
a  aj v budúcnosti bude považovaná za jeden z dôležitých ukazovateľov kvality vedeckej 
výchovy. V nasledujúcej tabuľke  uvádzame analýzu publikačnej aktivity interných dok-
torandov, pričom okrem celkového počtu evidovaných výstupov osobitne uvádzame po-
čet recenzovaných publikačných výstupov v kategóriách: ABC, ADC, ADD, ADE, ADF, 
AED. 

 
 

Tabuľka publikačnej aktivity doktorandov UPJŠ 
 

Fakulta Počet  
doktorandov 

Počet  
výstupov  
celkom 

Počet  
výstupov na 
doktoranda 

Počet  
recenzova-

ných  
pôvod. prác 

Z toho 
CC/Mon/Uč 

LF 103 198 1.9 67 20/1/0 

PF 214 368 1.72 107 76/1/0 

PrávF 43 170 3.95 12 0/0/2 

FVS 4 4 1 4 0/1/0 

FF 62 131 2.1 28 0/0/1 

UPJŠ 426 871 2.0 214 90/3/3 

 

Vysvetlivky: 
 
CC – databáza Current Contens 
Mon – kapitola vo vedeckej monografii 
Uč – kapitola vo VŠ učebnici 
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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 komisia posudzuje najmä etické aspekty výskumu v oblasti lekárskych vied a bio-
logických vied. S etikou vo výskume úzko súvisí aj používanie antiplagiátorského systému za-
vedeného MŠVVaŠ SR najmä pri kontrole záverečných prác doktorandského stupňa vzdelá-
vania, ktoré majú vedecký charakter a jej výsledky sú publikované v renomovaných vedeckých 
periodikách. 
 
Kvalita výskumu je zabezpečená aj medzinárodnou spoluprácou, ktorý sa realizuje na úrovni 
vedeckých tímov. Na podporu tejto spolupráce mala UPJŠ v r. 2013 uzavreté zmluvy o vedec-
kej spolupráci so 80 zahraničnými univerzitami a pracoviskami, riešilo sa 4 bilaterálne projekty 
APVV. V roku 2013 medzinárodná spolupráca bola podporená realizáciou takmer 990 krátko-
dobými a dlhodobými výskumnými pobytmi a stážami tvorivých zamestnancov a doktorandov 
na zahraničných univerzitách z viac ako 120 krajín sveta. Na druhej strane sa na UPJŠ v r. 
2013 realizovali študijné, výskumné a prednáškové pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov 
v počte 147. 
 
Pri administratívnej podpore výskumnej činnosti sú na univerzite rozdelené kompetencie na-
sledovným spôsobom: Domáce výskumné projekty sa administrujú na úrovni fakúlt. Zahra-
ničné projekty vrátane rámcových programov sa administratívne zabezpečujú v úzkej spolu-
práci vedenia fakúlt a  UPJŠ, pričom výskumné projekty administruje Referát pre vedu a vý-
skum Rektorátu UPJŠ a vzdelávacie projekty administruje Referát zahraničných vzťahov Rek-
torátu UPJŠ.  
 
Projekty zo štrukturálnych fondov sú na univerzite administrované samostatnou kanceláriou 
na univerzitnej úrovni - Projektovou administráciou, a to v úzkej spolupráci s manažmentom 
jednotlivých projektov na úrovni fakúlt. Na Prírodovedeckej fakulte sa administrácia projektov 
zo štrukturálnych fondov uskutočňuje prostredníctvom Centra podpory projektov a Centra ce-
loživotného vzdelávania. 
 
Pre účely administratívnej evidencie všetkých projektov sa používa AIS1. Hodnotenie úrovne 
vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ sa uskutočňuje pravidelne každý rok, a to tak na úrovni 
fakúlt, ako aj na úrovni UPJŠ. Hodnotiaca správa o úrovni vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ 
za kalendárny rok je každoročne prerokovaná na májovom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ. 
 
UPJŠ nerealizuje umelecké študijné programy, ale umelecké výstupy vzniknuté v rámci aktivít 
zamestnancov Filozofickej fakulty sa evidujú do CREUČ. 
 
Systém finančného riadenia je samostatne zhodnotený vo výročnej správe o hospodárení 
UPJŠ v Košiciach za rok 2013 (kvalita rozpočtu a jeho dodržiavania, dosiahnutie cieľov v mimo 
dotačných zdrojoch, cielené úspory, atď.). 
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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
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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 uni-
verzálny 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 prostredia dbať o morálku, 
postoje a charakterovú pevnosť svojich zamestnancov a budúcich absolventov. 
V zmysle slobody myslenia, akademickej autonómie, jednoty výskumu a vzdelávania 
bol schválený Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 - 2017. 
 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými 
prostriedkami je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2013 dosiahol výšku 587 882,87 
Eur. Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 
48 907 748,51 Eur a celkovými nákladmi vo výške 48 319 865,46 Eur. Tieto hodnoty 
reflektujú hlavnú aj podnikateľskú činnosť.  
 
V roku 2013 bolo na UPJŠ implementovaných 8 projektov štrukturálnych fondov EÚ 
z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, v prioritnej osi 
Reforma vzdelávania a odbornej prípravy (opatrenie 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj 
ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti). Celková výška NFP týchto projektov 
predstavuje sumu 10 041 527,60 €.  
 
Zároveň bolo implementovaných 21 projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v Operačnom programe Výskum a vývoj (prioritná os Podpora výskumu a vývoja). Cel-
ková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 82 654 269,45 €.  
 
Kvalita výskumu je zabezpečená aj medzinárodnou spoluprácou, ktorý sa realizuje na 
úrovni vedeckých tímov. Na podporu tejto spolupráce mala UPJŠ v r. 2013 uzavreté 
zmluvy o vedeckej spolupráci so 80 zahraničnými univerzitami a pracoviskami, riešilo 
sa 4 bilaterálne projekty APVV. V roku 2013 medzinárodná spolupráca bola podporená 
realizáciou takmer 990 krátkodobými a dlhodobými výskumnými pobytmi a stážami tvo-
rivých zamestnancov a doktorandov na zahraničných univerzitách z viac ako 120 krajín 
sveta. Na druhej strane sa na UPJŠ v r. 2013 realizovali študijné, výskumné a prednáš-
kové pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov v počte 147. 

 
V roku 2013 sme na UPJŠ pripravili v súlade s novelou zákona o vysokých školách 
vnútorný predpis pre hodnotenie kvality vzdelávania. Vnútorný systém zabezpečenia 
kvality vzdelávania na UPJŠ sa bude od roku 2014 opierať o odporúčania, ktoré boli 
schválené  ministrami signatárov boloňského procesu z 19.9.2003 v Berlíne a ktoré vy-
pracovala European Association for Quality Assurance in Higher Education (ďalej len 
„ENQA“) vo forme Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area, ďalej len „ESG“. Základné princípy tohto vnútorného predpisu 
sa opierajú o štandardy vyžadované v európskom vzdelávacom priestore pri internom 
a externom hodnotení kvality vzdelávania 
 
V hodnotenom období sa pracoviská, zamestnanci a študenti UPJŠ vo svojej činnosti 
riadili najnovšími medzinárodnými trendmi a snažili sa zvyšovať medzinárodnú prestíž 
UPJŠ na základe kvalitnej spolupráce s excelentnými zahraničnými univerzitami. Zvidi-
teľnili sme sa v rámci aktivít European University Association (EUA), kde sme sa spolu-
podieľali na aktivitách jej Evaluačnej komisie a zapojili sme sa do hodnotenia univerzít 
U-Multirank, v ktorom sme boli hodnotení ako celok, a taktiež bol samostatne hodnotený 
odbor fyzika.  
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Rektor UPJŠ sa stal členom European Academy of Sciences and Arts (EASA). Univer-
zita sa zapojila do európskeho výskumného priestoru formou získania medzinárodných 
vedeckých projektov. Tieto sa realizovali v rámci medzivládnych dohôd, v rámci medzi-
národných projektov a na základe medzinárodných alebo medziuniverzitných zmlúv. 

 

Udržanie vedeckého charakteru doktorandského štúdia patrí k prioritám Dlhodobého 
zámeru UPJŠ. K splneniu tohto  cieľa napomáha aj nový Študijný poriadok doktoran-
dského štúdia na UPJŠ, ktorý bol zaregistrovaný v júni 2012. Hlavnými prínosmi tohto 
vnútorného predpisu sú striktné pravidlá pre minimálne kreditové hodnoty, ktoré študent 
musí získať v pedagogickej i vedeckej časti študijného plánu, pričom dôraz sa kladie na 
kvalitu výstupov vedeckej časti. O kvalite doktorandského štúdia na UPJŠ svedčí aj po-
predné umiestnenie jej fakúlt v hodnotení ARRA v tejto oblasti.  

 
Postavenie UPJŠ zhodnotila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), 
ktorá predložila koncom novembra 2013 v poradí už deviate hodnotenie fakúlt sloven-
ských vysokých škôl. Opiera sa o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelá-
vania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012. Celkovo bolo hodnotených 109 fakúlt, 
z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odbo-
rov. Tri z celkovo piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú vo svo-
jich skupinách druhé najlepšie na Slovensku. V skupine medicínskych fakúlt sa Lekár-
ska fakulta (LF) UPJŠ po roku vrátila na 2. miesto.  LF výrazne zvýšila podiel zahranič-
ných študentov v svojej študentskej populácii. V skupine fakúlt prírodných vied sa Prí-
rodovedecká fakulta (PF) UPJŠ umiestnila na 2. mieste.  Podľa hodnotenia ARRA táto 
fakulta dlhodobo dominuje v rebríčku a spĺňa kritériá pre vedu a výskum, doktorandské 
štúdium i grantovú úspešnosť. V skupine právnických fakúlt obsadila Právnická fakulta 
(PrávF) UPJŠ opätovne druhú priečku. V prospech Košíc vyznel pozitívne nárast počtu 
doktorandov. V skupine filozofických fakúlt sa Filozofická fakulta (FF) UPJŠ umiestnila 
v prvej polovici rebríčka na 5. mieste. V celej skupine pretrváva trend zvyšujúceho sa 
publikačného a citačného výkonu v medzinárodných databázach. V skupine ostatných 
spoločenských vied sa Fakulta verejnej správy (FVS) UPJŠ umiestnila na 10. priečke. 
Podľa ARRA aj v tejto skupine sa zvyšuje publikačný a citačný výkon v medzinárodných 
databázach, dokonca medziročne stúpa najrýchlejšie spomedzi všetkých skupín a jeho 
hodnoty rastu dosahujú desiatky percent.  

 
 

 

Záver: 
 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2013 bola prerokovaná a schválená: 

 na zasadnutí Vedenia UPJŠ dňa 5. 5. 2014 

 na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 15. 5. 2014 

 na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 16. 5. 2014  
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Príloha č. 1  
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2013 

 

Tabuľková príloha 
k Výročnej správe o činnosti  UPJŠ v Košiciach za rok 2013 
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Príloha č. 1 

 
a) Vnútorné normy UPJŠ v Košiciach, prijaté v roku 2013 

 
Príkazy rektora 

 
- č. 4/2013 na zabezpečovanie realizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j. 4950/2013 zo dňa 25.11.2013 
+ Dodatok č. 1, č. j. 4950/2013 z 24.01.2014 

- č. 3/2013, na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného 
úradu SR na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 4883/2013 zo dňa 15.11.2013 

- č. 2/2013 na zabezpečenie predchádzania škodám v súvislosti s prevádzkou registrač-
ných pokladníc na UPJŠ a jej súčastiach, č. j. 2110/2013 zo dňa 24.07.2013 

- č. 1/2013 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j. 
796/2013 zo dňa 04.03.2013 

 
Rozhodnutia rektora 

 
- č. 23/2013, o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 

spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2014/2015 na UPJŠ v Ko-
šiciach (ďalej len Poriadok poplatkov), č. j. 5468/2013 zo dňa 12.12.2013 

- č. 22/2013, ktorým sa vydávajú  platové podmienky na poskytovanie platových náleži-
tostí zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 5376 zo dňa 01.12.2013 

- č. 21/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 5187/2013 zo dňa 
02.12.2013 

- č. 20/2013, ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej komisie Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4318/2013 zo dňa 11.11.2013 

- č. 19/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
3958/2013 zo dňa 01.10.2013 

- č. 18/2013, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 3956/2013 zo dňa 
01.10.2013 

- č. 17/2013 o vybavovaní sťažností, č. j. 3955/2013 z 30.09.2013 
- č. 16/2013 o zrušení vnútorných predpisov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 
- č. 15/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 

3637/2013 zo dňa 10.09.2013 
- č. 14/2013 o zriadení univerzitnej predajne kníh v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Koši-

ciach, č. j. 3067/2013 zo dňa 31.08.2013 
- č. 13/2013, ktorým sa určujú podmienky spolufinancovania portálu projektov financo-

vaných zo štrukturálnych fondov  EÚ  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
č. j. 3064/2013 zo dňa 24.07.2013 

- č. 12/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
2109/2013 zo dňa 17.07.2013 

- č. 11/2013, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie  pracovných miest výskum-
ných pracovníkov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 2104/2013 zo dňa 19.06.2013 

- č. 10/2013 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádza-
čom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach, č. j. 1187/2013 zo dňa 27.05.2013 

- č. 9/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
1188/2013 zo dňa 28.05.2013 

- č. 8/2013, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach, č. 
j. 1157/2013 zo dňa 26.03.2013 
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- č. 7/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
684/2013 zo dňa 01.04.2013 

- č. 6/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 239/2013 
zo dňa 28.02.2013 

- č. 5/2013, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskum-
ných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. č. j. 681/2013 zo dňa 
06.03.2013 

- č. 3/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a 
monitorovacieho informačného systém na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 231/2013 zo dňa 13.01.2013 

- č. 2/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 34/2013 
zo dňa 01.02.2013 

- č. 1/2013, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach a jej súčastiach, č. j. 71/2013 zo dňa 01.01.2013 

 
Metodické usmernenia 

 
- Metodické usmernenie k zabezpečovaniu prekladateľských a tlmočníckych činností na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. J. 4763/2013 zo dňa 16.12.2013 
- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe  rámcovej dohody s opätovným 

otváraním na dodávku Výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva, č. j. 
5214/2013 zo dňa 06.12.2013 

- Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, č. j. 4993/2013 zo dňa 29.11.2013 
- Metodické usmernenie k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach na Ústave 

telesnej výchovy a športu, č. j. 71/2013 zo dňa 2013 
- Metodické usmernenie k uplatňovaniu reklamácií a nahlasovaniu dodávok z uzatvore-

ných zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania na UPJŠ v Košiciach, č. j. 
1027/2013 z 20.03.2013 
 

 Pokyny kvestora 
 

- č. 1/2013 k realizácii Smernice č. 3/2007 o poskytovaní cestovných náhrad zamestnan-
com UPJŠ v Košiciach, č. j. 25/2013 zo dňa 07.01.2013 

 
 Smernice 
 

- č. 4/2013 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie 
tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na Univer-
zite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 5537/2013 zo dňa 
19.12.2013 

- č. 2/2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2102/2013 zo dňa 31.05.2013 

- č. 1/2013 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach, č. j. 2101/2013 zo dňa 
28.05.2013  

 Ostatné vnútorné predpisy  

- Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach, 
č. j. 5477/2013 zo dňa 12.12.2013 

- Požiarny štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4320/2013 zo dňa 
4.11.2013 

- + Dodatok č. 1, č. j. 588/2014 zo 04.02.2014 
- Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zo dňa 20.06.2013  22.08.2013 regis-

trovaný MŠ SR dňa 30.08.2013 
- Kritériá pre prideľovanie výročných cien rektora, bez č. j. zo dňa 26.06.2013 
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- Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 2106/2013 zo dňa 
20.06.2013 

- Kolektívna zmluva, zo dňa  26.3.2013 
Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“ 
Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového 
sporenia na rok 2013“ 

 
b) Dodatky k vnútorným predpisom, vydaných v roku 2013 

 
Príkazy rektora 

 
- Dodatok č. 2, č. j. 35/2013 z 1.2.2013 k Príkazu rektora č. 4/2011 na zabezpečenie 

realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

- Dodatok č. 1, č. j. 36/2013 z 1.2.2013 k Príkazu rektora č. 5/2012 na zabezpečovanie 

realizácie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov  na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach – zrušený Príkazom rektora č. 4/2013 

- Dodatok č. 1, č. j. 685/2013 z 19.03.2013 k Príkazu rektora č. 4/2012 o povinnej eviden-

cii dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

- Dodatok č. 5, č. j. 4767/2013 z 2.9.2013 k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie jed-

notného Dizajn manuálu jednotného vizuálneho štýlu UPJŠ v Košiciach 

Rozhodnutia rektora 
 

- Dodatok č. 1, č. j. 2469/2013 z 18.06.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 11/2012 ktorým sa 

určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identifikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

- Dodatok č. 2, č. j. 2107/2013 z 3.7.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 11/2012 ktorým sa 

určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identifikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

- Dodatok č. 2, č. j. 3637/2013 z 9.9.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 14/2011, ktorým sa 

vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 

- Dodatok č. 1, č. j. 4312/2013 z 11.10.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 13/2009, ktorým sa 

vydáva Knižničný a výpožičný poriadok Rakúskej knižnice 

- Dodatok č. 1, č. j. 4762/2013 z 12.11.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 3/2013, ktorým sa 

vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a monitorovacieho infor-

mačného systém na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

 
Smernice 

 
- Dodatok č. 4, č. j. 3639/2013 zo 17.09.2013 k Smernici č. 3/2007 o poskytovaní cestov-

ných náhrad zamestnancom UPJŠ v Košiciach 

Ostatné vnútorné predpisy 
 

- Dodatok č. 1, 1614/2013 z 26.4.2013 k Študijnému poriadku doktorandského štúdia na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

- Dodatok č. 5, č. j. 1613/2013 z 26.4.2013 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
c) Vnútorné predpisy UPJŠ v Košiciach, zrušené v roku 2013 

 
 Príkazy rektora 
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- č. 5/2012 na zabezpečovanie realizácie zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov  na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 

5235/2012 zo dňa 12.11.2012 + Dodatok č. 1, č. j. 36/2013 z 1.2.2013 

 
Rozhodnutia rektora 

 
- č. 1/2009,  ktorým sa vydávajú platové podmienky na poskytovanie platových náležitostí 

zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.  11/2009 zo dňa 2.1.2009 + Dodatok 

č. 1, č. j. 2342/2009 z 30.6.2009 

- č. /2010, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa Ša-

fárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 54/2010 zo dňa 

18.2.2010+ Dodatok č. 1, č. j. 2995/2010 z 31.8.2010, + Dodatok č. 2, č. j. 669/2011 z 

21.3.2011 

- č. 10/2010, ktorým sa stanovujú podmienky pre odpustenie, zníženie alebo povolenie 

odkladu splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom, č. j. 3387/2010 zo dňa 

30.9.2010 

- č. 12/2010 ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej komisie UPJŠ v Košiciach, 

č. j. 4176/2010 zo dňa 26.11.2010 

- č. 5/2011, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univer-

zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskum-

ných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, č. j. 18/2011 zo dňa 1.2.2011 + 

Dodatok č. 1, č. j. 3623/2011 z 16.9.2011 

- č. 6/2011, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie  pracovných miest výskumných 

pracovníkov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej sú-

častiach, č. j. 20/2011 zo dňa 21.2.2011+ Dodatok č. 1, č. j. 2301/2012 z 26.6.2011 

- č. 7/2012, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach v Košiciach, č. j. 1115/2012 zo dňa 22.3.2012 

- č. 17/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Ko-

šiciach a jej súčastiach, č. j. 2617/2012 zo dňa 1.9.2012 

- č. 4/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na Uni-

verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 744/2013 zo dňa 

15.2.2013 

Smernice 
 

- č. 1/2012, upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie to-

varov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach č. j. 740/2012 zo dňa 24.02.2013 

Metodické usmernenia  
 

- Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, č. j. 2072/2011 zo dňa 31.5.2011 

 
Ostatné vnútorné predpisy 

 
- Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UPJŠ v Košiciach, zo dňa 21.11.2002 

- Požiarny štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j. 3798/2007 zo dňa 

16.11.2007 + Dodatok č. 1, č. j. 3920/2009 z 29.10.2009 

- Štatút UPJŠ v Košiciach zo dňa 21.2.2008 + Dodatok č. 1, č. j. 998/2010 z 19.4.2010 

- Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platný dňom 24.9.2009 

+ Dodatok č. 1, č. j. 2009/2010 z 6.7.2010  
+ Dodatok č. 2, č. j. 662/2011 z 24.2.2011 
+ Dodatok č. 3, č. j. 2620/2012 z 21.6. 2012 


