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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 au-
tonómiu. 
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VEDENIE UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Druhé funkčné obdobie: 22.08.2011 – 21.08.2015, menovaný dňa 22.08.2011 
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.08.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 14.07.2015 
 
Prorektori: 
Prorektor pre vedu a výskum  
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaný dňa 22.09.2011 
 
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre legislatívu 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaná dňa 22.09.2011  
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 

 
Prorektorka pre rozvoj 
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaná dňa 22.09.2011  
 
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaná dňa 22.09.2011  
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 
 
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaný dňa 22.09.2011  
 
Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 
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Poradca rektora pre oblasť ďalšieho vzdelávania, e-vzdelávania a vývoja AiS2 
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 25.08.2015 

 
Kvestor 
Ing. Karol László 
Funkčné obdobie: 01.03.2012 - 21.08.2015, menovaný dňa 24.02.2012 
Poverený výkonom funkcie kvestora: 22.08.2015 – 31.08.2015 
 
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 
Poverený výkonom funkcie kvestora: 01.09.2015 – 29.02.2016 
Menovaný do funkcie kvestora na obdobie: od  01.01.2016, menovaný dňa 31.12.2015 
 
AKADEMICKÝ SENÁT UPJŠ V KOŠICIACH 
 
A) Funkčné obdobie do 11.3.2015 
 
Predseda: 
 
- doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
Prvé funkčné obdobie ako predseda: 25.6.2009 – 22.3.2011 
Druhé funkčné obdobie: od 23.3.2011 – do 11.3.2015 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Podpredsedovia: 
 
-   doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Prvé funkčné obdobie: 14.3.2007 – 22.3.2011, od 23.3.2011 – 11.3.2015 
Podpredseda Akademického senátu 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
Zástupca UPJŠ v RVŠ SR, člen Predsedníctva RVŠ 
 
- JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 
Funkčné obdobie od 11.12.2014 do 11.3.2015 
Podpredsedníčka Akademického senátu 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
- Mgr. Mária Hrehová 
Funkčné obdobie od 23.10.2014 – 11.3.2015 
Podpredsedníčka Akademického senátu  
Študentská časť akademickej obce, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Študentská časť akademickej obce 
 
Členovia:  
 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta: 
 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 11.3.2015 
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prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 11.3.2015 
 
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2012 – 11.3.2015 
 
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 
Funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – 11.3.2015 
 
Prírodovedecká fakulta: 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
podpredseda Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 11.3.2015  
 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 11.3.2015 
 
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. 
Funkčné obdobie od 20. 10. 2011 - 11.3.2015 
 
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
Funkčné obdobie od 20.10.2011 – 11.3.2015 
 
Právnická  fakulta: 
 
Ing. Karolína Červená, PhD. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 11.3.2015 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 –    11.3.2015   
 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. 
Predseda Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie od 26. 3. 2009 – 22. 3. 2011, 23. 3. 2011 –   11.3.2015 
 
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 –11.3.2015 
 
Fakulta verejnej správy: 
 
JUDr. Peter Molitoris, PhD. 
Funkčné obdobie od 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011  
 
Ing. Slávka Sedláková, PhD. 
Funkčné obdobie od 16.2.2012 - 11.3.2015     
 
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 11.3.2015 
 
Ing. Iveta Jeleňová, PhD.  
Funkčné obdobie od 15.5.2014  - 11.3.2015 
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Filozofická fakulta: 
 
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 11.3.2015 
 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 11.3.2015 
 
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 11.3.2015 
 
Mgr. Renáta Gregová 
Funkčné obdobie od 25.4.2013 - 11.3.2015 

Univerzitné pracoviská:  

PhDr. Daniela Džuganová 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 11.3.2015 
 
JUDr. Zuzana Gažová 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 11.3.2015 
 
 
Členovia:  

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  

Lekárska fakulta: 
 
Peter Veščičík 
Funkčné obdobie od 23. 3. 2011 –do 30.6.2014  
 
Matúš Richnavský 
Funkčné obdobie od 11.12.2014 - 11.3.2015 
 
MUDr. Tomáš Gajdzik 
Funkčné obdobie od 30.1.2014 – 11.3.2015 
 
Prírodovedecká fakulta: 
 
RNDr. Veronika Hubeňáková 
Funkčné obdobie od 15.11.2012 - 11.3.2015 
 
Mgr. Ladislav Galdun 
Funkčné obdobie od 23.10.2014 - 11.3.2015 
 
Právnická fakulta: 
 
Ing. Mgr. František Lipták 
Funkčné obdobie od 15. 11. 2012 –11.3.2015 
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Fakulta verejnej správy:  
 
Martin Kredatus 
Funkčné obdobie od 15.11.2012– 11.3.2015 
 
Mgr. Filip Ondrej 
Funkčné obdobie od 12.12.2013 - 11.3.2015 
 
Filozofická fakulta: 
 
Mgr. Vladimír Lichner 
Funkčné obdobie od 23.10.2014 - 11.3.2015 
 
Mgr. Mária Hrehová 
Funkčné obdobie od 20.3.2014 - 11.3.2015 
 
Univerzitné pracoviská:  
Peter Kiszely 
Funkčné obdobie od 30.1.2014 - 11.3.2015 
 
Delegáti Študentskej rady vysokých škôl SR  
 
Filip Ondrej 
Funkčné obdobie od 11.12.2014 – trvá 
Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 

 
Bc. Martin Kulich 
Funkčné obdobie od 11.12.2014 – do októbra 2015 
Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 
 
Bc. Michaela Fabianová 
Funkčné obdobie od 11.12.2014 – trvá 
Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 
 
Igor Melicher  
Funkčné obdobie od 11.12.2014 – trvá  
Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 
 
Jakub Malachovský 
Funkčné obdobie od 11.12.2014 - do októbra 2015 
Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 

 
B) Akademický senát UPJŠ v Košiciach: funkčné obdobie od 12.3.2015 
 
Predseda: 
 
- doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
Člen Predsedníctva Rady vysokých škôl SR  
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Podpredsedovia: 
 
- prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 27.8.2015 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach  
 
- prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
Zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
- JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá 
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach   
 
- MDDr. Juraj Bánovčin 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá 
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ 
Študentská časť akademickej obce, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach  
 
Členovia: 
 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta 
 
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá    
                    
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 27.8.2015     
                                               
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 
Funkčné obdobie od 24.9.2015 - trvá 
 
Prírodovedecká fakulta 
 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 27.8.2015 
 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá 
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doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
Funkčné obdobie od 24.9.2015 - trvá 
 
Právnická fakulta     
                                           
Ing. Karolína Červená, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá 
 
Fakulta verejnej správy 
 
Ing. Radovan Dráb, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá   
                                  
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá    
                
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá       
           
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015  - trvá               
 
Filozofická fakulta 
 
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá     
                                
PhDr. Renáta Cenková, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015  - trvá      
                          
Mgr. Renáta Gregová, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá     
                         
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015  - trvá                 
 
Rektorát a univerzitné pracoviská 
 
PhDr. Daniela Džuganová 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
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JUDr. Zuzana Gažová 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá                                  
 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta 
 
MDDr. Juraj Bánovčin 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
MUDr. Zuzana  Viščorová 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
Prírodovedecká fakulta 
 
Mgr. Miroslava Bálintová 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
 
Mgr. Matej Nikorovič 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá 
 
Právnická fakulta                                               
 
JUDr. Lukáš Cisko 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
 
Mgr. Ing. František Lipták 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá 
 
Fakulta verejnej správy 
 
PhDr. Tomáš Alman  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá        
                                        
PhDr. Eliška Župová 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá                                            
 
 
Filozofická fakulta 
 
Bc. Peter Gacík 
Funkčné obdobie od 12.3.2015   - trvá     
                                                                                          
Mgr. Veronika Zibrinyiová 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá                                                                         
 
Rektorát a univerzitné pracoviská 
 
Marek Cimbolák 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá                                    
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VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   materiály 

 
Členovia Vedeckej rady UPJŠ akademickej obce (funkčné obdobie 2015 – 2019): 
 
Lekárska fakulta: 
 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.   vnútorné choroby 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  farmakológia 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.   verejné zdravotníctvo 
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.  vnútorné choroby 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.                        biochémia 
 
Prírodovedecká fakulta: 
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   materiály 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc.  informatika 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  biológia 
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. fyzika 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  geografia  
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.  matematika 
 
Právnická fakulta: 
 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.  teória štátu a práva 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   obchodné a hospodárske právo 
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  teória štátu a práva 
 
Fakulta verejnej správy: 
 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.   manažment 
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. Oľga Orosová, CSc.   psychológia 
prof. PhDr. Ján Gbúr. CSc.   literárna veda 
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.   história 
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.   filozofia  
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.  neslovanské jazyky a literatúry 
 
Ostatní členovia Vedeckej rady UPJŠ (externí členovia): 
 
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.   botanika 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.   teória a konštrukcie  inžinierskych stavieb 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.   infekčné a parazitárne choroby zvierat 
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prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.   materiálový výskum  
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.   fyzikálna metalurgia 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.   neurochirurgia 
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.   sociálna psychológia 
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.  parazitológia 
doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.   história 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda:  
 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc., zamestnanec (Lekárska fakulta)   
 
Členovia:  
 
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., zamestnanec (Fakulta verejnej správy)  
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., zamestnanec (Právnická fakulta)  
Marián Sedlák, študent (Lekárska fakulta)  
Marián Čurda, študent (Prírodovedecká fakulta)  
Michael Gergely, študent (Právnická fakulta)  
Veronika Garberová, študentka (Filozofická fakulta) 
 
 
SÚČASTI  UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Fakulty: 
 
Lekárska fakulta 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan 
Funkčné obdobie: 13.11.2014 – 12.11.2018, menovaný dňa 12.11.2014 
 
Prírodovedecká fakulta: 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan 
Funkčné obdobie: 05.06.2011 – 04.06.2015, menovaný dňa 16.05.2011       
Funkčné obdobie: 05.06.2015 – 04.06.2019, menovaný dňa 25.05.2015 

 
Právnická fakulta: 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 01.03.2011 – 28.02.2015, menovaná dňa 16.02.2011  
Funkčné obdobie: 01.03.2015 – 28.02.2019, menovaná dňa 25.02.2015 
 
Fakulta verejnej správy: 
JUDr. Martin Vernarský, PhD., dekan 
Funkčné obdobie: 01.04.2014 – 31.01.2015, menovaný dňa 14.03.2014  
 

doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 
Poverená výkonom funkcie dekana na obdobie: 01.02.2015 – 31.03.2015 
 

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 01.04.2015 – 31.03.2019, menovaná dňa 23.03.2015 
 
Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., dekan 
Funkčné obdobie: 05.05.2011 – 04.05.2015, menovaný dňa 29.04.2011   
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prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 05.05.2015 – 04.05.2019, menovaná dňa 16.04.2015 

 
 

OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Univerzitné pracoviská 
 
Výskumné a pedagogické pracoviská: 
 

- Ústav telesnej výchovy a športu 
- Botanická záhrada 

 
Informačné pracoviská: 
 

- Univerzitná knižnica 
- Centrum informačných a komunikačných technológií 

 
Účelové zariadenia: 
 

- Študentské domovy a jedálne                                            
- Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce 
- Učebno-výcvikové zariadenie Opátka 
- Folklórny súbor Hornád 
- Chorus Universitatis Šafarikianae – univerzitný spevácky zbor 

 
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) 
 
SPRÁVNA RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
Dipl. JUDr. Ing. Ján Bílek  
Advokát, Košice 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2014 – 14. 11. 2020, menovaný 14. 11. 2014 
 
Ing. Richard Duda, MBA 
súkromný sektor, Košice 
Funkčné obdobie: 17. 10. 2011 – 17. 10. 2017, menovaný 17. 10. 2011 
 
Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Funkčné obdobie: 20. 12. 2011 – 20. 12. 2017, menovaná 20. 12. 2011 
 
Mgr. Peter Himič, PhD.  
Štátne divadlo Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Ing. Štefan Chudoba, PhD. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 
Funkčné obdobie: 18. 07. 2013 – 18. 07. 2019, menovaný 18. 07. 2013   
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PaedDr. Mgr. art. Július Klein  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

Ing. Ján Király 
FRUCONA Košice, a. s. 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA  
verejný sektor 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
              
Ing. Martin Pitorák  
U. S. Steel s. r. o., Košice 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Ing. Štefan Šipoš  
Slovenská sporiteľňa, pobočka Košice 
Funkčné obdobie: 24. 04. 2014 – 24. 04. 2020, menovaný 24. 04. 2014 
 
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.  
verejný sektor 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
Navrhnutý na ukončenie členstva vzhľadom na obsadenie pozície kvestora UPJŠ. 
     
JUDr. Zdenko Trebuľa 
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
            
 
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 1. 02. 2012 – 01. 02. 2016, menovaný 01. 02. 2012 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
Mgr. Vladimíra Ledecká 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 06. 03. 2014 – 06. 03. 2016, menovaná 06. 03. 2014 
Navrhnutá na ukončenie členstva vzhľadom na ukončenie štúdia na UPJŠ. 
 
Mgr. Ing. František Lipták  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 16.03.2015 – 16.03.2017, menovaný 16. 03. 2015 
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ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 
 
Členovia: 
 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. 
prof. MVDr. František Ništiar, CSc. 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2015 sú uvedené 
podujatia uskutočnené pre verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferen-
cie, aktivity spojené s činnosťou folklórneho súboru, atď. Nižšie uvedený prehľad uda-
lostí vzhľadom na svoju početnosť neuvádza všetky aktivity fakúlt a univerzitných pra-
covísk, ich úplné činnosti sú dostupné v správach o činnosti jednotlivých subjektov. 
 

   Lekárska fakulta  
 

- Vedecká pracovná schôdza I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF pri príležitosti život-
ného jubilea profesora Kafku (19. 1. 2015) 

- XVIII. slovenský otologický deň 2015 (8. – 1. 3. 2015) 
- 1. ročník pretekov o Pohár dekana v alpskom lyžovaní (7. 3. 2015) 
- Svetový deň ústneho zdravia (20. 3. 2015) 
- Kazuistiky I. internej klinky UNLP a UPJŠ LF (13. 4. 2015) 
- XIV. stomatologické dni (15. – 16. 4. 2015 
- Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty 

(22. 4. 2015) 
- XXII. memoriál profesora Františka Póra (27. 4. 2015) 
- Študentská Roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev (5. 5. 2015) 
- Pracovná vedecká schôdza Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirur-

gie UNLP a UPJŠ LF (11. 5. 2015) 
- Poruchy imunity v detskom veku (18. 5. 2015) 
- 15. vedecko-pedagogická konferencia učiteľov biochemických odborov lekár-

skych fakúlt v SR a ČR (21. – 23. 5. 2015) 
- Dies Jessenii XXI. (28. – 29. 5. 2015) 
- XXXIV. dni mladých internistov (4. – 5. 6. 2015) 
- XI. slovenský pediatrický kongres (4. – 6. 6. 2015) 
- 7. Medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach (24. - 26. 6. 2015) 
- International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2015 

(23. – 25. 6. 2015) 
- Projekt NOVORODENEC, riešený pod vedením MUDr. Petra Krcha, PhD., pred-

nostu Kliniky neonatológie UPJŠ LF a DFN získal prestížne ocenenie Microsoft 
Partner of the Year 2015  

- XVIII. slovenský kongres úrazovej chirurgie Dni primára Bauera 
(17. – 18. 9. 2015) 

- Medzinárodná konferencia - Súčasné trendy vzdelávania vo fyzioterapii  
(25. 9. 2015) 

- XXI. Vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Ruskov 
(28. 9. 2015) 

- V4 High-level Meeting on NCDs „Priority actions for the prevention and manage-
ment of chronic diseases“ (28. – 29. 9. 2015) 

- Krajský seminár dermatovenerológov 15. 10. 2015) 
- Skolenie laickej verejnosti v správnej technike oživovania (16. 10. 2015) 

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/11651
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- „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v 
Košiciach v rokoch 1964 a 1965 (16. 10. 2015) 

- Workshop nazvaný „Bedrový a kolenný kĺb: topografická anatómia a chirurgické 
prístupy“ (22. 10. 2015) 

- IV. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca. DrSc. Nové poznatky v oblasti 
fyziológie a patofyziólogie (26. 10. 2015) 

- II. košický Lichtenbergov urologický deň Robotika v urológii (30. 10. 2015) 
- Košický deň cievnej chirurgie (12. – 13. 11. 2015) 
- XXIV. Schwarzov deň Viacplodová gravidita Sexuálna agresia z multidisciplinár-

neho pohľadu (20. 11. 2015) 
- Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej me-

dicíny UPJŠ LF v Košiciach (25. 11. 2015) 
- Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR (27. – 28. 11. 2015) 
- 1. kurz CEEA (2. – 4. 12. 2015) 

 

   Prírodovedecká fakulta 
 

- Zimná škola z abstraktnej analýzy, sekcia Teória množín a Topológia 
(31. 1. – 7. 2. 2015) 

- Deň otvorených dverí (6. 2. 2015). ALUMNI SPACE - stretnutie  študentov stred-
ných škôl, učiteľov a študentov PF s absolventmi PF. 

- Kurzy pokročilej elektrochémie, nanotechnológií a chromatografie 
(2. – 13. 2. 2015) 

- Kurz Molekulárne modelovanie 2015 - od prvotných princípov po mezoskopické 
simulácie. (23. – 26. 2. 2015) 

- Slávnostný seminár pri príležitosti 25 rokov spolupráce medzi Oddelením dis-
krétnej matematiky Ústavu matematických vied PF UPJŠ a Oddelením diskrétnej 
matematiky TU Ilmenau, SRN.(24. 2. 2015) 

- 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom 
Náboj (13. 3. 2015) 

- Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy. Téma: Jaskyne a jaskynné 
živočíchy (18. 3. 2015) 

- 11th International Particle Physics Masterclasses 2015 (24. 3. 2015) 
- Zasadnutie Klubu riaditeľov SŠ (1. 4. 2015) 
- 2. ročník celouniverzitného podujatia Jarná škola doktorandov UPJŠ v rámci pro-

jektu "Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia 
na UPJŠ v Košiciach (RIFIV)" (14. – 17. 4. 2015) 

- 6. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike 
(14. – 15. 5. 2015 

- Popularizačná akcia pre stredné školy s názvom “Okná CERN-u dokorán“ - séria 
prednášok expertov z CERN-u (28. 5. 2015) 

- Seminár venovaný 50. výročiu založenia Katedry anorganickej chémie na Prírodo-
vedeckej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach pod názvom  „Anorganická chémia 
na východnom Slovensku“ (15. – 17. 6. 2015) 

- Vedecký tábor PhysEduCamp (Lepšie ako ležať doma na PECi) pre žiakov stred-
ných škôl (22. – 26. 6. 2015) 

- 10. seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu  
(8. – 9. 9. 2015) 

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/listprac.html.free&cislo=350010&jazyk=250112&instit=350001
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- Úvodné sústredenie riešiteľov Turnaja mladých fyzikov (29. 9. 2015) 
- Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy. Téma: Globálna zmena klímy 

(30. 9. 2015) 
- EXTRAPOLÁCIE 2015 – výstava o histórii i budúcnosti IT (24. 9. – 25. 10. 2015) 
- Medzinárodný workshop Cycles and Colourings 2015 (6. – 11. 9. 2015) 
- Workshop ITAT 2015 (17. – 21. 9. 2015) 
- Start Up Space - Neformálne stretnutia k tvorbe podnikateľského zámeru a jeho 

úspešnej realizácii. Téma: Vízia, motív......čo ešte? (14. 10. 2015) 
- Podujatie „Informatika – veda a vzdelávanie v 21. storočí“, ktoré bolo jedným zo 

sprievodných podujatí k výstave EXTRAPOLÁCIE 2015 (21. 10. 2015) 
- NFA 2015 - 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o nanomateriáloch 

a nanotechnológiách (26. – 28. 10. 2015) 
- Konferencia „X-ray for cellular imaging“ (3. – 6. 11. 2015) 
- Scientix seminár – podpora STEM vzdelávania (5. 11. 2015) 
- Pedagogická konferencia (10. 11. 2015) 
- Jesenný „OSS víkend v Košiciach“ za účelom podpory európskej iniciatívy EU 

Code Week.(10. – 11. 10. 2015)    
- Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy. Téma: CERN – urýchľovač 

vedy (11. 11. 2015) 
- Zasadnutie Klubu riaditeľov SŠ (1. 12. 2015) 
- Start Up Space - Neformálne stretnutia k tvorbe podnikateľského zámeru a jeho 

úspešnej realizácii. Téma: Technológie menia svet, ale zákazník potrebuje jasnú 
pridanú hodnotu (3. 12. 2015) 

 

   Právnická fakulta  
 

- 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedec-
kých pracovníkov na tému inštitúty práva obchodných spoločností – verejno-
právne a súkromnoprávne aspekty 

- Návšteva Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu (12. 2. 2015) 
- Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach (4. 3. 2015) 
- Semináre právnej etiky profesora Jamesa Moliterna (11. 3. 2015) 
- Deň otvorených dverí právnych kliník (20. 3. 2016) 
- Nová univerzitná predajňa kníh s právnickou literatúrou – slávnostné otvorenie dňa 

8. 4. 2015 
- Medzinárodná študentská konferencia (15. – 18. 4. 2015) 
- VIII. Sympózium z medzinárodného práva 2015: Ochrana kultúrnych hodnôt pro-

striedkami medzinárodného a regionálneho práva (20. – 21. 4. 2015) 
- Výstava zahraničnej odbornej literatúry PRÁVO 2015 (28. – 29. 4. 2915) 
- XVIII. ročník futsalového turnaja, ktorý organizuje fakulta na počesť JUDr. Milana 

Gejdoša, CSc..(8. 5. 2015)  
- Blok prednášok so zahraničným prednášateľom Williamom A. Bartonom 

(6. – 15. 10. 2015) 
- Medzinárodná konferencia s názvom: "Prevod vlastníckeho práva" 

(15. – 16. 5. 2015) 
- Medzinárodná vedecká konferencia „Daňové právo a jeho možnosti v predchá-

dzaní daňovým únikom a daňovým podvodom“ (14. – 16. 9. 2015) 
- Vedecká konferencia „Sloboda prejavu a jej limity – IV. ústavné dni“ (29. 9. 2015) 

http://www.upjs.sk/public/media/1634/predajna-pravnicka-otvorenie.pdf
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- Vedecká konferencia „Charta základných práv Európskej únie“ (1. 10. 2015) 
- medzinárodné sympózium „Právo-obchod-ekonomika“ (21. – 23. 10 2015) 
- Právnická kvapka krvi (22. 10. 2015) 
- Vedecká konferencia „Trestná politika štátu -história, súčasnosť a perspektívy“ 

(4. – 5. 11. 2015) 
- Jesenná škola práva „Človek v európskej právnej kultúre“ (13. – 18. 11. 2015) 
- Simulovaný trestný proces (2. 12. 2015) 
- Dobročinná zbierka „BOJ PROTI ZIME“ pre Evakuačné tranzitné stredisko (ETC) 

Humenné 
 

  Fakulta verejnej správy  
 

- Otvorenie nového medzinárodného magisterského študijného programu „Ve-
rejná politika a verejná správa v strednej Európe“ v súčinnosti s Fakultou veřej-
ních politik Slezské univerzity v Opavě. Absolventi získajú tzv. spoločný diplom 
(joint degree), ktorý bude platný a uznávaný v SR a ČR.  

- Deň otvorených dverí (12. 3. 2015) 
- Valentínska kvapka krvi 12. 3. 2015) 
- Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy II, vedecká konferencia s medziná-

rodnou účasťou (28. 5. 2015)  
- Vedecký seminár „Aktuálne otázky a problémy obecnej normotvorby“  

(16. – 20. 9. 2015) 
- Workshop Nové trendy a perspektívy verejnej politiky a verejnej správy (9. 11. 

2015) 
- EKASUS 2015: Ekonomické aspekty územnej samosprávy V., vedecká konfe-

rencia s medzinárodnou účasťou (12. 11. 2015) 
- Územná samospráva a tvorba práva, Vedecký seminár spojený s diskusiou 

(27. 11. 2015) 
 

  Filozofická fakulta  
 

- Vedecká konferencia „Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v histori-
ografii (11. 9. 2015) 

- Konferencia „Vojna a mesto v 20. storočí“ (25. – 26. 9. 2015)  
- Beseda s Jeho Excelenciou arménskym veľvyslancom Tigranom Seiranianom 

na tému "Arménsko-slovenské vzťahy" (5. 10. 2015) 
- Tretí blok prednáškového cyklu Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze (9. 

10. 2015) 
- Prednáška držiteľa Pulitzerovej ceny Jamesa B. Steelea na tému "Hlas pravdy v 

časoch globálneho utajovania" (5. 11. 2015) 
- Prednáška rabína Herschela Glucka, nositeľa Rádu Britského Impéria, známeho 

aj ako „ambasádor mieru“(10. 11. 2015)  
- Výstava venovaná jednému z najvýznamnejších československých filozofov 20. 

storočia Janovi Patočkovi (17. – 20. 11. 2015)  

http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/11550
http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/11926
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- Medzinárodné sympózium "Historická tlač v strednej a východnej Európe"  
(20. 11. 2015) 

- Diskusné stretnutia spojené s verejným premietaním vybraných francúzskych fil-
mov - platforma Ciné club, zameraná na šírenie a popularizáciu frankofónnych 
kultúr na Slovensku (november, december 2015)  

- Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Kam kráčaš demokracia“, V. 
ročník Košických politologických dialógov (26. – 27. 11. 2015) 

- Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Zvládanie záťaže v kontexte 
sociálnej práce“, 4. ročník Košických dní sociálnej práce (27. 11. 2015)  

- Moderované interaktívne pásmo k Medzinárodnému dňu migrantov  
(15. 12. 2015) 

- Vedecký seminár pri príležitosti 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika 
(15. 12. 2015) 

- Uvedenie novej knihy pod názvom Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva 
s Maďarskom v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa  
(16. 12. 2015) 

- Kurz prevencie užívania drog a AIDS pre študentov (december 2015) 
- Celoslovenská súťaž vysokoškolákov vo vlastnej tvorbe a dielne tvorivého písa-

nia ARS ŠAFARIKIANA, ktorej súčasťou boli aj besedy s renomovanými sloven-
skými autormi poézie, prózy a literatúry pre deti a mládež. 

Ostatné fakty a činnosti celouniverzitného charakteru  
 

- Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dňa 14. 7. 2015 prof. RNDr. Pavla Sováka, 
CSc. za rektora UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie od 22. 8. 2015 do 21. 8. 
2019 

- Rektor UPJŠ prijal víťazov prestížnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, Ľ. 
Antoniho (PF), M. Marettu (LF) a F. Liptáka (PrávF), ktorí získali ocenenie za 
mimoriadne výsledky v študijnej a vedeckovýskumnej oblasti (6. 2. 2015) 

- Rektor UPJŠ prijal Dr. Thomasa Götza, veľvyslanca Spolkovej republiky Ne-
mecko (10. 2. 2015) 

- Udelenie čestného titulu doctor honoris causa prof. Jochenovi HARANTOVI 
z Technickej univerzity Ilmenau v Nemecku (25. 2. 2015) 

- Rektor UPJŠ vymenoval doc. JUDr. Máriu Hencovskú, CSc. do funkcie dekanky 
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie od 1. 4. 2015 do 
31. 3. 2019.  

- UPJŠ sa aktívne zúčastnila medzinárodného veľtrhu vzdelávania v Krakove 
(26. – 28. 3. 2015) 

- Zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ s prezentáciou témy „Automaty a spracovanie 
textov“, prednášajúci prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. (28. 4. 2015) 

- Rektor UPJŠ vymenoval prof. PhDr. Oľgu Orosovú, CSc. do funkcie dekanky Filo-
zofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie od 5. 5. 2015 do 4. 5. 2019 

- Rektor UPJŠ vymenoval doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. do funkcie dekana 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na druhé funkčné obdobie od 5. 6. 2015 do 
4. 6. 2019 

- Udelenie Cien mesta Košice pracovníkom UPJŠ - doc. MUDr. I. Andrašinovi, CSc. 
(LF), prof. MUDr. J. Kafkovi, DrSc. (LF), prof. PaedDr. Š. Šutajovi, DrSc. (FF). 

- Udelenie Cien primátora mesta Košice prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. (LF), prof. 
RNDr. J. Černákovi, CSc. (PF), prof. MUDr. Š. Kovalovi, PhD. (LF), prof. h.c. prof. 
JUDr. V. Babčákovi, CSc. a kolektívu pracovníkov Kliniky hematológie a onkohe-
matológie LF UPJŠ a UNLP Košice.  

- Udelenie Plakety primátora mesta Košice PhDr. D. Džuganovej (UK) 
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- Udelenie ceny Vedec roka SR v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ prof. 
RNDr. P. Miškovskému, DrSc. (PF)  

- Udelenie Veľkej medaily sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo pri výchove 
generácií matematikov a za významný vedecký prínos prof. RNDr. L. Bukovskému, 
DrSc. (PF)  

- Rektor UPJŠ prijal úspešných doktorandov UPJŠ, ktorí dosiahli vynikajúce vý-
sledky v publikačnej aktivite počas riešenia projektov v rámci Vnútorného vedec-
kého grantového systému pre mladých vysokoškolských  učiteľov a výskumných 
pracovníkov – J. Sába (PrávF), L. Halčinovú (PF) a P. Široczkeho (PF).  

- Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy pre voľnočasové aktivity študentov 
UPJŠ, budovy MINERVA na Moyzesovej ul. v Košiciach (4. 6. 2015) 

- Rektor UPJŠ v Košiciach prijal študentky UPJŠ, víťazky celoslovenského finále 
univerzít SR v basketbale (17. 6. 2015) 

- Historicky prvých 106 absolventov Certifikovaných interdisciplinárnych blokov, 
ktoré boli realizované vďaka vzdelávaciemu projektu „Rozvoj inovatívnych foriem 
vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ“.  

- Rektor UPJŠ prijal laureátov festivalu vysokoškolských folklórnych súborov. FS 
Hornád úspešne reprezentoval UPJŠ na prestížnom folklórnom podujatí „Akade-
mický Zvolen“. V súťaži obhájil svoje prvenstvo (30. 7. 2015) 

- Botanická záhrada UPJŠ si pripomenula 65. výročie svojho založenia. Súčasťou 
významného jubilea bola medzinárodná konferencia Edukácia v botanických zá-
hradách a arborétach (9. – 10. 9. 2015) 

- Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. si Vás dovoľuje pozvať 
na slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na UPJŠ v Košiciach dňa 
21. septembra 2015 o 10.00 hod. v Aule Lekárskej fakulty na Triede SNP 1 v Ko-
šiciach. 

- Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016, predstavenie nových profe-
sorov, predstavenie nových nositeľov vedeckej hodnosti doktora vied, odovzdanie 
dekrétov novým docentom predstavenie nových nositeľov vedeckého kvalifikač-
ného stupňa IIa, odovzdanie Cien rektora UPJŠ za významný prínos učiteľov a ve-
deckých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu (21. 9. 2015) 

- Diskusné fórum profesorov k téme podpory špičkových vedeckých tímov  
(21. 9. 2015) 

- Účasť prezentačného stánku UPJŠ na podujatí venovanom oslave Európskeho 
dňa jazykov (23. 9. 2015) 

- Prijatie zahraničných účastníkov 92. medzinárodného maratónu mieru H. 
Wiggersa, G. Ter Morsa, F. Van Ded Heeda a T. Vandendriechsa (5. 10. 2015) 

- Rektor UPJŠ prijal arménskeho veľvyslanca Tigrana Seiraniana (5. 10. 2015) 
- Účasť prezentačného výstavného stánku UPJŠ na veľtrhu štúdia a kariéry „Akadé-

mia&Vapac“ v Bratislave (6. – 8. 10. 2015) 
- Zamestnanci LF MVDr. L. Strojný, PhD. a MVDr. A. Bomba, DrSc. získali prestížnu 

cenu za transfer technológií na Slovensku (7. 10. 2015) 
- Deň otvorených dverí na UPJŠ pre záujemcov o štúdium a širokú verejnosť  

(9. 10. 2015) 
- Slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 

(15. 10. 2015) 
- Rektor UPJŠ v Košiciach sa zúčastnil podnikateľskej misie v Estónsku a Fínsku 

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, a účelom podpory 
agendy inovatívnej ekonomiky, informačných technológií, eGovernmentu a ostat-
ných sektorov (19. – 22. 10. 2015) 

http://www.biophysics.sk/sk/ludia/5/prof-r-n-dr-pavol-miskovsky-ph-d-d-sc
http://www.biophysics.sk/sk/ludia/5/prof-r-n-dr-pavol-miskovsky-ph-d-d-sc
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- Trnavská univerzita v Trnave pri príležitosti slávnosti 380. výročia založenia staro-
bylej Trnavskej univerzity udelila UPJŠ medailu rektora Trnavskej univerzity v Tr-
nave (23. 10. 2015) 

- Rektor UPJŠ prijal ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera 
(3. 11. 2015) 

- Rektor UPJŠ prijal študentov UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva, ktorým bola 
udelená Výročná cena rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby 
štúdia (18. 11. 2015) 

- UPJŠ sa so svojim výstavným stánkom aktívne zúčastnila na veľtrhu vzdelávania 
PROEDUCO v Košiciach a prezentovala svoje možnosti štúdia (24. – 26. 11. 2015) 

- Udelenie Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja zamestnancovi LF 
prof. MUDr. M. Šašinkovi, DrSc. (27. 11. 2015) 

- Slávnostné otvorenie výstavy fotografií rómskych detí s názvom ÚNIK IX. v pries-
toroch budovy Minerva, ktorých autorkou je študentka FF M. Mydliarová. 

http://www.upjs.sk/public/media/12287/sasinka-ocenenie-ksk-271115.pdf
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou súčasnosti je zabezpečiť, aby sa na všetkých súčastiach UPJŠ v Ko-
šiciach (UPJŠ) opieralo štúdium o kvalitný vedecký výskum, vedený kolektívom od-
borne erudovaných  učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým 
bádaním do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, 
aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimen-
tálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, 
ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi. 
 
Základným predpokladom zvládnutia náročného štúdia na UPJŠ je prijímanie kvalitných 
absolventov SŠ. Propagácia štúdia patrí k prioritným úlohám vedenia univerzity i vedení 
jednotlivých fakúlt. Jej cieľom je nielen prilákať vynikajúcich študentov, ale aj šíriť dobré 
meno UPJŠ vo verejnosti. Organizácia univerzitného Dňa otvorených dverí (DOD) 
v spolupráci s Odborom školstva KSK patrí k novodobým tradíciám a 9.10.2015 bol 
DOD organizovaný už po tretíkrát. DOD už tradične otvára rektor UPJŠ. Formou vý-
stavy o vzdelávaní sa prezentujú nielen jednotlivé fakulty, ktoré ponúkajú širokú paletu 
študijných programov, ale bola prezentovaná aj možnosť štúdia v interdisciplinárnych 
blokoch, ktoré univerzita ponúka od uplynulého akademického roka (AR) 2014/2015. 
Nasledujú  prehliadky pracovísk fakúlt, rozhovory s učiteľmi a študentmi. Túto novodobú 
tradíciu DOD chceme naďalej zdokonaľovať a prezentovať predovšetkým univerzitný 
rozmer štúdia. Za významný krok napĺňania deklarovaného cieľa prijímania kvalitných 
absolventov SŠ považujeme aj možnosť udeliť „Štipendium pre talentovaným študen-
tov“ - absolventom stredných škôl (víťazi významných vedomostných olympiád, celo-
štátnych súťaží a pod). V AR 2015/2016 boli priznané štipendiá pre 3 absolventov SŠ 
aj s prednostným pridelením ubytovania v ŠDaJ. 
 
Už tradične majú najintenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami PF a FF. Spolu-
práca je realizovaná viacerými osvedčenými formami: formou demonštračných experi-
mentov, popularizačných prednášok, organizovaním korešpondenčných seminárov, sú-
ťaží, vzdelávaním učiteľov, vedením a hodnotením prác Stredoškolskej odbornej čin-
nosti (SOČ), výkonom pedagogických praxí a pod.  
 
Popularizácia vedy a prezentácia fakúlt prispievajú k motivácii mladých ľudí študovať 
na UPJŠ. Na UPJŠ sa rieši niekoľko projektov zameraných na popularizáciu vedy. Za-
mestnanci, učitelia aj študenti v spolupráci so SAV sa zapájajú do organizácie súťaží 
pre stredoškolákov a popularizačných aktivít pre verejnosť. Univerzita sa zapojila do 
deviateho ročníka festivalu vedy: „Európska Noc výskumníkov“. Tomuto podujatiu 
chceme v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť nielen prípravou širšieho spektra de-
monštračných experimentov, ale aj výberom prednášateľov tak, aby toto podujatie po-
dávalo komplexný pohľad na UPJŠ ako na inštitúciu s výbornými predpokladmi pre in-
terdisciplinárny výskum, ktorá sa právom radí medzi štvoricu najúspešnejších sloven-
ských univerzít. 
 
UPJŠ ponúkala v uplynulom akademickom roku (k 1.9.2015) spolu 177 študijných pro-
gramov (z toho 86 bakalárskych, 49 magisterských, 1 doktorský a 41 v III. stupni štúdia). 
Aktuálny zoznam študijných programov, garancie a časové obmedzenia sú uvedené na 
webovej stránke univerzity i jednotlivých fakúlt.  Detailný pohľad na štruktúru študijných 
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programov podľa fakúlt a stupňov je prezentovaný v tabuľke 15 tabuľkovej prílohy tejto 
správy. Konštatujeme, že ponuka študijných programov je štandardná a dlhodobo sta-
bilizovaná na všetkých súčastiach UPJŠ, čo prispieva k nielen k skvalitneniu a moder-
nizácii výučbového procesu, ale predovšetkým ku korelácii s požiadavkami praxe a tým 
lepšiemu uplatneniu absolventov univerzity na trhu práce 
 
Univerzita obhájila svoje popredné postavenie v slovenskom vysokoškolskom vzdelá-
vacom priestore, predovšetkým na základe medzinárodne uznávaného výskumu, čo 
potvrdila aj Akreditačná komisia (AK) zaradením UPJŠ v Košiciach medzi štvoricu naj-
významnejších vedecko-výskumných univerzít na Slovensku.  
 
Štruktúra študentov 
 
Celkový počet študentov zapísaných na študijné programy prvého, druhého, spojeného 
prvého a druhého stupňa a tretieho stupňa v dennej i externej forme na UPJŠ v roku 
2015 (k 31.10.) bol 7480 študentov, z toho v dennej forme 6777 a v externej forme 703. 
Prehľad počtu študentov 1. až 3. stupňa na jednotlivých fakultách zobrazuje Obr. 1. 
Detailný prehľad štruktúry študentov z hľadiska fakulty, formy štúdia a štátnej prísluš-
nosti poskytuje tabuľka č.1 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Tabuľka č. 1a v tabuľkovej 
prílohe tejto správy poukazuje na trendy vo vývine počtu a štruktúry študentov za po-
sledných 6 rokov. 
 

 
 
Počty denných a externých študentov na jednotlivých súčastiach UPJŠ v Košiciach 

 
Celkový počet študentov denného štúdia v I., II. a spojeného I. a II. stupňa na univerzite 
medziročne mierne rástol do roku 2010 a to hlavne vzhľadom k dobudovávaniu štruk-
túry Filozofickej fakulty, ktorá sa na tomto vzraste podieľala najviac. Od AR 2010/2011 
počet študentov v externej forme a od AR 2011/2012 počet študentov dennej formy štú-
dia na univerzite pravidelne klesá. V AR 2015/2016 trend celkového poklesu počtu štu-
dentov na UPJŠ pokračoval tak v dennej ako aj v externej forme štúdia na všetkých 
fakultách okrem LF, kde k nárastu prispel predovšetkým zvýšený počet zahraničných 
študentov.  
 

 
 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

LF PF PrávF FVS FF ÚTVaŠ

denná externá



 27 

Celkový počet študentov zapísaných na štúdium I. a spojeného I. a II. stupňa štúdia 

 

 
 
 

Z hľadiska kvality vzdelávania možno považovať za pozitívum relatívne nízku proporciu 
študentov v externej forme vzdelávania (v AR 2014/2015 - 10,7 % a v AR 2015/2016 - 
9 %). To, čo ostáva výzvou pre ďalšie roky, je vytvorenie podmienok pre zvyšovanie 
podielu zahraničných študentov na všetkých fakultách a vo všetkých stupňoch vzdelá-
vania. Jednou z možností, ktorá by mohla prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, je štan-
dardné poskytovanie možnosti (rovnako našim, ako aj zahraničným študentom) štúdia 
predmetov nielen v slovenskom jazyku, ale aj v cudzom svetovom jazyku. Najďalej je 
v tomto smere Lekárska fakulta a Prírodovedecká fakulta, ktoré ponúkajú výučbu tak-
mer všetkých predmetov aj v anglickom jazyku. V AR 2015/16 rozšírila FF výučbu psy-
chológie v anglickom jazyku pre prvých 6 študentov z Izraela. 
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

V roku 2015 pretrvával vysoký záujem o mobilitné programy zo strany študentov. Cel-
kový počet vyslaných študentov v rámci Erasmus+ stáží sa každoročne zvyšoval 
a v akademickom roku 2015/2016 dosiahol zatiaľ najvyššiu úroveň 80 vyslaných štu-
dentov, pričom 49 z týchto študentov pochádzalo z Lekárskej fakulty. Vyslaní študenti 
v rámci stáži preferovali najmä organizácie v Českej republike (z celkového počtu 21 
stáží).  
 
UPJŠ v rámci Erasmus+ štúdia a stáží prijala v akademickom roku 2015/2016 80 štu-
dentov zo zahraničia, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavovalo zatiaľ 
najvyšší počet. V porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 sa celkový počet prija-
tých zahraničných študentov zvýšil o 12 a bol primárne vyvolaný medziročným rastom 
prijatých zahraničných študentov na Lekárskej fakulte. Polovica zo všetkých prijatých 
zahraničných študentov boli študenti z Talianska a Španielska. 
 
Prijímanie na štúdium 
 
UPJŠ v Košiciach sa relatívne dobre vyrovnáva s negatívami dnešnej doby ako sú ne-
primerane vysoký počet subjektov poskytujúcich VŠ vzdelávanie (rôznej kvality), či  zni-
žujúci sa demografický vývoj  populácie. Ako vyplýva z hodnotiacich správ jednotlivých 
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fakúlt o štúdium na UPJŠ v Košiciach je vcelku vyrovnaný a uspokojivý záujem. Spop-
latnenie externého štúdia malo za následok pokles záujmu, ktorý pravdepodobne bude 
pokračovať v dôsledku predĺženia tejto formy štúdia od nasledujúceho akademického 
roka. Podrobný prehľad údajov o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jed-
notlivých študijných odborov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných štu-
dentov, poskytujú tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy. 
 
V súlade so zákonom o VŠ  je prijímacie konanie v réžii  jednotlivých fakúlt, s výnimkou 
univerzitného študijného programu Šport a rekreácia. Pravidlá pre prijímacie konanie 
(PK) boli včas schválené v samosprávnych orgánoch univerzity/fakúlt a zverejnené. 
Keďže mnohé študijné programy vyžadujú špecifické zhodnotenie študijných predpo-
kladov, je prirodzená aj ich variabilita.  
 
Na viaceré študijné programy sú prijímaní uchádzači len na základe výsledkov zo stred-
nej školy (PF a mnohé študijné programy na FF). Na LF, PrávF, FVS a čiastočne aj na 
FF (na jednoodborové študijné programy: Psychológia, Anglický jazyk pre európske in-
štitúcie a ekonomiku, Anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, 
Anglický a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, Britské a americké štú-
diá, Rodové štúdiá a kultúra, Sociálna práca, Masmediálne štúdiá, História, Filozofia) 
bolo realizované prijímacie konanie na základe výsledkov písomnej, resp. ústnej prijí-
macej skúšky. Na PF je požadovaný od absolventov stredných odborných škôl test vše-
obecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok, organizovaných 
spoločnosťou SCIO a pre absolventov gymnázií ako alternatívna možnosť k ich študij-
ným výsledkom.  
 
Od AR 2012/13 je na UPJŠ v Košiciach povinný elektronický zápis. Postupne bol tento 
proces optimalizovaný, čo prispelo k zjednodušeniu administratívneho zápisu i prolon-
gácie študentských kariet, a následne k zvýšeniu spokojnosti všetkých zainteresova-
ných strán. Skúsenosť poukazuje na dôležitosť včasnej a dostatočnej informovanosti 
študentov o harmonograme elektronického zápisu zo strany fakúlt. 
 
Administrácia zápisov nastupujúcich študentov je významne uľahčená podporou AiS2 
prostredníctvom elektronickej návratky a to aj pre zahraničných študentov. Elektronická 
návratka uľahčuje proces výroby PIK pre nových študentov.  Ďalšou dôležitou skutoč-
nosťou pre administratívne spracovanie dát pre prijímacie konanie i zápis nových štu-
dentov  je podpora AiS2 pre párovanie platieb, ktoré sa realizujú bankovým prevodom. 
Preto už od roku 2012 fakulty striktne požadujú všetky platby realizovať bankovým pre-
vodom s presne definovaným variabilným symbolom podľa usmernenia ekonomického 
referátu R UPJŠ.  
 
V roku 2015 pre AR 2015/16 prejavilo  záujem o štúdium na UPJŠ celkove 6 450, z 
ktorých PK absolvovalo 5784 študentov na všetkých stupňoch štúdia. Z toho bolo 5170 
uchádzačov o štúdium prvého stupňa, 1058 druhého stupňa a 222 tretieho stupňa.  
Z tohto počtu bolo na štúdium akceptovaných 3759  uchádzačov a k 30.09.2015 bolo 
zapísaných 2663 študentov (tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy). 
 
Pokles záujmu o štúdium dokumentovaný tak počtom prihlásených, prijatých ako aj za-
písaných študentov (Obr. 3) súvisí jednak s nepriaznivým demografickým vývojom 
a existenciou súkromných VŠ tak v ekonomických, ako aj právnych odboroch, ale aj s 
medializovaním nízkej potreby absolventov v odbore právo, verejná správa a v niekto-
rých spoločenskovedných odboroch, ako aj s nižším záujmom o externé štúdium. V prí-
rodovedných odboroch, matematike, informatike a učiteľstve akademických predmetov 
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to môže byť aj dôsledkom zásahov do školských vzdelávacích programov na SŠ a VŠ 
a nedostatočným ocenením hodnoty vzdelania v spoločnosti. Na univerzite však exis-
tujú študijné programy v študijných odboroch, o ktoré je tradične veľmi vysoký záujem, 
kde počet prihlásených niekoľkonásobne prekračuje kapacitné možnosti a naopak exis-
tujú študijné odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záujem-
cov než je univerzita pripravená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad štú-
dium všeobecného lekárstva, kde pomer počtu uchádzačov ku plánovaným kapacitám 
bol 4:1, zubného lekárstva (6:1), ďalej štúdium v oblasti žurnalistiky, humanitných vied, 
biológie a v medziodborovom štúdiu biológia-chémia, kde počet uchádzačov prekročil 
v roku 2015 možnosti školy takmer dvojnásobne. Naopak, dlhodobejšie môžeme pozo-
rovať pomerne nízky záujem verejnosti o študijné programy napríklad z oblasti mate-
matiky, fyziky, informatiky, ktoré univerzita poskytuje na špičkovej úrovni. 
 

Trend počtu uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov  
na štúdium (denné a externé) v študijných programov prvého a spojeného prvého 

a druhého stupňa v posledných troch rokoch 

 

 
 

O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2015 situá-
cia v prijímaní na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. 
tabuľka 3b tabuľkovej prílohy tejto správy). Väčšina absolventov 1. stupňa na UPJŠ 
pokračuje v štúdiu aj na druhom stupni na našej univerzite, tak ako to bolo aj v uplynu-
lých rokoch. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narastá záujem o štúdium 2. stupňa 
u absolventov iných VŠ, ktorí prichádzajú často s nedostatočnými teoretickými i prak-
tickými vedomosťami, čo zvyšuje nároky na stanovenie presných podmienok pre prijí-
macie konanie na druhý – magisterský stupeň štúdia na UPJŠ. Najväčší záujem o ma-
gisterské štúdium po absolvovaní 1. stupňa na inej VŠ sme zaznamenali najmä na FF, 
kde  na niektorých študijných programoch bolo potrebné pristúpiť k prijímacej skúške 
v študijnom programe Psychológia pre všetkých študentov a v študijnom programe Brit-
ské a americké štúdia pre študentov prichádzajúcich z iných univerzít.   
 
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 ve-
decko-výskumného charakteru. Toto štúdium sa realizuje podľa Študijného poriadku 
doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach, v ktorom sú ustanovené  základné výcho-
diská pre prijímacie konanie, nevyhnutné požiadavky na kumuláciu kreditov vo vedeckej 
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i študijnej časti včítane  pravidiel prideľovania kreditov, priebeh dizertačnej skúšky i ob-
hajoby dizertačnej práce. Situáciu v prijímaní na študijné programy tretieho stupňa pre 
akademický rok 2015/16 sumarizuje tabuľka č. 3c tabuľkovej prílohy tejto správy.  
Z priebehu ostatného prijímacieho konania vyplýva, že vyčlenený počet doktoran-
dských pozícií pre doktorandov denného štúdia zhruba zodpovedá záujmu o štúdium 
najmä na LF a PF (1 a 1,4 uchádzačov na jedno miesto) a aj na ostatných fakultách bol 
primeraný s ohľadom na školiteľské kapacity (2 uchádzači o 1 miesto). Vysoký záujem 
o denné štúdium bol najmä na PrávF (3,3 uchádzačov o 1 miesto). 
 
Fakulta Rozpis 

miest z  
rozpočtu 
UPJŠ 
(2015) 

Počet 
miest 
z iných 
zdrojov 
ako z roz-
počtu 
UPJŠ 

Počet  
vypísaných 
tém  
dizertač-
ných prác 

Počet  
uchádzačov 
DnDŠ/ExDŠ 

Počet  
prijatých  
doktorandov 
DnDŠ/ExDŠ 

Percento 
prijatých 
uchádzačov 
DnDŠ/ExDŠ 

% 

LF   28 0   51  28/15 22/15 78/100 

PF   45 1 120  65/1 46/0 71/0 

PrávF     8 0   39  26/7   8/1 31/14 

FVS     3 0   14    6/1   3/0 50/0 

FF   16 0   52  31/20 17/11 56/65 

UPJŠ 100 1 276 156/44 96/27 61/61 
 

DnDŠ - denná forma doktorandského štúdia 
ExDŠ – externá forma doktorandského štúdia 

 
K 31.12.2015 bolo na univerzite spolu 310 doktorandov v dennej forme štúdia a 212 
doktorandov v externej forme štúdia. Spolu na UPJŠ študovalo 516 doktorandov. 
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2014/2015 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium 1 960 absol-
ventov I., II. a spojeného I. a II. stupňa štúdia. Bližší pohľad na štruktúru vzhľadom na 
stupeň a fakultu je uvedený v tabuľke 2 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
 
Nasledujúci graf sumarizuje percentuálny podiel študentov, ktorí ukončili štúdium s vy-
znamenaním. Tieto údaje slúžia na doplnenie obrazu o náročnosti štúdia na jednotli-
vých stupňov. Napriek tomu že študenti PF a FF dosahujú najvyššie % čo sa týka počtu 
študentov vylúčených pre neprospech, paradoxne práve na týchto fakultách je aj naj-
vyšší počet študentov, ktorí ukončia svoje štúdium s vyznamenaním. 

 
Percentuálny podiel študentov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním 
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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 UPJŠ.  Z publikovaných údajov je zrejmé, že absolventi LF 
a PF patria k absolventom s najlepším uplatnením v SR. Narastá však problém uplat-
nenia absolventov PrávF a FVS, čo čiastočne spôsobilo aj otvorenie súkromných VŠ 
v odbore práva či ekonómie, čo spôsobilo nasýtenie trhu. V týchto odboroch na Sloven-
sku ešte stále kvalita vzdelávania nehrá dominantnú úlohu. UPJŠ nepodceňuje túto 
problematiku a prijala opatrenia pre zlepšenie uplatnenia absolventov v praxi: 
 

1. Výsledky analýzy zamestnanosti MŠVVaŠ univerzita pre objektívnu informova-
nosť verejnosti zverejňuje na svojej webovej stránke v časti štúdium, resp. verej-
nosť a médiá. 
 

2. Pomôcť zlepšiť uplatnenie absolventov UPJŠ pomáha aj spolupráca s firmami 
a prezentácia tejto spolupráce verejnosti pri vhodných príležitostiach.  Konkrétne 
príklady spolupráce sú prezentované v 8. časti tejto správy.  

 
3. Za najvýznamnejšie opatrenie považujeme zavedenie certifikovaných interdiscip-

linárnych kurzov (CIK) pre študentov UPJŠ, ktoré môžu prispieť k lepšiemu uplat-
neniu ich absolventov na trhu práce. UPJŠ v Košiciach ponúka  už druhý rok 8 
certifikátov UPJŠ a 3 medzinárodne uznávané certifikáty. Ponuka CIK pre študen-
tov univerzity bez ohľadu na ich materskú fakultu prispieva k vyprofilovaniu absol-
ventov a k následnému lepšiemu uplatneniu v praxi. Prvých 106 študentov UPJŠ 
získalo 30. júna 2015 Certifikát UPJŠ v Košiciach za úspešné absolvovanie pred-
metov vybraných interdisciplinárnych blokov. 

 
4. Boli prijaté opatrenia k efektívnejšiemu zisťovaniu spätnej väzby od absolventov 

kreovaním elektronického dotazníka pre absolventov v AIS novo vyvinutou apliká-
ciou. Táto možnosť získania spätnej väzby doplní informácie z Ústavu informácii 
a prognóz školstva (UIPŠ).  
 

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. 

 
 

Výber z úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2015 získali študenti našej univerzity početné úspechy a ocenenia v oblasti ve-
deckovýskumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. Výraznou motiváciou pre najlepších 
študentov UPJŠ je „Výročná cena rektora“ udeľovaná nielen za vynikajúce študijné vý-
sledky počas celého štúdia (prospech do 1.1.), ale aj za publikačné aktivity študentov, 
reprezentáciu UPJŠ nielen na medzinárodných odborných konferenciách ale aj 
v športe, či kultúre. Prehľad počtu ocenených ku dňu 20. 06. 2015 za AR 2014/2015 je 
prezentovaný v nasledujúcej tabuľke.  
 
Oproti minulému akademickému roku sa znížil počet ocenených za publikačné výstupy  
z 10 na 1 (v kategórii A o 8) a pribudli ocenenia v kategórii šport (z 5 v AR 2013/2014 
na 32 v AR 2014/2015. Tento trend je znepokojivý, keďže sme univerzitou vedecko-
výskumnou. 
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Výročná cena rektora za publikačné aktivity a reprezentáciu UPJŠ v AR 2014/15 

 

 
Fakulta 

                  Reprezentácia      
Iné akti-

vity 

Publiká-
cie A 

Cena za 
prospech ŠVOČ/

ŠVK 
Šport Konferen-

cie 

LF 0 10 3 1 0 3 

PF 6 1 0 8 0 19 

PrávF 6 5 0 0 1 0 

FVS 1 0 0 1 0 4 

FF 0 1 0 7 0 4 

ÚTVŠ 0 15 0 0 0 0 

UPJŠ 13 30 3 17 1 30 

 

Dňa 18. 11. 2015 sa uskutočnilo tradičné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri 
príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v priestoroch Minervy. Rektor univerzity 
prof. RNDr. P. Sovák, CSc. spolu s prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie prof. 
Ing. M. Marekovou, CSc. odovzdali študentom univerzity dekréty o udelení Výročnej 
ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach.  
 
Skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry učiteľov 
 
Je potešiteľné, že i keď mierne, ale vcelku zreteľne vidieť trend k skvalitňovaniu kvalifi-
kačnej štruktúry učiteľov a to najmä v postupnom znižovaní podielu učiteľov bez ukon-
čeného tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Podobne ako v uplynulom roku na-
rástol počet odborných asistentov s vedeckou hodnosťou najmä na LF (zo 155 na 167, 
celkove z 337 na 355). Vynikajúca kvalifikačná štruktúra je najmä na Prírodovedeckej 
fakulte, kde takmer úplne eliminovali učiteľov bez PhD. Kvalifikačná štruktúra učiteľov 
na jednotlivých fakultách je sumarizovaná v nasledujúcom grafe.  
 

Kvalifikačná štruktúra učiteľov UPJŠ v Košiciach na jednotlivých fakultách 
 

 
 

       
V porovnaní s uplynulým akademickým rokom došlo k nárastu počtu VŠ učiteľov na uni-
verzite o 20, pričom k navýšeniu došlo predovšetkým na LF (o 18 VŠ učiteľov, predo-
všetkým v kategórii odborný asistent s PhD.), čo je pravdepodobne dôsledok zvýše-
ného počtu predovšetkým zahraničných študentov. 

LF PF PrávF FVS FF ÚTVŠ

prof. doc. PhD. OA A L
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Aj keď prirodzene hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania bolo v AR 2014/15 vzdelá-
vanie v študijných programoch prvého až tretieho stupňa, UPJŠ ponúkala a poskyto-
vala vzdelávanie aj v rámci celoživotného vzdelávania. Tradičnou a dlhoročnou aktivi-
tou je v tomto kontexte aktívna účasť univerzity v konzorciu vysokých škôl zabezpeču-
júcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku.  Všetky fakulty tradične realizujú 
rigorózne konania a na Lekárskej fakulte významnú zložku celoživotného vzdelávania 
tvorí špecializačné štúdium. 
 
Univerzitným lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania je Centrum celoživotného vzdelá-
vania (CCV), ktoré je tiež lídrom v manažovaní projektov realizovaných v rámci OP 
Vzdelávanie. Okrem manažérskeho riadenia dvoch celouniverzitných projektov: projekt 
Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) a projekt RIFIV zabezpečuje aj odbornú 
náplň realizovaných aktivít buď prostredníctvom vlastných alebo externých lektorov. 
 
CCV v AR 2014/2015 realizovalo celý rad komerčných i nekomerčných aktivít pre ab-
solventov i verejnosť. Medzi vzdelávacie aktivity CCV patrí ďalšie vzdelávanie, konti-
nuálne vzdelávanie (15 učiteľov absolvovalo prípravné atestačné vzdelávanie, 62 uči-
teľov absolvovalo aktualizačné vzdelávanie a 42 učiteľov absolvovalo inovačné vzde-
lávanie) a atestačné skúšky pedagogických zamestnancov (26 učiteľov absolvovalo 
prvú alebo druhú atestačnú skúšku).  
 
CCV je zodpovedné aj za prípravu akreditačných spisov v rámci ďalšieho a kontinuál-
neho vzdelávania. V rámci kontinuálneho vzdelávania ponúka 21 vzdelávacích progra-
mov (aktualizačné a inovačné vzdelávanie) a 2 vzdelávacie programy (aktualizačné – 
prípravné atestačné vzdelávanie). Okrem toho ponúka kurzy na zvýšenie digitálnej gra-
motnosti, ktoré prispôsobuje konkrétnym požiadavkám. V rámci komerčných aktivít 
CCV k najvýznamnejším patrí realizácia školení pre Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky pre oblasť verejných financií. V akademickom roku 2014/2015 sa zúčastnilo 
piatich rôznych vzdelávacích kurzov spolu 6 693 zamestnancov verejnej správy.  
 
Spolu 4 skúšobní komisári akreditovali na nový modul M12 Bezpečnosť pri využívaní 
IKT a tiež na program Advanced: moduly AM3 Pokročilá práca s textom, AM4 Pokročilá 
práca s tabuľkami, AM5 Pokročilá práca s databázou, AM6 Pokročilá práca s prezen-
táciou. Následne v júni 2014 sa akreditovali ďalší traja skúšobní komisári pre program 
Base a Standard. V decembri 2014 sa začalo testovanie pre študentov univerzity v 
rámci projektu RIFIV, cez ktorý študenti mali  možnosť získať medzinárodný certifikát 
ECDL úplne zadarmo. V akademickom roku 2014/2015 získalo medzinárodný certifikát 
ECDL 111 študentov, ďalší 5 študenti získali čiastočný certifikát (certifikát ECDL Štart, 
alebo certifikát ECDL Profile) za úspešné absolvovanie niektorých modulov. 
 
V akademickom roku 2014/2015 CCV poskytovalo aj konzultačnú činnosť (asistent fi-
nančného manažéra a asistent manažéra monitoringu) pri realizácií dopytovo-oriento-
vaných projektov pre dve stredné školy: Gymnázium Šrobárova 1, Košice a Stredná 
zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice.  
 
CCV realizovalo pre mesto Trebišov dopytovo-orientovaný projekt „Učíme sa celý ži-
vot“, do ktorého boli zapojení aj ďalší experti z Prírodovedeckej fakulty, Lekárskej fa-
kulty, Právnickej fakulty a Filozofickej fakulty.  
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Súčasťou organizačnej štruktúry CCV je i Centrum pre inovatívne vzdelávanie, ktoré 
realizuje aktivity v rámci projektu IRES: 
 

- školiaca konzultačná činnosť pre vyučovanie s podporou IT, 
- organizácia kontinuálneho vzdelávania a atestačných skúšok pre učiteľov ZŠ a SŠ, 
- akreditácia vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania. 

 
CCV je plne financované z podnikateľskej činnosti, hlavnej činnosti a z prostriedkov 
projektov EÚ bez príspevku zo štátnej dotácie. Z pohľadu vedenia univerzity je zá-
služná i koncepčná činnosť CCV zameraná na využívanie finančných prostriedkov Eu-
rópskej únie a iných verejných zdrojov – príprava projektov po obsahovej aj finančnej 
stránke, poradenstvo, konzultácie, metodické usmerňovanie – hlavne pre OP Vzdelá-
vanie (aj návrhy nových národných projektov – Vzdelávanie v 21. storočí, Vzdelávacia 
a životná perspektíva žiakov zo znevýhodneného rómskeho prostredia). 
 
V roku 2015 sa realizoval celý rad komerčných a nekomerčných aktivít pre absolventov 
i verejnosť. Univerzita prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania (CCV) zabez-
pečuje Kontinuálne vzdelávanie a atestácie pedagogických zamestnancov v súlade so 
zákonom č. 317/2009, 390/2011 a vyhláškou č. 445/2009. V rámci tohto vzdelávania 
ponúka pre pedagogických zamestnancov inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelá-
vanie, prípravné atestačné vzdelávanie, ako aj atestácie pedagogických zamestnancov. 
 
Nasledovné vzdelávacie programy absolvovalo 116 učiteľov: 
 

- Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu  
(27 absolventov) 

- Moderná didaktická technika v práci učiteľa (35 absolventov) 
- Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese 

(12 absolventov) 
- Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  

(8 absolventov) 
- Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

(7 absolventov) 
- Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

(7 absolventov) 
- Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

(8 absolventov) 
- Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

(12 absolventov). 
 
V roku 2015 úspešne vykonalo prvú a druhú atestáciu 32 pedagogických zamestnancov 
základných a stredných škôl. Okrem toho CCV ponúka kurzy na zvýšenie digitálnej gra-
motnosti, ktoré prispôsobuje konkrétnym požiadavkám.  V roku 2015 absolvovalo vzde-
lávanie "Interaktívna tabuľa vo vyučovaní na strednej škole" 38 učiteľov stredných škôl. 
V rámci komerčných aktivít patrí k najvýznamnejším realizácia školení pre Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky pre potreby štátnej pokladnice.  
 
V roku 2015 sa zúčastnilo ôsmych rôznych vzdelávacích kurzov spolu 8259 zamest-
nancov verejnej správy, z toho tri typy kurzov boli zamerané na nové informačné sys-
témy. Vzdelávacie aktivity pozostávali z týchto typov vzdelávacích kurzov: 
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- Základný kurz pre klientov Štátnej pokladnice (Z) - 42 
- Konzultačný kurz pre klientov Štátnej pokladnice (K) - 18 
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP € - 398 
- Práca s CKS (IS JÚŠ) – prihlásenie, zadávanie, nahrávanie a kontrola úda-

jov (CKS) - 233 
- Metodika systému riadenia verejných financií (MET) - 4 rôzne vzdelávacie 

kurzy - 7 568. 
 
Školenia v roku 2015 prebiehali pod záštitou školiacich stredísk, slovenských univerzít 
– EU Bratislava, UMB Banská Bystrica, ŽU Žilina a UPJŠ Košice a časť školení sa 
uskutočnila aj v mestách Humenné, Lučenec, Nitra, Prešov, Svidník, Trenčín, Trnava a 
Zvolen. 
 
V roku 2015 CCV pokračovalo v realizácii vzdelávacích aktivít v rámci IT Valley Akadé-
mie - projekt SAP AKADÉMIA. Pre vzdelávanie zamestnancov firiem bolo realizovaných 
6 kurzov. Vzdelávania sa v roku 2015 zúčastnilo 68 zamestnancov. Vzdelávanie štu-
dentov pokračovalo  spolupráci s firmami v rámci 13 predmetov (LS 2014/2015 - 6 pred-
metov, 116 študentov, ZS 2015/2016 - 5 predmetov, 184 študentov...). Lektorsky vzde-
lávanie v SAP akadémii okrem štyroch interných zamestnancov CCV zabezpečovalo 6 
lektorov z IT firiem. 
 
V júli 2015 CCV v spolupráci s Občianskym združením Prírodovedec a Košice IT Val-
ley prostredníctvom IT Valley Akadémie  zorganizovalo Denný IT tábor so zameraním 
na programovanie - 1 turnus, spolu 15 žiakov ZŠ: Programovanie mobilných aplikácii 
v App Inventor 2. 
 
V roku 2015 sa pokračovalo v bezplatnom medzinárodnom testovaní  študentov UPJŠ 
v rámci projektu RIFIV, vďaka ktorému získalo 72 študentov medzinárodný certifikát 
ECo-C (v spolupráci s FF UPJŠ, Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie 
zdravia) a 176 študentov medzinárodný certifikát ECDL. 
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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 Aktualizácii Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2011 až 2017, ktorý bol schválený na 
zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 21. 6. 2012 po predchádzajúcom preroko-
vaní vo Vedeckej 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; tieto vedecké osobnosti sú nositeľmi 
výskumnej problematiky. Výskumné tímy najmä v prípade interdisciplinárneho výskumu 
sú často tvorené riešiteľmi z rôznych ústavov, fakúlt, a vedecká spolupráca prekračuje  
aj rámec univerzity, keď na riešení sa podieľajú aj riešitelia z iných domácich ako aj 
zahraničných univerzít alebo vedeckých ustanovizní, prípadne aj z podnikateľského 
prostredia. Prioritou pri kreovaní výskumných tímov je predovšetkým potreba komplex-
ného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. Okrem vedeckej čin-
nosti sa na UPJŠ, Filozofickej fakulte príležitostne realizuje aj umelecká činnosť. 
 
V rámci pilotného projektu s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vyso-
kých škôl na Slovensku“ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy 
vysokých škôl na Slovensku dva vedecké tímy na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a je-
den na Lekárskej fakulte UPJŠ. Informácia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
 

Názov 
špičkového tímu 

Skratka 
špičkového 

tímu 

Zloženie 
špičkového tímu 

Fakulta 

 

Kvantový magnetizmus  
a nanofyzika 

 

QMAGNA 

 
Alexander Feher 
Martin Orendáč 
Alžbeta Orendáčová 
Erik Čižmár 
Vladimír Komanický 
Tomáš Samuely 
Robert Tarasenko 
 

 

Prírodovedecká 
fakulta 

 

Tím výskumu bioaktívnych látok 
pre biomedicínske aplikácie 

 

BioAktiv 

Peter Fedoročko 
Eva Čellárová 
Jaromír Mikeš 
Eva Vranová 
 

 

Prírodovedecká 
fakulta 

 

Excelentný tím pre výskum ate-
rosklerózy 

 

EXTASY 

 
Ružena Tkáčová 
Ivan Tkáč 
Ján Šalagovič 
Pavol Joppa 
Martin Javorský 
 

 

Lekárska fakulta 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zá-
kona č. 233/2008 Z. z. vydalo dňa 27. novembra 2015 pre Univerzitu Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s platnosťou 
šesť rokov od jeho vydania. 
 
Akademický rok 2014/15 bol rokom komplexnej akreditácie, pričom v závere roka 2015 
Akreditačná komisia (ďalej len ako AK) zverejnila hodnotenie študijných programov 
a svoje rozhodnutie. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach bola hodnotená v 16 oblas-
tiach výskumu, v ktorých UPJŠ realizuje vzdelávaciu činnosť, pričom celkový počet hod-
notených oblastí výskumu bol 15 (OV 21. vedy o športe nemala v hodnotenom období 
absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa), z toho 13 oblastí vý-
skumu bolo hodnotených stupňom B a lepším.  Keďže na UPJŠ sa realizuje vzdelávacia 
činnosť na piatich fakultách ako aj na univerzitnom pracovisku, hodnotenie kvality vý-
skumnej činnosti v nasledovných oblastiach výskumu (OV) po jednotlivých súčastiach 
UPJŠ bolo nasledujúce: 
 
 

UPJŠ/fakulty Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie 
výskumu 
 (kategória 
hodnotenia*) 

Lekárska fakulta 
18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravot-
nícke vedy 

A/3,95 

Prírodovedecká fa-
kulta 

1. Pedagogické vedy A-/3,70 

9.1 Fyzika A/4,00 

9.2 Vedy o Zemi a vesmíre B/3,10 

10. Environmentalistika a ekológia A-/3,70 

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie A/3,95 

13. Vedy o živej prírode A/3,90 

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomuniká-
cie 

A-/3,50 

24. Matematika a štatistika A/4,00 

Právnická fakulta 7. Právo a medzinárodné vzťahy A-/3,50 

Fakulta verejnej 
správy 

6. Spoločenské a behaviorálne vedy B-/2,65 

Filozofická fakulta 

1. Pedagogické vedy B-/2,60 

2. Humanitné vedy B+/3,45 

3. Historické vedy a etnológia B/2,95 

6. Spoločenské a behaviorálne vedy A-/3,50 

Ústav telesnej vý-
chovy a športu 

21. Vedy o športe C-/1,70 

 

*údaj je uvedený v súlade s ods. 27 kritérií na hodnotenie výskumu 

 
 
Na základe žiadostí pre akreditáciu práv pre habilitačné konania a konania pre vyme-
núvanie profesorov získala UPJŠ právo v 34 študijných odboroch, ktoré sú uvedené 
v tabuľke č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy. V dvoch študijných odboroch bola plat-
nosť priznaného práva pozastavené a v 4 odboroch bola žiadosť zamietnutá. 
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Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2015 sa na UPJŠ riešilo 157 projektov podporených z domácich grantových 
schém, z toho 139 bolo výskumných projektov a 18 ostatné projekty v nasledovnej 
štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 
 

 93 projektov VEGA, z toho 33 so začiatkom riešenia v roku 2015; 

 20 projektov KEGA, z toho 5 so začiatkom riešenia v roku 2015; 

 36 projektov APVV VV (26 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 10 – spoluriešitelia 
z UPJŠ), z toho 10 so začiatkom riešenia v roku 2015;  

 8 iných projektov, z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2015. 
 
Ostatné projekty: 
 

 2 projekty APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 1 so začiatkom riešenia 
v roku 2015. 

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

Na riešení jedného projektu financovaného z domácich zdrojov sa podieľalo priemerne 
5,1 tvorivých zamestnancov (fyzický počet), resp. jeden tvorivý zamestnanec sa podie-
ľal priemerne na riešení 0,2 projektu financovaného z domácich zdrojov. Vzhľadom 
k tomu, že výskumné tímy majú obvykle väčší počet riešiteľov ako priemerný počet 3,4, 
veľa riešiteľov sa podieľalo na riešení viac ako jedného projektu financovaného z do-
mácich zdrojov.  
 
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 2015 sa na UPJŠ riešilo 23 projektov podporených zo zahraničných grantových 
schém: 
 

 5 projektov bolo financovaných Európskou komisiou, z toho žiaden so začiatkom 
riešenia v roku 2015; 

 ďalších 13 výskumných projektov, z toho 4 so začiatkom riešenia v roku 2015; 

 11 ostatných zahraničných projektov - iného ako výskumného charakteru, z toho 
2 so začiatkom riešenia v roku 2015. 

 
Zoznam projektov podporených zo zahraničných grantových schém je uvedený v tabuľ-
kách č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
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Na riešenie zahraničných výskumných projektov a ostatných zahraničných projektov v 
roku 2015 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej 
výške 690 924. €, z toho na riešenie zahraničných výskumných projektov 594 534 €. 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov zo zahraničných výskumných i ne-
výskumných grantov na 1 tvorivého zamestnanca UPJŠ predstavuje okolo 900 €. 
 
V roku 2015 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo za-
hraničných zdrojov zapojených 84,6 % tvorivých zamestnancov (prepočítaný počet). 
 

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 publikačné výstupy najmä vo forme monografií, príspev-
kov do monografií, resp. vedeckých prác zverejnených v  časopisoch evidovaných v da-
tabázach WoS, SCOPUS a novšie aj ERIH. V nadväznosti na nové hodnotiace kritériá 
vypracované Akreditačnou komisiou sa dôležitým aspektom stala snaha, aby výsledky 
výskumu boli zverejnené vo vedeckých časopisoch s evidovaným impakt faktorom (IF) 
a IF časopisu mal hodnotu vyššiu ako je hodnota určená Akreditačnou komisiou pre 
zaradenie práce do kategórie A. Uvedený aspekt nadobudol na význame aj v súvislosti 
s novými minimálnymi požiadavkami na akreditáciu práv na habilitačné konania a ko-
nania na vymenúvanie profesorov. 
 
UPJŠ v roku 2016 zverejnila na svojej webovej stránke zoznamy najvýznamnejších ve-
deckých prác zamestnancov publikovaných v roku 2015 podľa fakúlt a oblastí výskumu: 
http://www.upjs.sk/public/media/7217/najvyznamnejsie-vedecke-prace-2013.pdf, ako aj publi-
kované práce zamestnancov UPJŠ z obdobia rokov 2009 – 2013, ktoré získali najvyšší 
počet citácií a ohlasov po jednotlivých fakultách a oblastiach výskumu: 
http://www.upjs.sk/public/media/7217/publikovane-prace-zamestnancov-2013.pdf  
 
V roku 2015 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“. 
 
 

Projekty získané súťaživou formou 
 
Na riešenie výskumných projektov v roku 2015 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou 
formou celkový objem finančných prostriedkov z domácich zdrojov v celkovej výške 
1 995 369 € (v kategórii bežné i kapitálové výdavky), z toho 695 833 € za projekty 
VEGA, 111 856 € za projekty KEGA a 1 287 680 € za projekty APVV.  
 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich výskumných projektov 
na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činí 2 601 €. Bilaterálna spolupráca zamest-
nancov UPJŠ bola zo strany APVV podporená sumou 5 080 € v rámci riešenia 2 pro-
jektov. 

 

http://www.upjs.sk/public/media/7217/najvyznamnejsie-vedecke-prace-2013.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/7217/publikovane-prace-zamestnancov-2013.pdf
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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:  
 

 Klinická aplikácia preparátov autológnej krvnej plazmy bohatej na trombocyty pri 
poškodeniach svalovo-šľachového aparátu a kĺbovej chrupky, realizovaná na or-
topedickej ambulancii Združenej tkanivovej banky UNLP Košice a Klinike orto-
pédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. 
(LF UPJŠ) 

 Naďalej pokračuje spolupráca s firmou DB Biotech, spol. s r.o. pri vykonávaní 
projektu biomedicínskeho výskumu s názvom: Korelácia sérových-proteínových 
markerov a mäkkého plátu u pacientov s hemodynamicky závažnou stenózou 
karotídy. Cieľom projektu je nájsť súvislosť medzi výskytom mäkkého plátu v ob-
lasti vnútornej krčnice, ktorý predstavuje vyššie riziko cievnej mozgovej príhody 
u pacientov so zúžením vnútornej krčnice a medzi markermi krvného séra. (LF 
UPJŠ) 

 Protokoly baroreflexnej senzitivity pre perspektívne implantačné systémy baro-
receptorovej stimulácie (Rheos neo) u chorých s rezistentnou hypertenziou 
s/bez srdcového zlyhávania (doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.) - spolupráca 
s BIO-G. 

 Výskumná úloha „Výskum spoločenstiev bezstavovcov v piatich jaskyniach Slo-
venska“ v rámci projektu „Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jas-
kyne“, Štátna ochrana prírody – Správa slovenských jaskýň. Kód projektu 
24150120046, Ministerstvo životného prostredia SR, OPŽP-PO5-12-1: „Ochrana 
a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“.  
- zmluva o dielo č. 415/2015 medzi ŠOP SR v Banskej Bystrici a UPJŠ v Koši-
ciach 
- pridelené finančné prostredky: 29 800.- Eur 
- obdobie riešenia: 06–10/2015 
- zodpovedný riešiteľ : doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (ÚBaEV PF UPJŠ)   

 Saftra Photonics s.r.o. podpísala dve zmluvy NDA (non-disclosure agreement) 
so zahraničnými podnikateľskými subjektmi (ÚFV PF UPJŠ) 

 Meranie fyzikálnych vlastnosti dynamoplechov. Vypracovanie modelu na 
predikciu merných strát dynamoplechov, U.S.Steel Košice, s.r.o. (ÚFV PF UPJŠ) 

 Inovácia výučbového bádateľského prírodovedného laboratória SteelPark, Ko-
šice (ÚFV PF UPJŠ) 

 Spolupráca s MČ Západ Terasa v Košiciach na riešení socioekonomickej 
situácie obyvateľov mestskej časti. (ÚG PF UPJŠ) 

 Spolupráca s firmou PHOTOMAP Košice v problematike geodézie, kartografie 
a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). (ÚG PF UPJŠ) 

 Spolupráca s firmou Geodeticca Košice v problematike geodézie, kartografie 
a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). (ÚG PF UPJŠ) 

 Spolupráca so Správou Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš pri realizácii 
hydrologických meraní v jas-kyniach. – akcia v rámci Plánu hlavných úloh 
Štátnej ochrany prírody (ÚG PF UPJŠ) 

 Spolupráca s MČ Vyšné Opátske v Košiciach pri budovaní náučného chodníka 
(ÚG PF UPJŠ) 
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 Ústav chemických vied PF UPJŠ v spolupráci s TEHO s.r.o. (Tepelné hospodár-
stvo Košice) realizoval syntézu kvalitatívne nových typov inhibítorov založených 
na metalosulfidovej väzbe ako prekurzorov proti zanášaniu a korózii tepelných a 
chladiacich zariadení. 
- zodpovedný riešiteľ: J. Gonda 
- výstupom z uvedenej aktivity budú dva patenty, ktoré sú nateraz v príprave 
(ÚCHV PF UPJŠ) 

 Stanovenie obsahu popolovín, vlhkosti a CHN analýza 5 vzoriek humínových ky-
selín pre Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, výsk. sta-
nica Prešov a TU Zvolen Stanovenie enoxaparínu pre Imunu Šarišské Michaľany 
NMR analýzou 
- zodpovedný riešiteľ: J. Imrich 
- celkový prínos: 900,- Eur (ÚCHV PF UPJŠ) 

 JINR 4393-6-14/16 Zmluvná spolupráca medzi UPJŠ, PF ÚINF a JINR Dubna, 
Rusko 
- Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Csaba Török, CSc. 
- Neboli poskytnuté finančné prostriedky (ÚI PF UPJŠ) 

 Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia 
v podmienkach Slovenskej republiky (2015 – 2017). Pozícia v projekte: vedúci 
projektového tímu  (FVS UPJŠ) 

 Odberateľ: ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska 
Predmet realizácie: Príprava študijných materiálov a analytická činnosť 
Oblasť: Miestna samospráva (FVS UPJŠ) 

 Odberateľ: Karpatský rozvojový inštitút a subjekty  miestnej samosprávy, pre 
ktoré boli výstupy spolupráce určené: mesto Košice, MAS Miloj Spiš 
Predmet realizácie: Expertná a analytická činnosť,  
Oblasť: Plánovanie v miestnej samospráve (FVS UPJŠ) 

 Participácia na medzinárodnom výskumnom projekte v rámci Erasmus+ Strate-
gické partnerstvá. Názov projektu: KoWiSt - Kompetenzaufbau für eine wir-
kungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen. Koordinátor pro-
jektu: Hochschule Harz – Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Ne-
mecko. Zapojené inštitúcie z Nemecka, Talianska, Rakúska, Švajčiarska a Slo-
venska. Realizácia projektu: 2015 – 2018. Pozícia v projekte: spoluriešiteľ. (FVS 
UPJŠ)  

 Školenie starostov a zamestnancov obecných úradov zamerané na prácu 
v DCOM: Dátové centrum obcí a miest. Realizácia školení, oboznámenie 
účastníkov školenia so systémom a používateľským portálom, vysvetlenie pou-
žívateľského rozhrania, ukážka a navigácia pri riešení vybraných e-služieb 
v rámci originálnych kompetencií obcí prostredníctvom DCOM.  (FVS UPJŠ) 
 

Ďalej sa realizovali významné školiace aktivity, do ktorých boli zapojení najmä zamest-
nanci PF (ÚBEV, ÚFV a ÚCHV).  
 

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.  
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Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi  
 
V roku 2015 univerzita pokračovala v aktivitách, ktorých cieľom pokúsiť sa o aplikáciu 
výsledkov výskumu. UPJŠ v roku 2015 pokračovala v budovaní, resp. sa podieľala na 
budovaní troch výskumných a vývojových pracovísk,  a to MEDIPARK (hlavný partner 
UPJŠ, partneri: UVLF v Košiciach, NBÚ SAV, TU KE), PROMATECH (hlavný partner 
SAV, UPJŠ ako partner) a TECHNICOM (hlavný partner TUKE, UPJŠ ako partner). V 
roku 2014 pokračovala činnosť Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do 
praxe (UpT) pri rektoráte UPJŠ, ktorej úlohou koordinácia aktivít vedúcich ku                   
komercionalizácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Koši-
ciach. V roku 2015 pokračovala aj činnosť dcérskej spoločnosti SAFTRA, s. r. o. so 
100% majetkovou účasťou UPJŠ. Podrobnejšie informácie o činnosti spoločnosti 
SAFTRA, s. r. o. sú uvedené v časti X. „Rozvoj“. 
 
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 2015 
sa riešilo 28 projektov VVGS z 8. výzvy, na ktoré boli  v roku 2015 alokované finančné 
prostriedky vo výške 30 000 € (riešenie jedného projektu bolo pozastavené z dôvodu 
nesplnenia cieľov projektu z predchádzajúcej výzvy).  
 
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských 
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2015 vyhlásená výzva na 
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsade-
ných osem miest postdoktorandov, z toho piati pracujú na Prírodovedeckej fakulte, 
dvaja na Právnickej a jeden na Filozofickej fakulte. 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2015 na UPJŠ pôsobilo celkove 847 tvorivých zamestnancov, ktorých kvalifi-
kačnú štruktúru uvádza nižšie uvedená tabuľka. Z toho bolo 722 vysokoškolských uči-
teľov a 125 výskumných pracovníkov. Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ 
bolo 37 nositeľov vedeckej hodnosti doktor vied - „DrSc“. Väčšina zamestnancov bez 
PhD. na PF UPJŠ pôsobí v oblasti aplikovaného výskumu, na LF sú to lekári na klinic-
kých pracoviskách a na FF sú to jazykoví lektori. 
 

Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2015 
 

 Profesori Docenti PhD. 
VŠ bez 
PhD. 

Lekárska fakulta 43 58 203 85 

Prírodovedecká fakulta 32 54 113 14 

Právnická fakulta 8 16 33 8 

Fakulta verejnej správy 2 9 20 0 

Filozofická fakulta 15 29 75 19 

Univerzitné pracoviská (spolu) 0 3 5 4 

UPJŠ (spolu) 100 169 449 130 
 

 

Údaje sú vo fyzických osobách k 31. 12. 2015 
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Publikačná činnosť 
 
V roku 2015 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2402 (z toho 302 CC) publikačných 
výstupov. Tento počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 31. 3. 2016 a je po-
rovnateľný s počtom publikovaných výstupov v roku 2011 (2416 publikačných výstupov) 
a 2012 (2668 publikačných výstupov), v roku 2013 (2606 publikačných výstupov) 
a v roku 2014 (1320 publikačných výstupov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác 
za rok 2015 je uvedená v tabuľke 13 tabuľkovej prílohy tejto správy. Každý tvorivý za-
mestnanec publikoval v hodnotenom období 3,1 prác, resp. 0,4 prác v karentovanom 
časopise. 
 

O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vyka-
zovacom období 2015 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 302 prác v karen-
tovaných časopisoch, čo predstavuje takmer 12,5 % všetkých prác v karentovaných 
časopisoch publikovaných vysokými školami v Slovenskej republike (2 459) a evidova-
ných v systéme CREPČ. Je vhodné poznamenať, že podiel UPJŠ na celkovom počte 
študentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.  
 

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 2015. 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 
6,2 ohlasov na svoje práce.  

 
Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2015 (údaje k 31. 3. 2016) 

 

 
Kód Názov kategórie* LF PF PrávF FVS FF UP Spolu** 

1 

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

1 614 2023  13 91 26 3587 

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

3 4  1 3  11 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

143 93 167 19 97 4 516 

4 
Citácie v domácich publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch 

93 51 293 79 120 2 632 

5 
Recenzie v zahraničných  
publikáciách 

2  1  18  21 

6 
Recenzie v domácich  

publikáciách 
 1 1  16  18 

7 
Umelecké kritiky v zahraničných  
publikáciách 

       

8 
Umelecké kritiky v domácich  
publikáciách 

       

 
Spolu 1 855 2172 462 112 345 32 4785 
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Vysvetlivky: 

* pri zaraďovaní ohlasu do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto vydania doku-
mentu 

** 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 

 
 

Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 
 
UPJŠ pravidelne publikuje tlačové správy zamerané na popularizáciu výsledkov výskumu 
zamestnancov UPJŠ a informovanie širokej verejnosti o špičkovom materiálovom vybavení 
univerzity prostredníctvom oficiálnej webovej stránky univerzity www.upjs.sk v časti Aktuality. 
Rovnako aj v roku 2015 boli prostredníctvom univerzitnej webovej stránky popularizované 
rôzne podujatia, semináre, prednášky, ako aj výstavy organizované na univerzite. S cieľom 
popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
2015“ podieľala na organizácii rôznych podujatí: 

 
- prezentácia a prehliadka Oficiálne otvorenie zrekonštruovaného Ústavu experimentálnej 

medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
- tri prednášky CERN – urýchľovač vedy:  
- príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu  
- Higgsov bozón - hľadanie ihly v kope dát   
- Poznačení CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku  
- seminár SCIENTIX  
- konferencia VII. Medzinárodné geografické kolokvium, 21. – 23. 10. 2015, Danišovce 
- konferencia The 2nd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Ap-

plications 
- prezentácia Vyhľadávanie objektovo-atribútových zhlukov a ich použitie v edukačnej ob-

lasti 
- stretnutie s prednáškou Popoludnie s diskrétnou matematikou 
- medzinárodná vedecká konferencia Daňové právo a jeho možnosti v predchádzaní daňo-

vým únikom a daňovým podvodom 
- vedecká konferencia Sloboda prejavu a jej limity – IV. ústavné dni 
- vedecká konferencia Charta základných práv Európskej únie 
- medzinárodné sympózium Právo-obchod-ekonomika 
- vedecká konferencia Agentúrne zamestnávanie 
- vedecká konferencia Trestná politika štátu - história, súčasnosť a perspektívy 
- workshop Ako vytvoriť dobrý dotazník    
- medzinárodná vedecká konferencia Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. 
- vedecký seminár (konferencia) Aktuálne otázky a problémy obecnej normotvorby 
- workshop Nové trendy a perspektívy verejnej politiky a verejnej správy 
- seminár Štipendiá a granty 2016/17 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v zahraničí 
- deň otvorených dverí Zoznámte sa s prostredím Univerzitnej knižnice UPJŠ 
- seminár Oxford Journals Online Collection 
- burza Jesenná burza  
- prístupy k odborným databázam Podporujeme vedu a výskum 
- seminár Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection 
- predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry Lekárska literatúra 2015 

http://www.upjs.sk/
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UPJŠ sa v roku 2015 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Festival vedy – Európ-
ska noc výskumníkov 2015“ – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočne-
nej 25. 9. 2015 v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach. Zástupcovia Prírodove-
deckej fakulty a Filozofickej fakulty UPJŠ úspešne predstavili vedu ako zábavnú, dobrodružnú 
a pútavú prostredníctvom viacerých aktivít: 
 
- vedecký stánok: Mikrosvet liečivých rastlín 
- vedecký stánok: Skrytý život v pôde 
- vedecký stánok: Mikrosvet rastlín 
- vedecký stánok: Cesta do hlbín mikrosveta 
- vedecký stánok: Príbeh starej povaly 

 

V roku 2015 sa na univerzite konali dve verejné zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ. Na za-
sadnutí Klubu profesorov, ktoré sa konalo 28. 4. 2015 mal prednášku s názvom Automaty 
a spracovanie textov prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. z Ústavu informatiky PF UPJŠ a na za-
sadnutí, ktoré sa konalo 21. 9. 2015 bolo témou diskusného fóra profesorov „Podpora špičko-
vých vedeckých tímov“ a „Stanovisko k systému podpory vedy na Slovensku a na UPJŠ v Ko-
šiciach“.  

 
Rektor UPJŠ každoročne oceňuje zamestnancov univerzity za významný prínos v oblasti vedy 
a výskumu formou Ceny rektora UPJŠ s cieľom udržania a zvýšenia kvality vedeckého vý-
skumu a samostatnej tvorivej činnosti zamestnancov. V roku 2015 bola táto cena udelená prof. 
JUDr. Alexanderovi Bröstlovi, CSc., za významný vedecký prínos v oblasti teórie štátu a práva 
na Slovensku, za významnú vedeckú, prekladateľskú a zostavovateľskú publikačnú činnosť a 
za sprístupnenie diel významných svetových právnych filozofov slovenskej odbornej právnej 
komunite; prof. RNDr. Kataríne Cechlárovej, DrSc., za mimoriadny vedecký prínos k rozvoju 
ekonomickej a finančnej matematiky a za významnú publikačnú činnosť a prof. MVDr. Jánovi 
Mojžišovi, DrSc., za vedecký prínos v oblasti výskumu prírodných anti-kancerogénnych látok 
a za významnú publikačnú činnosť. 
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Na UPJŠ sa v roku 2015 ukončili habilitačné konania 15 docentov; ich zoznam vrátane 
študijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy. 
 
Na UPJŠ sa v roku 2015 ukončili inauguračné konania 6 uchádzačov. Ich zoznam je 
uvedený v tabuľke č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa 
skončením inauguračného konania rozumie predloženie návrhu ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu SR). V roku 2015 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora na-
sledovný zamestnanec UPJŠ: 

 
- prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., 2.1.3 dejiny filozofie 

 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2015 bol 49,19 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 51,7 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej 
prílohy tejto správy). 
 
UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých 
a ďalších kritérií uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inaugurač-
ného spisu uchádzača rektorom UPJŠ ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie 
a oponentov (Rozhodnutie rektora č. 24/2011 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ 
a jej súčastiach zo dňa 13. 12. 2011, ktoré nadväzuje na staršie Rozhodnutie rektora č. 
24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 5. 11. 2008 
v znení jeho Dodatku č. 1). Pre účely habilitačných konaní bolo vypracované Metodické 
usmernenie k obsahu habilitačného spisu s účinnosťou od 31. 5. 2011 v znení jeho Do-
datku č. 1 a od 25. 11. 2013 nadobudlo účinnosť inovované Metodické usmernenie k ob-
sahu habilitačného spisu. 
 
Dňa 28. 3. 2014 nadobudlo platnosť a 1. 7. 2014 účinnosť Rozhodnutie rektora č. 7/2014, 
ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
UPJŠ, keď Vedecká rada UPJŠ schválila úpravu pôvodného dokumentu zo dňa 18. 4. 
2013. 
 
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. 2015 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie profesorov v 34 študijných odboroch. Príslušné študijné odbory 
sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 
 

  

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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V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2011 až 2017 sa pokračovalo v oblasti 
organizácie a riadenia v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a 
ďalších súvisiacich činností na univerzite. Za účelom zabezpečenia stability univerzity sa 
pozornosť sústredila na vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspeš-
nosti univerzity 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 kva-
lity práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu.  

 
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých praco-
vísk bolo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej štruk-
túry a vytváranie podmienok pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov. Cie-
ľom naďalej ostáva morálne a finančne motivovať tvorivých pracovníkov univerzity  
k zlepšeným výkonom na princípe transparentnosti a zaslúženej spravodlivosti. 
 

 
Štruktúra zamestnancov 

 
Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2015 

 

Pracovisko 

Hlavná činnosť 

PČ Spolu 

Dotácia MŠ SR 

HČ  
nedotačná 

Pedagogickí zamestnanci Ostatní 
zamestn.  
bez vedy 

Zamestn.  
vedy a 

výskumu Spolu Prof. Doc. OA A, L  Spolu 

LF 50,7 31,7 157,8 32,5 272,7 126,8 52,6 452,1 42,1  494,2 

PF   32,2 50,5 60,2 2,8 145,7 98,2 70,1 314,0 19,6 14,5 348,1 

PrávF 7,3 15,6 28,2 3,8 54,9 17,5 4,6 77,1 10,1  87,2 

FVS 2,0 8,0 19,2  29,2 17,6 0,1 46,8   46,8 

FF 18,1 25,6 73,4 14,1 131,1 31,6 1,0 163,7   163,7 

RaUP  2,4 6,0 4,7 13,1 175,0  188,1 6,9 8,0 203 

ŠD      46,2  46,2 8,0 5,9 60,1 

ŠJ         18,5 17,7 36,3 

Celkom 110,3 133,8 344,8 57,8 646,7 512,9 128,4 1288,0 105,2 46,1 1439,4 

 

Vysvetlivky: 
 
OA odborní zamestnanci                
A  asistenti                                    
L lektori                                        
HČ hlavná činnosť                          
PČ podnikateľská činnosť              
ŠJ Študentské jedálne                   
ŠD Študentské domovy 
LF          Lekárska fakulta 
PF          Prírodovedecká fakulta                                        
PrávF     Právnická fakulta 
FVS        Fakulta verejnej správy 
FF           Filozofická fakulta 
UP          Univerzitné pracoviská 
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Kvalifikačný rast 

 
Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov  

podľa fakúlt za roky 2015 a 2014 

 

Pracovisko 
Vysokoškolskí  

učitelia Zamestnanci VVZ 
Ostatní        

zamestnanci Spolu 

  2015 2014 

nárast 
+ zní-
ženie - 2015 2014 

nárast 
+ zní-
ženie 

 - 2015 2014 

nárast 
+ zní-
ženie 

 - 2015 2014 

nárast 
+ zní-
ženie - 

LF 272,7 267,7 5 52,6 51,9 0,7 168,9 169 -0,1 494,2 488,6 5,6 

PF 145,7 143,8 1,9 70,1 72,6 -2,5 132,2 132,8 -0,6 348 349,2 -1,2 

PrávF 54,9 56,1 -1,2 4,6 2,9 1,7 27,7 27,3 0,4 87,2 86,3 0,9 

FVS 29,2 28,2 1 0,1 0,6 -0,5 17,5 18 -0,5 46,8 46,8 0 

FF 131,1 129,7 1,4 1  1 32,9 33 -0,1 165 162,7 2,3 

RaUP 13,1 13,4 -0,3    285,1 280,6 4,4 298,2 294 4,1 

Celkom 646,7 638,9 7,8 128,4 128 0,4 664,3 660,7 3,5 1439,4 1427,6 11,7 
 

    

             

 
 

UPJŠ v roku 2015 zamestnávala 1439,4 zamestnancov v prepočítanom počte. V porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím bol zaznamenaný v roku 2015 nárast oproti roku 2014 o 11,7 
zamestnancov, a to u kategórie „vysokoškolskí učitelia“ o 7,8, u kategórie „výskumní za-
mestnanci“ došlo k nárastu o 0,4 zamestnancov a u kategórie „ostatní zamestnanci“ došlo 
k nárastu o 3,5 zamestnancov. 
 
Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov sme zaznamenali na Lekárskej fakulte, 
a to o 5 učiteľov. K zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov  o 1,9 došlo na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ a o 1,4 na Filozofickej fakulte a o 1 na Fakulte verejnej správy.  Na Právnickej 
fakulte došlo k zníženiu o 1,2.na Ústave telesnej výchovy a športu zníženie o 0,3 vzniklo 
v súvislosti so zmenou úväzku.  
 
Počet zamestnancov v kategórii výskumných pracovníkov zostal porovnateľný s rokom 
2014 ( celkové zvýšenie o 0,4 zamestnancov ) 
 
V kategórii  ostatní zamestnanci došlo k nárastu oproti roku 2014 o 3,5 zamestnancov, a to 
najmä z dôvodu zmeny  organizačnej štruktúry.  

 
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2015 predstavoval 1538 zamestnancov.  

 
Veková  štruktúra zamestnancov UPJŠ v Košiciach: 
 
- do 30 rokov  124 zamestnancov        
- do 40 rokov  428 zamestnancov 
- do 50 rokov  371 zamestnancov 
- do 60 rokov  413 zamestnancov 
- do 65 rokov  129 zamestnancov. 
- nad 65 rokov    73 zamestnancov 

 
Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koeficien-
tom kvalifikačnej štruktúry, ktorý má stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 došlo k zníženiu počtu 
učiteľov bez vedeckej hodnosti o 10,99 a k zvýšeniu počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou 
o 15,22 učiteľov. Taktiež sa zvýšil počet docentov o 0,3.Počet profesorov sa znížil o 5,74 
v porovnaní s rokom 2014. 
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Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. 2015 

 

   

  2014 2015 

Počet profesorov a doc. s DrSc. 102,17 96,43 

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 159,77 160,07 

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD.  294,65 316,85 

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 98,32 80,35 

Spolu 654,91 653,70 

   

 
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 preukáza-
ním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  zamestnancov zabezpečila univerzita a jej 
súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy v oblasti digitálnej gramotnosti, kurzy anglického 
jazyka pre zamestnancov, ktorí využívajú tento jazyk pri výkone svojej práce.  Univerzita 
vytvorila pre svojich zamestnancov pracovné prostredie so zabezpečením výpočtovej tech-
niky a dostupnosti k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej úrovni 
vykonávať činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 
 

Zapojenie zamestnancov do mobilít 
 

Zamestnanci UPJŠ realizovali v roku 2015 zahraničné mobility najmä v rámci mobilitných 
programov a medzinárodných projektov. Najväčší počet zamestnaneckých programových 
mobilít sa naplnil v rámci programu Erasmus+, ktorý zaznamenal u zamestnancov UPJŠ 
oproti predchádzajúcim rokom rastúci záujem. UPJŠ spolupracovala v roku 2015 s cieľom 
mobilít na základe medzinárodných inštitucionálnych dohôd so 189 univerzitami. Rast záujmu 
o mobilitné programy sa odrazil na zvýšenom počte mobilít za účelom výučby a tiež aj za 
účelom školení, v ktorých dominovali cesty administratívnych pracovníkov ako vhodná mož-
nosť získavania zahraničných skúseností. Najviac mobilít v rámci programu Erasmus+ bolo 
nasmerovaných do okolitých krajín, najmä do Českej republiky. Zamestnanci UPJŠ využívali 
na zahraničné mobility okrem Erasmus+ aj platformu Visegrad Scholarship Program a veľká 
časť zahraničných pobytov zamestnancov UPJŠ bola uskutočnená v rámci výskumných pro-
jektov a vzdelávacích projektov ESF, ktoré mali interdisciplinárny charakter.  
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Podpora študentov na UPJŠ sa realizovala predovšetkým v troch oblastiach: sociálnej pod-
pore študentov, podpore štúdia a podpore spolkových a mimoštudijných aktivít. 
 
 
Sociálne štipendiá 
 
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 2014 vyplatené v celkovej čiastke 1 417 320 €. Prehľad o výške 
čerpania podľa jednotlivých fakúlt univerzity ponúka nasledovný graf. 
 

 
  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čerpanie sociálnych štipendií v roku 2015 

 
 
 
Prospechové štipendiá 
 

Podpora študentov mala aj v AR 2014/2015  rôzne podoby, okrem iného aj formou fi-
nančnej motivácie, ktorá bola realizovaná jednak vyplácaním prospechového štipendia 
pre desať percent študentov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akade-
mický rok a tiež formou výročných cien rektora.  
 
Prospechové štipendium bolo v AR 2014/2015 vyplatené v celkovej výške 243 250 € pre 
denných študentov. V roku 2014 bolo MŠVVaŠ prvýkrát poskytnuté aj odborové štipen-
dium vo výške 128 775 €. Toto štipendium získali študenti študujúci vo vybraných študij-
ných odboroch, predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a tiež na Filozofickej fakulte 
UPJŠ. 
 
Ceny rektora boli udeľované v dvoch kategóriách: absolventom štúdia prvého alebo dru-
hého stupňa za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia a študentom, ktorí do-
siahli mimoriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu. V oboch kategóriách 
boli formou udelenia ceny rektora vyplatené prostriedky v celkovej výške 21 180 €.    
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Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) 
 
V súlade s novelizáciou ZVŠ a ustanoveniami §100 ZVŠ o zabezpečení minimálnych štandar-
dov pre študentov so špecifickými potrebami v spolupráci s fakultnými koordinátormi bolo 
v roku 2013 zriadené Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC). UNIPOC má vlastný 
štatút a je formálne na úrovni ostatných univerzitných pracovísk.  
 
Úlohou špecialistov UNIPOCu je poskytovať špeciálne služby pre všetkých študentov a teda 
aj študentov so špecifickými potrebami v nasledujúcich oblastiach: 

- právne poradenstvo, 
- psychologické poradenstvo, 
- sociálne poradenstvo, 
- starostlivosť o študentov so špecifickými edukačnými potrebami,  
- kariérové poradenstvo  

 
Kariérové poradenstvo zahŕňa komplex služieb zahŕňajúci poskytovanie informácií o vzdelá-
vacích a pracovných príležitostiach, profesionálnu orientáciu a kariérové poradenstvo v pra-
vom význame slova – didaktický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom 

 
 

Voľnočasové aktivity, spolky, združenia  
 

FOLKLÓRNY SÚBOR HORNÁD 
 
FS Hornád zrealizoval v priebehu roka 2015 niekoľko vystúpení, čím úspešne reprezentoval 
UPJŠ v Košiciach na rôznych podujatiach doma i v zahraničí (folklórny festival Východná, Aka-
demický Zvolen, Košické folklórne dni, autorský profilový program s názvom OKA MIH, atď.).  
 
CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIANAE 
 
Zmiešaný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae (CHUŠ) sa zameriava najmä na 
vystúpenia univerzitného charakteru (napr. novoročný koncert pre UPJŠ, vystúpenie pri príle-
žitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa, slávnostné otvorenie akademického 
roka), avšak reprezentuje univerzitu aj na vystúpeniach v rámci Košíc (napr. vystúpenie na 
festivale Use the City, vernisáž vo Východoslovenskej galérii). Zbor naštudoval za rok 2015 
spolu 28 skladieb.   
 
UČEBNO VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE V DANIŠOVCIACH 

 
UVZ v Danišovciach poskytuje zamestnancom, študentom, ako aj širokej verejnosti možnosti 
individuálnych pobytov,  usporiadania seminárov, konferencií, workshopov, kurzov a telový-
chovných aktivít, či rekreáciu so zabezpečením celodennej stravy. Kapacita ubytovania je 62 
osôb. Pre hostí sú pripravené dvojlôžkové izby so sociálnym vybavením a dva apartmány.   Za-
riadenie disponuje polyfunkčnou jedálenskou miestnosťou, vlastnou kuchyňou, parkoviskom a 
príslušenstvom. V roku 2015 zariadenie navštívilo 1386 hostí v rozsahu 3592 prenocovaní, 
z toho zamestnanci UPJŠ s rodinnými príslušníkmi 162 osôb v rozsahu 443 prenocovaní.  

 
TJ SLÁVIA 

 
Úlohou telovýchovnej jednoty je uspokojovať predovšetkým záujmy a  záľuby vysokoškolskej 
mládeže, stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta ako aj občanov telesne postihnutých 
v oblasti športových a pohybových aktivít, vytvárať im podmienky na zvyšovanie telesnej a 
duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a upevnenie zdravia. Pre túto činnosť získava svo-
jich členov z radov školskej a vysokoškolskej mládež ako aj občanov. V súlade s cieľmi a 
potrebami rozvoja telesnej kultúry spolupracuje s UPJŠ v Košiciach, so zainteresovanými 
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štátnymi telovýchovnými a spoločenskými organizáciami v tuzemsku a v zahraničí,  s patro-
nátnymi a sponzorskými organizáciami, fyzickými osobami a inými.  TJ Slávia UPJŠ patrí do 
Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK), je členom Asociácie telovýchovných jednôt 
Slovenska (ATJ), Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). V špecifických otáz-
kach  spolupracuje prostredníctvom oddielov a klubov  TJ s Federáciou športových zväzov 
(FŠZ) a Asociáciou telovýchovných a turistických aktivít (ATTA). TJ Slávia eviduje svojich 
členov v 7 oddieloch, 3 kluboch a v oddelení Šport pre všetkých. 
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIA A ORGANIZÁCIE 
 
Na univerzite pôsobil v AR 2014/2015 celý rad študentských spolkov a organizácií rozličnej 
orientácie a zamerania.  
 
- Koordinačná odborová rada odborového zväzu pri UPJŠ v Košiciach 
- Európske združenie študentov práva - ELSA 
- Spolok Medikov mesta Košíc 
- Slovenský spolok študentov zubného lekárstva 
- Študentský parlament FVS UPJŠ v Košiciach 
- SoFFia oz, združenie študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
- Občianske združenie Res Publica,   
- Ecce Historia - Spolok študentov histórie UPJŠ v Košiciach 
- Občianske združenie - PRÍRODOVEDEC 
- Slovenská botanická spoločnosť 
- Slovenská fyzikálna spoločnosť 
- Slovenská biofyzikálna spoločnosť 
- Slovenská informatická spoločnosť 
- Slovenská matematická spoločnosť 
- Slovenská chemická spoločnosť 
- Slovenská histochemická spoločnosť 

 
Iné 

 
- vydávanie študentských časopisov Univerzál (na FF) a PRÍMES (na PF) 
- organizovanie Prírodovedeckých dní, seminára Bez(a)Dis pôsobiaci na ÚINF PF UPJŠ, 

"Start-up space", "Science Fest" a ďalších aktivít Študentskej rady PF UPJŠ 
- realizovanie študentského internátneho 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.  
 

https://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/koordinacna-odborova-rada/
http://www.ke.elsa.sk/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studentsky-zivot/smmk/
http://www.ssszl.sk/
https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/10136/
http://www.respublica.szm.com/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/informacie-pre-ostatnych-zaujemcov/verejnost-a-media/prirodovedec/
http://sbs.sav.sk/
http://sfs.sav.sk/
http://bioflab.upjs.sk/
http://www.informatika.sk/
http://sms.savbb.sk/index_en.html
http://www.schems.sk/
https://sites.google.com/site/histochemical
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    Zlepšovanie materiálnych podmienok štúdia 
 

Riešenie vedeckých i vzdelávacích projektov v rámci výziev na čerpanie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EU významne prispieva k zlepšeniu kvality priestorov najmä na FF, PF 
a LF. Pokračuje rekonštrukcia budovy FF Platón, ktorá bude ukončená v roku 2016. Mnohé 
posluchárne aj laboratóriá prešli úplnou rekonštrukciou, za vzniku podmienok porovnateľných 
s podmienkami na štúdium vo vyspelých vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.  
 
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy pre voľnočasové aktivity študentov UPJŠ 
v Košiciach sa uskutočnilo 4. júna 2015. Ku Gutenbergovi, Aristotelovi a Sokratovi – budovám 
situovaným v univerzitnom areáli na Moyzesovej 9 v Košiciach, tak pribudla Minerva, pome-
novaná na počesť rímskej bohyne múdrosti a remesiel. V nových priestoroch sa budú konať 
koncerty, divadelné predstavenia a výstavy. Svoj priestor tu nájdu aj rôzne študentské 
workshopy, tvorivé dielne a ďalšie študentské podujatia. Študentom UPJŠ začala Minerva 
slúžiť v septembri tohto roka.  
 
V budove sídli UNIPOC ponúkajúce poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ, vrá-
tane študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami a svoje aktivity tu bude rozvíjať aj pas-
toračné centrum  Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorého ambíciou je pomáhať študentom 
univerzity pri ich duchovno-kultúrnom rozvoji formou organizovania rozličných podujatí. 

 
 

    Študentské domovy a jedálne  
 

V záujme skvalitňovania poskytovaných služieb boli v roku 2015  zrekonštruované sociálne 
zariadenia na bloku C, strecha na bloku B a vrátnica  ŠD na Popradskej 77.     

 

Ubytovanie 
 
K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a jedál-
ňami UPJŠ. UPJŠ mala v roku 2015 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1760 ubytovacích 
miest vo vlastných ubytovacích zariadeniach (1405 miest Medická 4,6, 155 miest Popradská 
66, 200 miest Popradská 76).  Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne 
a transparentne upravuje Domový a ubytovací poriadok UPJŠ.  V súlade s ním bola celá 
ubytovacia kapacita rozdelená študentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program 
a na ktorej fakulte študujú.  V roku 2015 bolo ubytovanie pridelené všetkým študentom, ktorí 
splnili požadované kritériá pre ubytovanie. Poslucháči prvého ročníka boli ubytovaní u zmluv-
ných partnerov v počte 500 miest. Prevádzku študentských domovov zabezpečuje 58 za-
mestnancov. 

 
        Stravovanie 

 
Prevádzka stravovacej časti ŠDaJ UPJŠ je zabezpečovaná celkove 41 zamestnancami v 
troch kuchyniach a troch výdajniach stravy. V roku 2015 bola otvorená v budove Minerva ka-
viareň pre študentov s kapacitou 65 miest. V roku 2015 bolo vydaných v ŠJ  281.873 jedál, 
čo je o 42.660 jedál viac oproti roku 2014.  
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Univerzitná knižnica 
 

Univerzitná knižnica ako univerzitné pracovisko  sa  podieľa na informačnom zabezpečení vý-
učby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky 
pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnetné prostredie pre používateľov.  
 
UK v roku 2015  poskytovala nasledujúce služby: 

- absenčné výpožičné služby: 88 228 kn. j. 
- prezenčné výpožičné služby: 281 230 kn. j. 
- konzultačné a referenčné služby v študovniach so 446 miestami na štúdium; 
- rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných 

zdrojov: 1 030 rešerží; 
- medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná  medziknižničná výpožičná služba: 

1 496 požiadaviek; 
- evidencia  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ; 
- reprografické a skenovacie služby  z knižničného fondu UK: 54 114 xerokópií pro-

stredníctvom samoobslužného kopírovania a 24 257 oskenovaných strán prostred-
níctvom samoobslužných skenerov. 
 

UK v roku 2015 evidovala 7 899 používateľov, z ktorých najväčší podiel tvoria študenti univer-
zity všetkých troch stupňov (70 %). 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 (Šrobárova ul. č. 2), Európske dokumentačné centrum  (Kováčska č. 26).  
  
UK sa realizáciou knižnično-informačných a kultúrnych foriem podieľala na výchovno-vzdelá-
vacom procese používateľov. Ich cieľom bolo zvýšiť informačnú gramotnosť  používateľov, 
ktorá má viesť k samostatnej orientácii vo vyhľadávaní relevantných informácií z prístupných 
odborných interných i externých informačných zdrojov a následne k schopnosti ich hodnotenia 
a správneho použitia. Tieto ciele UK napĺňala prostredníctvom  kurzov informačného vzdelá-
vania určených poslucháčom l. ročníkov ako aj ďalších ročníkov podľa požiadaviek fakúlt (Fi-
lozofickej fakulty a Fakulty verejnej správy). UK sa podieľala na školeniach pre prácu s elek-
tronickými databázami v spolupráci s ich dodávateľmi,  organizovaní výstav, seminárov na zís-
kanie štipendií (napr. v spolupráci so SAIA). UK tak pripravila 55  podujatí pre používateľov, 
z toho 35 zameraných na informačné vzdelávanie.  
 

   
   
            Obr. 7  Informačné vzdelávanie – individuálne inštruktáže 

 

Osvedčenou formou vzdelávania pre používateľov ako aj samotných pracovníkov knižnice sú 
webové semináre  ako nový on-line spôsob  vzdelávania. V rámci informovanosti a udržiava-
nia kontaktov s používateľmi UK aj v roku 2015 využívala sociálne siete – Facebook. 

 

 

LK 53 %

K FVS; 15 %

PrávK 22 %

PK 6 %

FK 4 %

Informačné vzdelávanie - inštruktáže
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Edičná činnosť UPJŠ 
 
V roku 2015 bolo na univerzite  vydaných 198 titulov v celkovom náklade 374 460 exemplárov. 
Predaj vydavateľskej produkcie univerzity zabezpečovala Univerzitná predajňa kníh prostred-
níctvom dvoch pracovísk (Tr. SNP č. 1, Kováčska ul. č. 28). Univerzita však svoju produkciu 
ponúka aj prostredníctvom webového portálu www.unibook.sk s možnosťou nákupu na do-
bierku  alebo  osobného odberu kníh priamo v predajni. 

 
Centrum informačných a komunikačných technológií  
 

CIaKT v AR 2014/2015 plnilo prioritné úlohy UPJŠ v Košiciach v oblasti rozvoja informačných 
a komunikačných technológií (IKT)  na troch úsekoch: počítačové siete, informačné systémy 
a lokálna podpora. Spoločným silami všetkých úsekov pracovisko zorganizovalo konferenciu 
UNINFOS 2014, ktorá bola zameraná na najnovšie vývojové trendy IKT, prezentáciu úspešne 
realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí a digitálnu univerzitu – ďalšie možnosti 
smerovania. 

  
Úsek počítačových sietí 
 

V nadväznosti na  dlhodobý koncepčný trend  rozvoja IKT na UPJŠ, v roku 2014 bolo nosným 
prvkom zavedenie cloudových  služieb a migrácia mailového servera do služby Microsoft Of-
fice 365. V priebehu roka  vďaka rozvojovým projektom došlo aj k inováciám sieťových prvkov 
na fakultách a posilneniu serverových kapacít. 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 Top-
ľou. Takto pripojené školy majú k dispozícii široký okruh služieb – protokolov (napr. IPV4, 
IPV6, IP multicast, IP-TV, IP telefóniu).  Takto sa doteraz zrealizovalo pripojenie 63 subjektov 
verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii. 
 
Úsek realizoval aj portál pre predaj kníh a reklamných predmetov. Takisto riešil aj formuláre 
pre objednávanie stravy a prihlásenie  sa na ubytovanie pre ŠDaJ a UVZ Danišovce.  

 
Úsek informačných systémov 
 

V AR 2014/2015 bol po prvýkrát realizovaný predzápis prvákov a naďalej bol využívaný prenos 
podkladov z elektronických návratiek  “EN” AIS do SQL AIO online. Študenti teda  zadajú 
osobné údaje do AiS2 a na základe žiadosti o PIK sú údaje prenesené do databázy AIO. 
V uplynulom AR sa významne zvýšilo párovanie platieb zaslaných bankovým prevodom a spá-
rovaných v AISe, čo urýchlilo vybavenie žiadateľov o PIK. Napriek nespornej snahe zamest-
nancov stále existuje mnoho študentov, ktorí nedodržiavajú odporúčania a platia v hotovosti 
(predovšetkým zahraniční študenti). Celkovo sa na úseku podarilo zefektívniť proces vydáva-
nia PIK tak, že výdaj prebieha bez výrazného čakania, vydanie jednej  karty, resp. jej prolon-
gácia trvá desiatky sekúnd.  
 
Všetkým zamestnancom, ktorí používajú dopravnú časť PIK karty boli karty hromadne vyme-
nené za nové karty štandardu Mifare DESFIRE. Rovnaké karty sa vydávajú už aj novým štu-
dentom. V tejto súvislosti bol prevedený upgrade SW, tak aby vedel spracovať tento typ karty.   

 
Úsek lokálnej podpory 
 

Tento úsek spravuje výpočtovú techniku rektorátu. Má na starosti aj správu spoločných (uni-
verzitných) prezentačných miestností vo vybraných lokalitách rektorátu. Postupne sa v týchto 
miestnostiach vymieňa aj používaná technika (mikrofóny, projektory a pod.). 

 
V rámci skvalitnenia tlačových služieb boli v priebehu roka inštalované veľké multifunkčné tla-
čiarne – kopírky, ktoré sú spoločné pre všetkých zamestnancov rektorátu. Zároveň sa pristúpilo 

http://www.unibook.sk/
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k postupnému sťahovaniu starých nízko kapacitných tlačiarní, ktoré budú postupne po skončení 
životnosti vyradené bez náhrady. Priebežne úsek rieši aj verejné obstarávanie IKT a súvisiacich 
komodít a to za rektorát a univerzitu ako celok. V priebehu AR 2014/2015 úsek realizoval zber 
požiadaviek za celú univerzitu a následne pripravil podklady pre súťaže opakovaného otvárania.  
 
Botanická záhrada 

 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) zabezpečovala činnosť v roku 2015 podľa Plánu 
hlavných úloh BZ UPJŠ na rok 2015. V priebehu roka činnosť zabezpečovalo 38 zamestnancov 
na 5. oddeleniach. Hlavné úlohy v oblasti edukácia, veda a výskum, kultúra a osveta a bežná 
prevádzka sa plnili nasledovne. 
 

ACB1 BCI2        Edícia vedeckého časopisu THAISZIA. Journal of botany: V roku 2015 vyšiel 25 ročník s dvomi  
       číslami a Suppl. 1, Časopis je evidovaný v databáze SCOPUS, V rámci výmeny časopisu za rok  
       bolo zaevidovaných 230 položiek došlých časopisov. 
 

        V roku 2015 BZ UPJŠ organizovala pre návštevníkov tematické výstavy a podujatia: 
- Kamenný herbár – 13.02.-01.03.2015 
- Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín“ – 17. 04 – 26.04. 2015 
- Bonsaje – 08. - 10.05.2015 
- Krajské kolo Biologickej olympiády  
- Botanikiáda – edukačný projekt pre žiakov ZŠ košického a prešovského samosprávneho kraja 
- Dni otvorených dverí – jarná časť 15. – 16.05.2015 
- Motýle exotických trópov – 22.05. – 30.06.2015 
- Hľadáme múzy v BZ UPJŠ – festival tvorivosti a relaxu 16., 23.30.2015 
- Citrusy a palmy – 21.08. – 01.09.2015                 
- Jesenné plody- 11.09. – 11.10.2015 
- Dni otvorených dverí – jesenná časť 09.10.2015 
- Včelárstvo – 16.10. -  01..11.2015 
- Tajomné vlčie hory – výstava fotografií – 20.11.- 06.12.2015 
- Juniáles – podujatie pre zamestnancov UPJŠ 
- zabezpečovanie vybraných prednášok na UVLF v Košiciach a Univerzite tretieho veku  

      
        V roku 2015 navštívilo BZ UPJŠ cca 50 tis. návštevníkov. Počas roka aktívne pracovali  
        členovia klubov BONSAJ, KAKTUSARI, CITRUS, VČELÁRI. Začal sa svojpomocne realizovať  
        Včelársky chodník, ktorý po dokončení bude súčasťou expozícii.  
         
        V roku 2015 BZ UPJŠ pokračovala v spolupráci s botanickými záhradami a arborétami,  
        univerzitami, výskumnými ústavmi doma a v zahraničí. Dobrá spolupráca bola so štátnou  
        a verejnou správou, MMKE, TURIZMUS n. o., a inými. Pokračovala spolupráca s  
        podnikateľskými subjektmi vo forme donorstva  pri realizácii niektorých činnosti. 
 
        BZ UPJŠ si v roku 2015 pripomenula 65. výročie existencie a pri tejto príležitosti zorganizovala  
        v dňoch 9. a 10. septembra medzinárodnú vedeckú konferenciu "Education in Botanical  
        Gardens and Arboreta". 

   

 
Ústav telesnej výchovy a športu 

 
Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) ponúka študentom univerzity výber z 20 pohybových ak-
tivít: aerobik, body form, bouldering, basketbal, bedminton, florbal, frisbee,  joga, pilates, plávanie, 
posilňovanie, run for fit, sálový futbal, SM systém, step aerobik, stolný tenis, streetball, šach, tenis 
a volejbal.  Okrem pravidelných pohybových aktivít kolektív ÚTVŠ ponúka mimo semestra možnosť 
zúčastniť sa zimných a letných telovýchovných aktivít.  

Pre športové vyžitie študentov UPJŠ sú k dispozícii 4 telocvične, ktoré postupne prechádzajú 
rekonštrukciou, posilňovňa, tréningová lezecká stena a tenisové kurty.  
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Akcie, kde je ÚTVŠ hlavný organizátor  v rámci danej akcie 

 

Názov súťaže 
Dátum  
súťaže  

Počet VŠ 
študentov 

Počet  spolu 

Aerobik - Wellness day apríl 68 82 

Deň športu UPJŠ 2015 apríl 425 425 

Aerobik -Memoriál V. Medveďovej september 24 31 

Move Week - Týždeň pohybu sept. /október 191 260 

Aerobik - Vianočné všeličo december 24 36 

 
Akcie, kde je ÚTVŠ (zamestnanec ÚTVŠ) spoluorganizátor 
  

Názov súťaže 
Dátum  
súťaže  

Počet VŠ 
študen-

tov 

Počet  
spolu 

Hlavný organizátor 

Minifutbal - ELSA turnaj marec 42 42 PrF UPJŠ 

Basketbal - 24 hodinovka apríl 89 89 PF UPJŠ 

Minifutbal - turnaj FF apríl 27 27 FF UPJŠ 

Futsal - Memoriál M. Gejdoša máj 13 55 PrF UPJŠ 

Minifutbal - Imatrikulačný turnaj október 42 42 PrF 

 
Akcie, na  ktorých sa zúčastňujú študenti ŠaR ako výpomoc, resp. spoluorganizátori 
 

Názov súťaže 
Dátum  
súťaže  

Počet   
študentov 

Hlavný organizátor Počet účastníkov 

Maratón postihnutých detí  
v plávaní apríl 

2 
usmej sa na mňa 

50 

Downtown Massacra máj 3 Mesto KE 310 

Juniáles UPJŠ jún 14 UPJŠ 132 

Európsky deň bez výťahov jún 6 ISCA 300 

Košice Night Run september 13 
Rádio KE, Mesto 
Ke, CVČ Domino,  

2000 

Plavecká štafeta - 24 hodinovka október 49 mesto Košice 1825 

Mestský triatlon 3+2+1 október 8 mesto Košice 89 

Medzinárodný maratón mieru október 18 mesto Košice  11000 

Stolnotenisový turnaj detí  
špeciálnych škôl december 

12 
Spojená škola, Ko-

šice 
50 

Športová olympiáda seniorov október 8 
Rada seniorov 
mesta KE + mesto 

230 

Školský maratón na Spojenej 
škole  október 

12 
Spojená škola, Ko-
šice 

80 

 

Iné akcie, kde je ÚTVŠ spoluorganizátorom  
 

Názov súťaže Dátum súťaže  
Počet  

študen-
tov  

Hlavný organizátor 

Športová nedeľa v parku leto 4 x 6 Mesto KE 

cvičenie pre seniorov 
pravidelná  
akcia 2 MČ staré mesto 

tréneri plávania pre postihnuté deti 
pravidelná  
akcia 2 Usmej sa na mňa 

animtori v Letnom Tábore v Košickej  
Belej 

  2 
Usmej sa na mňa 
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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. 
 
Oblasť vysokoškolského vzdelávania 
 
V roku 2015 bolo na UPJŠ implementovaných 6 projektov štrukturálnych fondov EÚ z Európskeho 
sociálneho fondu v Operačnom programe Vzdelávanie, z toho 5 projektov v prioritnej osi 1 Re-
forma vzdelávania a odbornej prípravy (opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti) a 1 projekt v prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj roz-
voja ĽZ (opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve).  

P. č. Názov projektu 
Celkový  
rozpočet  
projektu 

Celková  
čerpaná suma 

Celková  
čerpaná suma 

v roku 2015 

1 

KVARK  
Kvalita vzdelávania a rozvoj  
kompetencií doktorandov 
a postdoktorandov UPJŠ 

1 675 354,62 € 1 190 051,43 € 288 469,87 € 

2 
IRES 
Projekt Inovácie pre vedomostnú 
spoločnosť 

1 967 708,99 € 1 594 524,83 € 398 807,93 € 

3 

SOFOS  
Rozvoj vedomostí a zručností  
zamestnancov a študentov UPJŠ  
s akcentom na medziodborové  
kompetencie a integráciu do  
medzinárodných výskumných centier 

2 230 338,08 € 1 406 529,46 € 558 717,58 € 

4 

RIFIV 
Rozvoj inovatívnych foriem 
 vzdelávania a podpora 
 interdisciplinarity štúdia na UPJŠ  
v Košiciach 

1 406 309,95 € 1 211 281,81 € 487 719,68 € 

5 

DiSaC 
Rozšírenie študijného programu  
slovenský jazyk a literatúra  
v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ  
o didaktiku slovenčiny ako cudzieho 
jazyka 

172 054,75 € 126 904,22 € 42 203,43 € 

6 

REZIDENT  
Ďalšie vzdelávanie v špecializačných 
odboroch všeobecné lekárstvo a  
pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ 
v Košiciach 

1 382 697,08 € 583 109,61 € 202 322,50 € 

 
 

Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 
 
V roku 2015 bolo na UPJŠ implementovaných 13 projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v Operačnom programe Výskum a vývoj, z toho 1 projekt v prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
(opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu), 11 projektov v prioritnej osi 2 Podpora výskumu 
a vývoja (opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe – 10, 
opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a 
podpora nadregionálnej spolupráce - 1), 1 projekt v prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
(opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja). 
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P.č. Názov projektu 
Celkový  
rozpočet  

projektu UPJŠ 

Celková čerpaná 
suma 

Celková čerpaná 
suma v roku 

2015 

1 
PLATÓN (Rekonštrukcia budovy  
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach) 

2 297 726,83 € 2 139 448,86 € 2 127 733,98 €  

2 
MEDIPARK (Medicínsky univerzitný 
vedecký park v Košiciach) 

22 565 368,98 € 14 541 389,99 € 14 541 389,99 € 

3 
PROBIO (Probiotické mikroorganizmy 
a bioaktívne látky naturálneho pôvodu 
pre zdravšiu populáciu Slovenska) 

919 700,50 € 739 200,20 €  158 978,15 € 

4 
CEBT (Centrum excelentnosti  
biomedicínskych technológií) 

3 717 230,00 €  3 254 929,78 € 11 474,54 € 

5 

MRKARDIO (Vybudovanie laboratória 
magnetickej rezonancie pre 
kardiovaskulárny výskum) 

 mimoriadne ukončený 

3 128 320,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 

TECHNICOM (Univerzitný vedecký 
park TECHNICOM pre inovačné  
aplikácie s podporou znalostných  
technológií) 
Hlavný partner: Technická univerzita  
v Košiciach 

4 262 103,30 € 3 840 163,92 € 3 079 561,58 € 

7 

PROMATECH (Výskumné centrum 
progresívnych materiálov a technológií 
pre súčasné a budúce aplikácie) 
Hlavný partner: SAV Bratislava 

2 450 946,60 € 2 320 603,46 € 118 373,63 € 

8 

VERZDAV (Výskumné centrum  
moderných technológií monitorovania 
a diagnostiky ochorení ohrozujúcich 
verejné zdravie) 
Hlavný partner: Medirex, a.s. 

830 799,00 € 814 233,38 € 60 488,36 € 

9 

Tfaktor (Inovácia technologického  
procesu prípravy imunomodulačného 
prípravku Transfer faktor, overenie 
jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia) 
Hlavný partner: IMUNA PHARM, a.s., 
Šarišské Michaľany 

257 257,70 € 234 253,27 €  65 724,77 € 

10 

DIAGONKO (Kompetenčné centrum 
pre výskum a vývoj v oblasti  
diagnostiky a terapie onkologických 
ochorení) Hlavný partner: Univerzita  
Komenského v Bratislave 

378 080,56 € 365 802,88 € 131 080,55 € 

11 
BIODIAG (Výskumné centrum apliko-
vanej biomedicínskej diagnostiky) 
Hlavný partner: Sembid s.r.o. 

932 877,00 € 906 841,48 € 219 895,43 € 

12 

Probiotech (Kompetenčné centrum 
pre biomodulátory a výživové doplnky) 
Hlavný partner: Ústav fyziológie  
hospodárskych zvierat SAV 

1 202 178,52 € 1 103 580,25 €  278 783,49 € 

13 

IFNG (Fundamentálne štúdium imuno-
modulačnej aktivity cytokínov v  
rôznych fázach vývoja psoriázy) 
Hlavný partner: SHIMADZU  
SLOVAKIA, organizačná zložka 

2 822 084,80 € 2 788 062,59 € 2 785 661,41 € 
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Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá 

 
Kľúčovým rozvojovým zámerom Univerzity bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-výskumných centier 
a univerzitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“ – „Košice Science City“.   
 
Prioritami Univerzity bolo pokračovať v implementácii projektov so zámerom: 
 
-      vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku integráciou infraštruktúry a ľudského 

potenciálu pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty 
v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne, s dopadom na aplikovaný výskum, spoluprácu 
s klinickými pracoviskami LF UPJŠ a s dopadom na rozvoj spin-off organizácií – projekt MEDIPARK, 
Košice 

-    partnerstvo pri budovaní centra pre výskum progresívnych materiálov s dôrazom na dokompletizo  
vanie existujúcej infraštruktúry, s cieľom realizovať špičkový základný výskum a poskytovať služby 
pre priemyselných partnerov – projekt PROMATECH 

-     v partnerstve s TUKE - participácia UPJŠ v oblasti IKT vo vedeckom parku – projekt TECHNICOM 
 

UVP MEDIPARK 
 
Strategickým cieľom projektu je vybudovanie UVP MEDIPARK, Košice ako špičkového národného 
a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v 
oblasti medicíny. Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: Univerzita 
P.J. Šafárika (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
(UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE).  
 
Implementácia projektu smerujúca k vybudovaniu UVP MEDIPARK, Košice je realizovaná v 
troch základných skupinách aktivít:  
1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice ako sofistikovaného technologic-

kého celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci budovania 
fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v 
Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF).  

2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spo-
ločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva v piatich kľúčových 
(CORE) výskumných programoch:  

- Farmakogenetika a individualizácia liečby  
- Metabolizmus – ateroskleróza - starnutie  
- Neurovedy  
- Regeneračná a reprodukčná medicína  
- Zoonózy a významné infekčné choroby  

3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice zamerané na a) pod-
poru aplikovaného výskumu v kľúčových (CORE) vedeckých zameraniach, b) zabezpečenie 
intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného  výskumu, c) transfer týchto výsledkov do 
realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov. UPJŠ plánuje v rámci projektu, na zá-
klade spolupráce s centrami partnerských inštitúcií – UCITT (TUKE) a CEKOODUV (SAV) za-
meranými na komercializáciu poznatkov a ochranu duševného vlastníctva vybudovať kom-
plexné inštitucionálne zázemie pre transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.   

 
Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP MEDIPARK, Košice s tran-
sferom do klinickej praxe sú: rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb ako 
aj v oblasti reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnú-
torných chorôb; využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endosko-
pickej chirurgii; inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj 
degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných 
chorôb .  
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Projekt MEDIPARK z objektívnych dôvodov nebolo možné ukončiť v rámci programova-
cieho obdobia 2007 - 2013 z Operačného programu výskum a vývoj. MŠVVaš SR  pristúpilo 
k fázovaniu projektu.  
 
I. fáza projektu MEDIPARK bola realizovaná z OP VaV, 
    programovacie obdobie 2007 - 2013 
II. fáza projektu MEDIPARK bude realizovaná z OP VaV, 
    programovacie obdobie 2014 – 2020 
 

         Celkovo je na projekt MEDIPARK I. a II. fáza v rámci UPJŠ alokovaných 22 565 368,98 €. 
         Do konca roku 2015 boli realizované aktivity I. fázy projektu MEDIPARK.  
 
 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neopráv-
nené  

výdavky 
(v EUR) 

Výdavky  
celkovo 
(v EUR) 

        Hlavné aktivity (číslo / názov) 
 

   

1.1 Zavedenie zásad kvalitného vedec-
kého manažmentu MEDIPARK s vy-
užitím skúseností zo zahraničia 

352 097,21 0,00 352 097,21 

1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, 
transfer technológií, zníženie bariér 
medzi vedou a spoločnosťou 

144 733,60 0,00 144 733,60 

2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzic-
kej infraštruktúry MEDIPARK ako so-
fistikovaného celku 

13 638 826,60 0,00 13 638 826,60 

3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a 
vývoja v oblasti farmakogenetiky a 
individualizácie liečby 

97 250,00 0,00 97 250,00 

3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a 
vývoja v oblasti 
metabolizmu/aterosklerózy/starnutia 

153 815,08 0,00 153 815,08 

3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a 
vývoja v oblasti neurovied 

9 750,00 0,00 9 750,00 

3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a 
vývoja v oblasti regeneračnej a 
reprodukčnej medicíny 

65 607,50 0,00 65 607,50 

3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v 
oblasti zoonózy a významných in-
fekčných chorôb 

1 750,00 0,00 1 750,00 

        Podporné aktivity    

     Riadenie projektu 38 260,00 0,00 38 260,00 

     Publicita a informovanosť 39 300,00 0,00 39 300,00 

 
CELKOVO 

 
0,00 

 
14 541 389,99 

 

 
Vecná realizácia aktivít v I. fáze projektu MEDIPARK: 
 

V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu 
UVP MEDIPARK, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manaž-
mentu a zabezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov 
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ochrany duševného vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlast-
níctva a transfer poznatkov a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fy-
zickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných 
činností a technologických celkov. 
 
Vykonávali sa stavebné práce a dodávky súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou priestorov 
MEDIPARK-u, konkrétne budovy UPJŠ, Trieda SNP, kde prebiehala rekonštrukcia a úpravy 
prevádzkových súborov budovy. Rekonštrukcia budovy bola postupná v rámci časového har-
monogramu realizácie aktivít projektu.  
 
Finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy  v I. fáze projektu MEDIPARK sa vyčerpali  v 
objeme 8 222 472,43 € celkovo oprávnených výdavkov. 
 
Počas realizácie aktivít projektu MEDIPARK I. fáza sa uskutočnila dodávka IKT zariadení vo 
výške 2 448 087,63 € a dodávka prístrojov a zariadení vo výške 2 779 763,48 € z celkovo 
oprávnených výdavkov. 

 
UVP TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií  
 
Univerzitný vedecký park TECHNICOM bude plniť nasledovné funkcie: 
 

 zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, 
Start-up,  resp.  „Spin-off“  firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov 
výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov 
univerzít a ústavov SAV, 

 podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú 
spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami 
zo spoločenskej a hospodárskej praxe, 

 vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer 
znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na 
regionálnej úrovni, 

 v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany du-
ševného  vlastníctva  –  UCITT  na  TUKE  stať  sa  miestom  prvého  kon-
taktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojo-
vými  tímami  z pracovísk univerzít, 

 poskytovať poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonávať expertíznu činnosť. 
 
Projekt za UPJŠ realizuje na 100% Prírodovedecká fakulta, pričom partnermi v projekte sú 
Technická univerzita v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove. Prvá fáza projektu bola 
realizovaná od júna 2013 do decembra 2015. Celkové oprávnené výdavky pre UPJŠ ako part-
nera projektu tvorili sumu 4,48 mil. €. V roku 2016 je naplánovaná druhá fáza projektu, v ktorej 
sa ráta s dokončením stavebných činností a spustením prevádzky univerzitného vedeckého 
parku. Do aktivít projektu boli zapojené vedecko-výskumné skupiny v oblasti informatiky a in-
formačno-komunikačných technológií z ÚINF, ÚMV, CAI, ÚFV a ÚGE. V rámci pilotných pro-
jektov boli dosiahnuté primerané výsledky. V každom z pilotných projektov boli uzatvorené 
zmluvy o spolupráci s ďalšími subjektmi, čo vytvára predpoklad na naplnenie poslania vedec-
kého parku a zabezpečenie udržateľnosti vybraných aktivít. Z hľadiska infraštruktúry je hlav-
ným prínosom projektu získanie unikátnych zariadení.  
 

Výskumné centrum PROMATECH  
 
Strategický cieľ projektu: 
Vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre súčasné 
a budúce aplikácie (PROMATECH). 
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Špecifické ciele a aktivity projektu: 
1. Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry.       

Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií. 
2. Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja. 

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií. 
3. Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe. 

Vytvorenie platformy pre technologický transfer. 
 

V projekte bol hlavným partnerom SAV Bratislava a zámerom bolo  vybudovať výskumné cen-
trum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Do projektu boli 
zapojené vedecko-výskumné skupiny z ÚFV a ÚCHV. Partnermi projektu boli Ústav materiá-
lového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Ústav geo-
techniky SAV v Košiciach, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom, 
UPJŠ a Technická univerzita v Košiciach. V roku 2014 boli ukončené stavebné práce, pričom 
na jeseň boli úspešne ukončené kolaudáciou. Nové laboratóriá boli v priebehu roku 2015 do-
vybavené plánovanou prístrojovou infraštruktúrou. Koncom roka 2015 bolo ukončené verejné 
obstarávanie a do laboratórií boli zavedené IT siete, zakúpené aktívne sieťové prvky a kance-
lársky nábytok. Nepodarilo sa však realizovať nákup laboratórneho nábytku na základe nesko-
rého termínu ukončenia verejného obstarávania. V rámci odbornej stránky projektu sa naďalej 
uskutočňovali výskumné činnosti v oblasti vývoja a štúdia materiálov pre IKT technológie a 
kryotechnológie, nových magnetických materiálov na báze kompozitov a mikrodrôtov. 
 

 

Oblasť inovácií a transferu technológií a know-how do praxe  
 

V roku 2013 bola prijatá Smernica o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach, 
ktorá upravuje postupy v týchto oblastiach: 1) autorské diela zamestnancov, 2) zamestnanecký 
vynález a zamestnanecký úžitkový vzor, 3) zlepšovacie návrhy a ochrana duševného vlastníc-
tva ako obchodné tajomstvo, 4) práva k predmetom duševného vlastníctva a ich výkon UPJŠ, 
5) odmeňovanie zamestnancov – pôvodcov predmetov priemyselných práv. Následne vznikol 
na rektoráte UPJŠ Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpT). Motivá-
ciou pre jeho zriadenie bola skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi 
základné faktory podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti.  
 
Ambíciou UpT je významne prispieť k rozvoju univerzity, a to podporou komercializácie časti 
akademického výskumu, napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. 
komerčným sektorom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a vzdelávaní a 
poskytovaním know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom tohto 
úseku je koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii duševného vlastníctva a know-how 
vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. UpT tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami 
duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, 
ako aj v súčinnosti s aktivitami SAFTRA s. r. o., komerčným subjektom plne vlastneným Uni-
verzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 
V roku 2015 pokračovala vo svojej činnosti dcérska spoločnosť UPJŠ – SAFTRA, s.r.o. so 
100% majetkovou účasťou UPJŠ (založená v r. 2013), s cieľom: a) podporovať transfer 
výsledkov výskumu a know how do praxe, b) poskytovať expertné činnosti na báze know 
how s pôvodom na UPJŠ tretím subjektom, c) prispievať k rastu rozvojového fondu univer-
zity. SAFTRA, s.r.o. je nástrojom, prostredníctvom ktorého tvorivý pracovník UPJŠ vyko-
náva transfer výsledkov výskumu a know how do praxe, a tým komercionalizuje svoju 
prácu a súčasne prispieva k ekonomickému rastu univerzity. 
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Názov aktivitity Pôvodca Status Poznámka 

Mikrodrôty (Embedded senzor for the   
continuous measurement of mechanical  
resistance in structures made from  
cementitious material ... ) 

doc. Varga v r. 2015 podaná paten-
tová prihláška 
PCT/ES2015/070410 

 

Kmene mikroorganizmov Lactobacillus 
Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich 
využitia 

MVDr. Strojný 
MVDr. Bomba 

v r. 2015 podaná ná-
rodná patentová pri-
hláška č. PP 54-2015 
spolupráca s CVTI na 
komercializácii  

udelená Cena 
v kategórii 
Inovácia s 
najväčším  
potenciálom 
pre  
uplatnenie 
v praxi  
(CVTI SR) 

Nanohybridný materiál s modulovateľnou 
hydrofóbnosťou povrchu a spôsob jeho  
výroby 

prof. Oriňák, 
Mgr. Macko, 
doc. Oriňáková  

v r. 2015 podaná  
národná patentová  
prihláška č. PP 102-
2015 

 

Kontrastovacia látka so zvýšenou afinitou a 
selektivitou pre diagnostiku a resekciu  
novotvarov tráviaceho traktu 

doc. Uličný 
PharmDr.  
Jakabčin 

Podpísaná zmluva o 
spoločnom využívaní 
DV  
Zadaná požiadavka 
CVTI SR na prípravu 
národnej patentovej pri-
hlášky (zatiaľ  
nepodaná) 

 

Cielená modulácia črevnej mikroflóry jej 
modifikáciou využitím simulátora tráviaceho  
traktu človeka a jej spätným transferom pa-
cientovi v terapii a prevencii chorôb 

MVDr. Strojný 
MVDr. Bomba 

oznámenie o vytvorení 
riešenia 

UPJŠ si 
uplatnila 
právo na 
riešenie 

Radiofrekvenční operační nástroj jaterní 
ablace (RONJA) 

 podpísaná Zmluva 
o spoluvlastnictví 
 technického řešení so  
subjektom: Vysoká 
škola báňská –  
Technická univerzita 
Ostrava 

 

Zmluva o združení Národné centrum tran-
sferu technológií SR (s CVTI SR) 

 zmluva podpísaná  

Spolupráca pri vypracovaní materiálov pre 
MEDIPARK  

 pripomienkovanie  
materiálu 

 

SAFTRA, s.r.o.  spoločnosť funguje  

SAFTRA PHOTONICS, s.r.o  spoločnosť funguje  

SAFTRA IMAGINE, s.r.o.  Spoločenská zmluva 
odsúhlasená v r. 2015 
na VZ SAFTRA, s.r.o. 
Rokovania o založení 
spoločnosti 
k 31.12.2015  pokra-
čujú.  

 

Medzinárodná Konferencia NITT SK 2015  aktívna účasť zástupcu 
ÚpT- predstavenie čin-
nosti ÚpT 
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Technológia využitia probiotických mikroorganizmov kmeňa Lactobacillus plantarum na 
úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka, ktorú vypracovali dvaja 
pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach MVDr. Ladislav Strojný, 
PhD. a MVDr. Alojz Bomba, PhD. získala dňa 7.10.2015 na konferencii NITT SK CVTI 
cenu za inováciu s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi. 

Investície a rozvojové zámery  
 

V roku 2015 pokračovali práce na stavbe „Stavebných úprav objektu C v areáli FF UPJŠ 
v Košiciach, Moyzesova č. 9, Košice“. Celkový investičný náklad zrealizovaných prác bol 
cca 77 tis. €. Rekonštrukcia bola financovaná z vlastných zdrojov univerzity a kapitálovej 
dotácie MŠVVaŠ. Práce v roku 2015 boli ukončené a priestory dané k užívaniu. Budova 
nesie názov Minerva. 
 
V roku 2015 pokračovali práce na „Zateplení budovy objektu Teoretických ústavov LF 
UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1“ v rámci projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Ko-
šiciach (MEDIPARK, Košice). Práce pokračujú zateplením severnej strany II. sekcie TU 
a na fasáde I. sekcie.  Zároveň boli začaté práce aj na zateplení severnej strany III. sekcie, 
ktoré nie sú predmetom projektu MEDIPARK. Rozsah prác pozostáva z výmeny okien 
a kompletného zateplenia. Preinvestovaných bolo na uvedenej stavbe cca 1 559 tis. € zo 
zdrojov NFP a vlastných zdrojov univerzity. 
 
V roku 2015 začali práce na stavbe „Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univer-
zitný vedecký park“ v objekte Teoretických ústavov UPJŠ LF v Košiciach, Tr. SNP 1, Ko-
šice v rámci projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (M, Košice). Roz-
sah prác pozostáva okrem stavebnej rekonštrukcie aj rekonštrukcia všetkých inštalácií, 
systému vetrania, chladenia, vykurovania, rozvodu elektrickej energie, dátovej siete, roz-
vodu vody a plynu od 3. poschodia vyššie. Na 10. poschodí bude zvieratník a v suteréne 
bude zriadené datacentrum. Na uvedenej stavbe preinvestovaných cca 7 471 tis. € zo 
zdrojov NFP a vlastných zdrojov univerzity. 
 
V roku 2015 začali práce na stavbe „Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko -vzdelávací objekt 
v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice“ v rámci projektu: Rekonštrukcia budovy 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – PLATÓN. Rozsah prác pozostáva z komplexnej 
rekonštrukcie interiéru, strechy a fasády, realizácie prípojky kanalizácie, tepla, NN prí-
pojky, terénnych a sadových úprav, realizácie komunikácií a spevnených plôch. V tomto 
roku bolo na uvedenej stavbe preinvestovaných cca 2 686 tis. € zo zdrojov NFP, kapitálo-
vej dotácie MŠVVaŠ a vlastných zdrojov univerzity. 
 
V roku 2015 začali práce na stavbe „Nadstavba, zateplenie a modernizácia objektu Príro-
dovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Jesenná č. 5, Košice“ v rámci projektu: Univerzitný 
vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných. Rozsah prác 
pozostáva z komplexnej rekonštrukcie interiéru, výmeny okien, kompletného zateplenia 
časti objektu a nadstavbu resp. dostavbu objektu v časti terasovitého uskočenia objektu 
na severnej resp. severozápadnej strane. Preinvestovaných na tejto stavbe bolo cca 359 
tis. € zo zdrojov NFP a vlastných zdrojov univerzity. 
 
V roku 2015 začali práce na stavbe „Stavebné úpravy strechy v objekte Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ, ul. Park Angelinum 9, Košice“. Rozsah prác pozostáva z výmeny krytiny, 
sanácie drevenej konštrukcie výmenou alebo doplnením nových drevených prvkov, zosil-
nenie a spevnenie krovu, inštalácie hydroizolačnej vrstvy pod krytinu, kompletnej výmeny 
klampiarskych konštrukcií a výmeny bleskozvodnej sústavy. Preinvestovaných bolo cca 
11 tis. € z kapitálovej dotácie MŠVVaŠ. 
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V roku 2015 získala UPJŠ mimoriadnu kapitálovú dotáciu z MŠVVaŠ na odkúpenie časti 
pozemkov areáli Botanickej záhrady. Dňa 25.05.2015 bola uzavretá kúpna zmluva na 
odkúpenie pozemkov v hodnote 1.640 tis. Eur.  
 
V roku 2015 z dôvodu realizácie spevnených plôch na umiestnenie dieselagregátov 
a vchodu do priestorov MEDIPARK-u odkúpila UPJŠ od UNLP pozemok na Tr. SNP 
v hodnote 14,7 tis. € z vlastných zdrojov univerzity. 

 
      Rekonštrukcie budov 
 

Rekonštrukcie budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli financo-
vané z finančných prostriedkov pridelených z MŠ VVaŠ SR a vlastných zdrojov došlo k 
zhodnoteniu majetku. Jedná sa najmä o investičné akcie:  
 
- rekonštrukcia laboratórií na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Medická 6 - blok C, UPJŠ Košice 
- rekonštrukcia elektroinštalácie – I.PP, I. NP, III. NP, V. NP v budove RBL pavilónu PF,  
  Šrobárova 2 
 búranie časti II. PP - priestor pod parkoviskom pred budovou Platón, Moyzesova 9 
 stavebné úpravy hygienických priestorov – Telocvičňa T2, Šrobárova 2, Košice 
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Etablovaná pozícia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v medzinárodnom prostredí 
bola potvrdená aj v roku 2015. Udržanie a zlepšovanie medzinárodnej reputácie univerzity 
bolo možné dosiahnuť vďaka aktívnemu prístupu jednotlivých fakúlt a pracovísk UPJŠ a rov-
nako aj opierajúc sa o individuálnu angažovanosť zamestnancov univerzity.  
 
Z pohľadu medzinárodného hodnotenia kvality UPJŠ bolo v roku 2015 osobitne dôležité po-
kračujúce zapojenie do medzinárodných rankingov, a to najmä U-Multirank, URAP 2015-2016, 
RankPro 2015/2016. Metodologická rôznorodosť rankingov umožnila posúdiť UPJŠ z pohľadu 
výkonov vo vedeckovýskumnej oblasti, vzdelávania a v prípade U-Multirank aj zohľadňujúc 
výsledky prieskumu realizovaného na vzorke študentov. UPJŠ svoju pozíciu z minulých rokoch 
obhájila a napr. v prípade URAP 2015-2016 aj vylepšila na celkovú 415 pozíciu v Európe 
a druhú najlepšiu univerzitu na Slovensku.  
 
Na univerzite pretrvával v roku 2015 vysoký záujem o mobilitné programy tak u študentov ako 
aj u učiteľov, a to najmä v rámci programu Erasmus+. Z hľadiska vecnej štruktúry mobilít boli 
využívané všetky formy mobilít – štúdium stáže, výučba aj školenia. Z hľadiska teritoriálneho 
pokrytia mobilít sa pobyty študentov a pracovníkov prirodzene sústredili najmä na štáty V4. 
Zámerom UPJŠ je ešte väčšie priestorové rozptýlenie mobilít, čo súvisí aj s rastúcim počtom 
medzinárodných zmlúv a dohôd ako aj s ich celosvetovým záberom. Zámerom UPJŠ a jeho 
súčastí je aj dôsledné prepojenie mobilitných aktivít zamestnancov s výskumnou a vzdeláva-
cou aktivitou.  
 
Jednotlivé fakulty a pracoviská UPJŠ uskutočňovali v rámci medzinárodných vzťahov okrem 
mobilít a publikačných výstupov ďalšie aktivity najmä vo forme organizovania a účasti na me-
dzinárodných konferenciách, workshopoch, seminároch, prednáškach, výučbe odborných 
predmetov v cudzích jazykoch, čím prispievajú k šíreniu dobrého mena univerzity v zahraničí 
a v medzinárodnej vedeckej a odbornej verejnosti. Jednou z významných medzinárodných ak-
tivít je pôsobenie zamestnancov, ale aj pracovísk UPJŠ ako aj celej univerzity v rámci medzi-
národných organizácií, orgánov a združení. Oproti minulému obdobiu sa úhrnný počet indivi-
duálnych, skupinových a inštitucionálnych členstiev v medzinárodných organizáciách na jed-
notlivých fakultách a pracoviskách UPJŠ v roku 2015 zvýšil a dosiahol hodnotu 389 členstiev. 
V priemere takmer každý druhý učiteľ alebo vedecký pracovník univerzity bol zapojený do 
práce v rámci medzinárodných organizácií, orgánov alebo združení. Z pohľadu charakteru 
týchto členstiev dominovalo individuálne členstvo, čo poukazuje na pretrvávajúce vysoké re-
nomé zamestnancov UPJŠ v medzinárodných odborných a vedeckých kruhoch. Aktivity jed-
notlivých fakúlt, pracovísk a samotných zamestnancov boli okrem medzinárodných členstiev 
dopĺňane participáciou v rámci viac ako 100 redakčných rád a vedeckých výborov rôznych 
medzinárodných vedeckých a odborných časopisov.  
 
Dôležitú úlohu v internacionalizácii aktivít na UPJŠ zohrávalo aj v roku 2015 Európske doku-
mentačné centrum, Rakúska knižnica ako aj Ústav európskeho práva, členstvo v rámci Slo-
vensko-francúzskeho univerzitného inštitútu a Košice IT Valley. UPJŠ monitorovala aktivity 
Magna Charta Universitatum Observatory, k princípom ktorej sa UPJŠ hlási a patrí k jej signa-
tárom. V roku 2015 bola UPJŠ aktívna prostredníctvom práce expertov UPJŠ v komisiách pre 
výber štipendistov Národného štipendijného programu, Central European Exchange Program 
for University Studies (CEEPUS), členstvom v Správnej rade SAAIC, participáciou vo výbero-
vej komisii Medzinárodného vyšehradského fondu. UPJŠ úzko spolupracovala so SAIA v ob-
lasti propagácie možností štipendií pre svojich študentov a zamestnancov ako aj pre možných 
štipendistov zo zahraničia. UPJŠ bola v roku 2015 naďalej členom v EUA (European University 
Association) a aktívne participovala na aktivitách asociácie.   
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Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity 

 
Jednotlivé fakulty UPJŠ uskutočňovali medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu v troch 
základných rovinách, a to vyplývajúc z uzatvorených medzinárodných zmlúv, v rámci projek-
tovej spolupráce a na základe inej medzinárodnej kooperácie. 
 
Fakulty UPJŠ v roku 2015 evidovali viacero medzinárodných zmlúv, ktoré na bilaterálnom 
alebo multilaterálnom princípe v minulom období uzatvorili so svojimi zahraničnými partnermi. 
Časť z týchto zmlúv mala aktívnu podobu, ktorá sa prejavila do podoby úzkej vedecko-vý-
skumnej spolupráce, spoločného výskumu, publikačnej činnosti, doktorandskej výučby.  
 
V roku 2015 bolo podpísaných 10 nových zmlúv na univerzitnej úrovni s partnermi z Ukrajiny, 
Uzbekistanu, Holandska, Španielska, Vietnamu a Rakúska. Na jednotlivých fakultách a pra-
coviskách bolo v roku 2015 uzatvorených viacero zahraničných zmlúv, Lekárska fakulta roz-
šírila svoju zmluvnú spoluprácu o Univerzitu v Groningene (Holandsko) a o Katedru chirur-
gických chorôb Lekárskej fakulty Užhorodskej národnej univerzity (Ukrajina), zahraniční 
zmluvní partneri Prírodovedeckej fakulty sa rozrástli o Pomeranian University, Slupsk (Po-
ľsko), na Fakulte verejnej správy bola podpísaná nová zmluva o spolupráci s University of 
Computer Science and Economics, Olsztyn (Poľsko) a na Ústave telesnej výchovy a športu 
pribudla nová zmluva s AJD v Czestochovej (Poľsko). 
 
Medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca v rámci projektov zahŕňala dva typy projekto-
vej spolupráce. Prvým typom boli spolupráce, ktoré prebiehali na základe medzinárodných 
vedeckých a výskumných projektov, ktoré podľa hodnotenia z pohľadu vedecko-výskumnej 
činnosti spadajú do kategórii európske výskumné projekty alebo ostatné zahraničné vý-
skumné projekty a druhým typom boli tie projektové spolupráce, ktoré sú síce financovane 
v rámci domácich projektov (napr. APVV, VEGA, KEGA), ale ciele projektu sú formulované 
na základe participácie medzinárodných expertov, a tak projekty predpokladajú vznik a reali-
záciu medzinárodnej spolupráce. V roku 2015 bola medzinárodná vedecko-výskumná spolu-
práca UPJŠ na základe projektov rozšírená o viacero nových projektov, čím sa potvrdilo dl-
hodobé úsilie univerzity v podpore medzinárodných projektov oboch kategórií. Na úrovni jed-
notlivých fakúlt prebiehala v roku 2015 medzinárodná spolupráca aj nad rámec zmluvných a 
projektových aktivít, a to vo väčšine prípadov na individuálnej báze. Takáto spolupráca opa-
kovane poukázala na medzinárodnú kvalitu a ocenenie zamestnancov UPJŠ. Jednotlivé fa-
kulty UPJŠ sa touto spoluprácou zameriavali na úzku medzinárodnú vedecko-výskumnú ko-
operáciu so zahraničnými partnermi najmä v podobe spoločného výskumu, spoločného po-
stupu, spoločných experimentov, spoločnej publikačnej činnosti. 

 
 

    Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania 
 

V roku 2015 bol zo strany študentov, učiteľov aj administratívnych zamestnancov zazname-
naný rast pozornosti voči mobilitným programom. Počet vyslaných študentov v rámci mobility 
Erasmus+ štúdium bol v posledných troch akademických rokoch stabilný, pričom ale dochá-
dzalo k poklesu a nárastu na úrovni jednotlivých fakúlt a počet vyslaných študentov v rámci 
mobility Erasmus+ stáž sa každoročne zvyšoval, kedy v akademickom roku 2014/2015 bol 
na úrovni 76 vyslaných študentov a v akademickom roku 2015/2016 dosiahol zatiaľ najvyššiu 
úroveň 80 vyslaných študentov. V oboch akademickom rokoch v tomto ukazovateli domino-
vala Lekárska fakulta odkiaľ pochádzalo v akademickom roku 2014/2015 spolu 44 vyslaných 
študentov a v akademickom roku 2015/2016 spolu 49 študentov. Vyslaní študenti v rámci 
stáží preferovali v akademickom roku 2015/2015 a aj 2015/2016 najmä organizácie v Českej 
republike (z celkového počtu 23 stáží v 2014/2015 a 21 stáží v 2015/2016).  
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UPJŠ v rámci Erasmus+ štúdia a stáží v akademickom roku 2014/2015 prijala 68 študentov 
a v akademickom roku 2015/2016 80 študentov zo zahraničia, čo v porovnaní s predchádza-
júcimi rokmi predstavovalo zatiaľ najvyšší počet. Študenti zo Španielska a Talianska boli v aka-
demickom roku 2014/2015 najpočetnejšou skupinou prijatých študentov a v akademickom 
roku 2015/2016 dosiahol ich počet polovicu zo všetkých prijatých zahraničných študentov.   
 
Mobilitných programov sa stále viac zúčastňovali aj zamestnanci UPJŠ. V akademickom roku 
2014/2015 sa uskutočnilo v rámci programu Erasmus+ spolu 49 mobilít a v akademickom roku 
2015/2016 celkovo 73 mobilít za účelom výučby. Z pohľadu mobilít za účelom školenia sa po-
čet vyslaných zamestnancov zvýšil z 52 v akademickom roku 2014/2015 na 81 v akademic-
kom roku 2015/2016. Vo fakultnom porovnaní vycestovalo v akademickom roku 2014/2015 
(spolu 19 učiteľov) a aj v akademickom roku 2015/2016 (spolu 30 učiteľov) najviac učiteľov 
z Filozofickej fakulty. Za účelom školení dominovali v akademickom roku 2014/2015 zamest-
nanci Lekárskej fakulty (spolu 15 zamestnancov) a v akademickom roku 2015/2016 zamest-
nanci rektorátu (spolu 20 zamestnancov). Dominantné postavenie Lekárskej fakulty v celko-
vom počte zahraničných študentov samoplatcov sa potvrdilo aj v roku 2015. Oproti roku 2014 
sa počet študentov samoplatcov na Lekárskej fakulte ešte zvýšil, a to o 126 študentov. Oproti 
roku 2014 sa taktiež zvýšil počet študentov samoplatcov na všetkých fakultách UPJŠ. 
 
V roku 2015 sa ukončili niektoré veľké interdisciplinárne medzinárodné  vzdelávacie projekty 
ako RIFIV, IRES, KVARK, SOFOS. Okrem týchto projektov bolo na UPJŠ v rámci programu 
Erasmus+ riešených 5 projektov, a to 4 projekty pod akciou Strategické partnerstvá a 1 projekt 
v rámci akcie Capacity Building. Všetkých 5 Erasmus+ projektov má charakter vzdelávacích 
resp. výskumno-vzdelávacích projektov. Tri z týchto projektov sa začali riešiť v roku 2014 a 
v roku 2015 boli teda pokračujúcimi projektmi, dva projekty boli v roku 2015 evidované ako 
nové. Ani v jednom z uvedených projektov nie je UPJŠ koordinátorom. Projekty Erasmus+ 
majú ambíciu byť inovatívnym prepojením medzi vedeckým badaním a aplikáciou nových po-
znatkov v rámci edukačného procesu. Predpokladom pre všetky projekty tohto typu je okrem 
vedeckej a pedagogickej časti aj mobilita riešiteľov s cieľom budovania strategických part-
nerstiev medzi riešiteľmi a cieľovými skupinami. 
UPJŠ v roku 2015 ponúkala na všetkých fakultách spolu 8 spoločných študijných programov 
alebo double degree programov, ktoré so svojimi zahraničnými partnermi uskutočňovali štyri 
fakulty. Najväčší počet takýchto programov bol na Prírodovedeckej fakulte. Od septembra 
2015 začal nový spoločný študijný program aj na Fakulte verejnej správy, ktorý je jediným 
spoločným študijným programom na UPJŠ. Financovanie programov dvojitých diplomov bolo 
realizované najmä prostredníctvom vzdelávacích projektov. 
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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 príjmy. Celkové 
príjmy univerzity boli vo výške 74 554 468,99 Eur. Štruktúra týchto príjmov bola v roku 2015 
nasledovná: Bežná dotácia z MŠVVaŠ 40,50 %, Iné dotácie zo Štátneho rozpočtu 0,26 %, 
Štrukturálne fondy Európskej únie 37,91 %, Zahraničné projekty 1,70 %, Dary a granty 0,48 
%, Podnikateľská činnosť 2,86 %, Kapitálová dotácia 0,26 %, Ostatné príjmy 16,03 %. Na 
získavaní dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zložky. 
Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskum-
nej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov bola aj v roku 2015 dotácia zo štátneho roz-
počtu poskytnutá Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými prostried-
kami je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2015 dosiahol výšku 1 761 708,20 Eur. Tento bol 
vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 54 526 376,62 Eur a celkovými 
nákladmi vo výške 52 764 668,42 Eur. Tieto hodnoty reflektujú hlavnú aj podnikateľskú čin-
nosť.  
      
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 zameraná na jeho 
kvalitu, problémy a ďalšie smerovanie na nadchádzajúci akademický rok. Hodnotiaca správa 
v plnom znení je prístupná všetkým pracovníkom univerzity a jej študentom prostredníctvom 
Akademického informačného systému. Na pôde Vedeckej rady UPJŠ prebieha k správe dis-
kusia venovaná najmä otázkam tvorby študijných programov, prospechu študentov, kvalite 
vzdelávania a uplatneniu absolventov. K zabezpečeniu primeranej náročnosti na absolventov 
jednotlivých fakúlt univerzita špeciálne venuje pozornosť analýze: distribúcie udelených hod-
notení predmetov, počtu neúspešných študentov predčasne končiacich štúdium, počtu preru-
šení štúdia, dôvodom štúdia v nadštandardnej dĺžke štúdia, počtu absolventov s vyznamena-
ním a pod. 
 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na UPJŠ je v súlade s novelou ZVŠ 
a opiera sa o odporúčania, ktoré boli schválené komuniké ministrov, signatárov boloňského 
procesu z 19.9.2003 v Berlíne a ktoré vypracovala European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA) vo forme Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area (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: 
 

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

pre zachovanie požadovanej kvality, 
- kvalita študijných programov je rozvíjaná pre študentov naprieč európskym  

vzdelávacím priestorom (European Higher Education Area - EHEA), 
- UPJŠ prispôsobuje svoju organizačnú štruktúru pre efektívne zabezpečenie 

študijných programov, 
- UPJŠ považuje za dôležitú stránku udržiavania kvality vo vzdelávaní transparentnosť  

a externú expertízu, 
- procesy pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú prijímané so zreteľom na  

zodpovednosť UPJŠ za efektívne využívanie verejných i súkromných finančných  
zdrojov, 
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- procesy pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú plne kompatibilné s procesmi riadenia uni-
verzity, 

- UPJŠ podporuje zverejnenie jej hodnotenia v domácom vzdelávacom priestore i EHEA. 

Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický infor-
mačný systém - AiS2, ktorý sa stal štandardným nástrojom administrácie vysokoškolského 
vzdelávania na UPJŠ.  

 
V marci 2015 sa uskutočnilo dvojdňové výjazdové zasadnutie pracovníkov študijných oddelení 
fakúlt a pracovníkov spravujúcich AiS2. Na stretnutí boli okrem aktuálnych problémov študijnej 
agendy a analýzy využívania AiS2 prezentované aj novinky AiS2: podpora procesu akreditá-
cie, rozvrh hodín, záverečné práce, elektronické žiadosti o ubytovanie, elektronický podací há-
rok, podpora dát do Centrálneho registra študentov (CRŠ), elektronická prihláška (CEP) a 
elektronický archív. Ďalej boli prezentované priority vývoja a pripravované zmeny v AiS2: 
vstupný portál pre študenta, moje predmety, predmety pre vyučujúceho, nový portál e-Prihlas, 
elektronický archív – pridané funkcie a nový dizajn, vstupný portál pre vyučujúceho, certifiko-
vané predmety, výročná správa  o činnosti VŠ  pre MŠVaV a rozhodnutie o pridelení štipendia. 

 
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 nasledujúcich ankiet: 

 

- Predmetová anketa v AiS2, ktorej cieľom je umožniť študentovi vyjadriť spokojnosť s vý-
učbou konkrétneho predmetu na konci semestra, alebo podľa usmernenia fakulty. 

- Prieskum medzi absolventmi v Alumni Space v AiS2, ktorého cieľom je získavať informácie 
o uplatnení absolventov v praxi, ich spokojnosťou počas štúdia na UPJŠ a ich návrhy na 
zvýšenie kvality vzdelávania. 

- Čierna skrinka, ktorá umožňuje študentom v anonymnej alebo zverejnenej forme podávať 
kritické podnety dekanovi fakulty. 

- Ostatné ankety v AIS2, realizované vo forme diskusných fór v AiS2. Študenti v nich rea-
gujú na úroveň služieb, ktoré im ponúka univerzita: ubytovanie, stravovanie, kultúrne vyži-
tie, kariérne poradenstvo. 

- Prieskumy mimo AiS2, ktoré organizujú fakulty vzhľadom na ich špecifika v organizačnej 
štruktúre (napr. existencia katedier, kliník, ústavov), či organizácii štúdia (napr. príprava 
učiteľov, lekárske odbory). 

 
Organizačné jednotky zodpovedné za organizáciu spätnej väzby vydajú vnútorný pokyn s or-
ganizačnou schémou pre zviditeľnenie mechanizmov zapojenia sa študentov do hodnotenia 
kvality vzdelávania a do spracovania spätnej väzby vo forme opatrení z pozície manažmentu 
fakúlt. 

 

Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodobom zá-
mere UPJŠ. Na UPJŠ sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Tradícia fakultných kôl 
Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na PF a Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
(ŠVOČ) na LF je veľmi bohatá. FF organizuje Vedeckú konferenciu študentov a mladých ve-
deckých pracovníkov na úrovni katedier.  

 
ŠVK na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sa uskutočňuje ako najdôležitejšie podujatie Prírodo-
vedeckých dní. Fakultná prehliadka má stabilný počet účastníkov, ktorý v uplynulom akade-
mickom roku reprezentovalo 129 prác študentov PF, ktorí svoje práce predniesli v 22 sek-
ciách. Prehliadku doplnila otvorená súťaž v programovaní, do ktorej sa zapojilo 21 súťažia-
cich a finále súťaže IHRA (18 tímov).  
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Prvýkrát bola otvorená sekcia s názvom „Predstav svoj nápad!“, do ktorej sa prihlásili študenti, 
ktorých zámerom bolo prezentovať  svoje zaujímavé nápady, ktoré by mohli byť zrealizované 
možno aj v praxi. Práve ŠVK im poskytla priestor pre spätnú väzbu od úspešných manažérov, 
ktorí boli prizvaní ako členovia komisie.  Celé podujatie sa nieslo v znamení výbornej odbornej 
úrovne väčšiny prezentovaných príspevkov.  

 
Po dôkladnom vypočutí všetkých príspevkov v súlade so štatútom ŠVK odborné poroty na-
vrhli 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 UPJŠ má taktiež dlhoročnú tradíciu. Fakultná prehliadka súťaž-
ných prác prebieha v uplynulom akademickom roku v dvoch sekciách: klinickej a teoretickej 
a prezentovalo sa 23 študentov. Je potrebné konštatovať, že na rozdiel od PF, kde je počet 
súťažiacich dlhodobo vyvážený, na LF došlo v posledných rokoch k poklesu prihlásených 
prác (v AR 2012/2013  – 34; v AR 2013/2014  – 30 a v AR 2014/2015 – 23 súťažných prác). 
Lekárske fakulty SR a ČR organizujú každoročne medzinárodnú prehliadku prác, pričom 
práce študentov UPJŠ LF sa pravidelne umiestňujú na výborných miestach. O kvalite prác 
na tejto medzinárodnej súťaži svedčí publikovanie výsledkov víťazných prác v renomovaných 
časopisoch. 
 
Na Fakulte verejnej správy sa v aprílovom (2015) kole fakultnej prehliadky zúčastnili 4 súťa-
žiaci, čo je oproti predošlým akademickým rokom značný pokles (v AR 2013/2014 - 27 štu-
dentov a v AR 2012/2013 – 12 študentov). Na Medzinárodnej študentskej vedeckej konferen-
cie na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte sociálno-ekonomických vzťa-
hov, obsadil študent FVS 3. miesto.  
 
Právnická fakulta nerealizuje ŠVOČ v jej typickej podobe, obdobou sú však študentské sym-
póziá, pričom  v roku 2015 sa konal už 8. ročník Sympózia z medzinárodného práva na tému 
Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva a 2. ročník 
Sympózia z obchodného práva na tému Orgány obchodných spoločností. Ďalej sa študenti 
PrávF zúčastňujú simulovaných sporov (simulovaný spor podľa uhorského feudálneho práva 
a Tripartita, simulované rozhodcovské konanie a simulovaný súdny spor). Všetky tieto aktivity 
smerujú k zvyšovaniu odbornej vybavenosti študentov už počas ich štúdia na fakulte. V tejto 
súvislosti možno poukázať aj na úspechy študentov, ktorí v uplynulom akademickom roku 
obsadili 1. miesto v študentských súťažiach na celoštátnej úrovni, konkrétne v súťaži Simu-
lovaný súdny spor a Simulovaný trestný proces.  
 
Počet študentov, ktorí sa zapájajú do ŠVOČ na FF má vzrastajúcu tendenciu (v AR 
2012/2013 – 14 študentov, v AR 2013/2014 – 19 študentov a v AR 2014/2015 – 24 študen-
tov), čo môže byť spôsobené aj tým, že sa postupne zapájajú ďalšie katedry (Katedra polito-
lógie – 4. ročník, Katedra sociálnej práce a Katedra histórie). 
 
Fakultného kola ŠVK sa zúčastnilo aj 18 študentov ÚTVŠ, ktorí súťažili v sekciách: pohybové 
skladby a odborné teoretické sekcie. 

 
Veľkou devízou UPJŠ v Košiciach je administrácia štúdia prostredníctvom vlastného akade-
mického informačného systému – AiS2, ktorý univerzita sama vyvíja nielen pre svoje potreby, 
ale aj pre ďalších 18 verejných a súkromných vysokých škôl. To umožňuje univerzite flexibilne 
reagovať tak na požiadavky akademickej obce, ako aj prípadné zmeny v legislatíve.  
 
Získavanie informácií  o úrovni vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti 
(najmä v režime priebežného hodnotenia) patrí k prioritným trendom na UPJŠ v Košiciach. V 
Akademickom informačnom systéme (AiS2) je vyvinutá elektronická podpora pre učiteľa, ktorá 
mu umožňuje nielen zadávať úlohy pre priebežné štúdium, ale aj vyhodnocovať splnenie za-
daní a zverejňovať výsledky priebežného hodnotenia práce študentov. Na univerzite je mnoho 
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predmetov, ktorých klasifikácia je ukončená na základe výsledkov priebežného hodnotenia 
štúdia. Hodnotenie študijných výsledkov študentov sa na všetkých súčastiach UPJŠ uskutoč-
ňovalo v súlade s legislatívnymi normami a Študijným poriadkom UPJŠ. Prehľad o proporciách 
študentov klasifikovaných v jednotlivých predmetoch známkami A až FX poskytuje nasledujúci 
graf.  
 

 
 

Profil hodnotení udelených na UPJŠ v Košiciach v AR 2014/2015 

 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa situácia výrazne nemení. Vďaka rôznemu pomeru 
predmetov charakteru teoretickej výučby, laboratórnych cvičení, seminárov a pod. na fakultách 
sú proporcie hodnotení jednotlivými klasifikačnými stupňami na fakultách odlišné. Dominantné 
hodnotenie „A“ na LF je výsledkom výberu študentov na štúdium, keďže záujem značne pre-
vyšuje možnosti prijatia. Dominantné hodnotenie „A“  na PF a FF je pravdepodobne ovplyv-
nené výsledkami hodnotenia na magisterskom stupni, keďže počet študentov, ktorí nezvládnu 
štúdium 1. stupňa je na týchto fakultách najvyšší. Obraz o študijných výsledkoch a náročnosti 
štúdia dopĺňajú aj údaje o počtoch študentov, ktorí mali z rôznych dôvodov v danom období 
prerušené štúdium, o študentoch, ktorí prekročili štandardnú dobu štúdia a napokon o študen-
toch, ktorí boli zo štúdia vylúčení pre neprospech (alebo sami zanechali štúdium). Podobne 
ako v AR 2013/2014, tak aj v tomto hodnotenom období (AR 2014/2015) počty študentov, kto-
rým bolo prerušené štúdium, sú najnižšie na Lekárskej a Filozofickej fakulte a najvyššie na 
ÚTVŠ, Právnickej fakulte a Fakulte verejnej správy.  Naďalej pretrváva  fakt, že v magister-
skom stupni štúdia je prerušení podstatne menej. Je to spôsobené tým, že prerušenia štúdia  
súvisia najmä s adaptačnými ťažkosťami, nízkou motiváciou prekonať adaptačné ťažkosti či 
nedostatkami v stredoškolskej príprave.   

 
Najväčší podiel na nadštandardnej dĺžke štúdia majú bakalárske študijné programy, pričom 
najviac na FF a PrávF, nezanedbateľný  je aj podiel študentov LF na nadštandardnej dĺžke 
štúdia. 

 
Tradične vysoký úbytok študentov pre neprospech na ÚTVŠ, PF a FF po prvom roku štúdia 
len potvrdzuje skutočnosť, že na štúdium je potrebné vyberať kvalitných absolventov stredných 
škôl s jasnou motiváciou pre študovaný odbor. V AR 2014/2015 počty študentov, ktorí boli 
vylúčení pre neprospech sú najnižšie na Lekárskej a Právnickej fakulte a najvyššie na ÚTVaŠ 
a Prírodovedeckej fakulte. Informácia je uvedená v nasledujúcom grafe.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A B C D E Fx

LF Pf PrávF FVS FF ÚTVaŠ



 74 

 
 

Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu), ktorí boli vylúčení 

 

Ukazuje sa, že aj keď voľná kapacita niektorých katedier či ústavov láka ponúkať i druhé 
kolá prijímacieho konania (PK), tento krok je diskutabilný. Skúsenosti PF z posledných ro-
kov ukazujú, že ak aj na málo atraktívnych programoch bol uskutočnený výber (napriek voľ-
nej kapacite) počet úspešných študentov sa stabilizoval. 
 

Udržanie vedeckého charakteru doktorandského štúdia patrí k prioritám Dlhodobého zámeru 
UPJŠ. K splneniu tohto  cieľa napomáha aj nový Študijný poriadok doktorandského štúdia na 
UPJŠ. Hlavnými prínosmi tohto vnútorného predpisu sú striktné pravidlá pre minimálne kre-
ditové hodnoty, ktoré študent musí získať v pedagogickej i vedeckej časti študijného plánu, 
pričom dôraz sa kladie na kvalitu výstupov vedeckej časti. Najvyšší počet interných doktoran-
dov i počet akreditovaných študijných programov je na Prírodovedeckej fakulte. Táto fakulta 
najúspešnejších doktorandov oceňuje Cenou dekana za vedeckovýskumnú činnosť v kate-
górii doktorand.  

 

O kvalite doktorandského štúdia na UPJŠ svedčí aj popredné umiestnenie jej fakúlt v hod-
notení ARRA v tejto oblasti. Získavanie kreditov vo vedeckej časti doktorandského štúdia 
prakticky neumožňuje obhajobu dizertačnej práce bez publikačných a konferenčných výstu-
pov. Samozrejme zohľadňuje sa kvalita výstupov podľa metodiky AK SR. V prírodovedných 
a lekárskych odboroch sa vyžaduje publikovanie v časopisoch 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 a externých dokto-
randov, pričom okrem celkového počtu evidovaných výstupov osobitne uvádzame počet re-
cenzovaných publikačných výstupov v kategóriách: ABC, ADC, ADD, ADE, ADF, AED, 
ADM, ADN. V uvedenom počte doktorandov nie sú doktorandi 1. roku štúdia. Je potešiteľné, 
že v r. 2013 celkový počet recenzovaných  výstupov (identický počet doktorandov) sa zvýšil 
o 75, z toho o 37 prác evidovaných v databázach CC a WOS v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom. 
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Publikačná činnosť doktorandov za r. 2015 

(údaje k 12.4.2016) 

Fakulta AAA, AAB, 
ABA, ABB, 
ABC, ABD 

ADC, ADD ADE, ADF ADM, ADN AEC, AED Spolu Citácie 

LF - 28 46 10 12 96 14 

PF 1 62 14 11 5 93 34 

PrF 2 - 10 - 7 20 - 

FVS - - 8 - 3 11 - 

FF - 1 7 1 1 10 - 

UPJŠ 3 91 85 22 28 221 48 
 

Evidované recenzované kategórie 
 

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
ABA - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahranič-
ných  vydavateľstvách 
ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 
vydavateľstvách 
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 
V dňoch 14.5. - 17.4.2015 sa v hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne uskutočnil 2. ročník Jar-
nej školy doktorandov (JŠD). Toto podujatie tvorilo jednu z hlavných aktivít celouniverzitného 
projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity vzdelávania na 
UPJŠ „RIFIV“ financovaného zo zdrojov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu 
Vzdelávanie.  
 
Cieľom tejto aktivity je organizácia spoločných podujatí celouniverzitného charakteru študentov    
3. stupňa štúdia - doktorandov za účelom prehĺbenia aspektov interdisciplinarity, vzájomnej 
informovanosti a zvýšenia úrovne vzdelávania zohľadňujúceho perspektívne potreby vedo-
mostnej spoločnosti. Jarná škola doktorandov vytvorila tvorivú platformu pre 47 interných dok-
torandov zo všetkých fakúlt UPJŠ pre získanie najaktuálnejších poznatkov vybraných vedných 
disciplín ako i pre prezentáciu vlastných vedeckých výsledkov. Doktorandi spolu  s význam-
nými pozvanými odborníkmi z vybraných vedných disciplín a  s významnými odborníkmi UPJŠ 
mali dostatok priestoru na získanie cenných poznatkov o súčasných trendoch výskumu v me-
dicíne, práve, prírodných vedách, spoločenských vedách, či vo verejnej správe. Nezanedba-
teľným výstupom JŠD je recenzovaný zborník príspevkov. 
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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 le-
kárskych vied a biologických vied. S etikou vo výskume úzko súvisí aj používanie anti- 
plagiátorského systému zavedeného MŠVVaŠ SR najmä pri kontrole záverečných prác 
doktorandského stupňa vzdelávania, 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 medzinárodnej spolupráce mala UPJŠ v roku 2015 
uzavreté zmluvy o vedeckej spolupráci s 84 zahraničnými univerzitami a pracoviskami, 
riešili sa 2 bilaterálne projekty APVV. V roku 2015 medzinárodná spolupráca bola pod-
porená realizáciou takmer 1030 krátkodobými a dlhodobými výskumnými pobytmi a stá-
žami tvorivých zamestnancov a doktorandov na zahraničných univerzitách z viac ako 115 
krajín sveta. Na druhej strane sa na UPJŠ v roku 2015 realizovali študijné, výskumné a 
prednáškové pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov v počte 163. 

 
Pri administratívnej podpore výskumnej činnosti sú na univerzite rozdelené kompetencie 
nasledovným spôsobom: Domáce výskumné projekty sa administrujú spravidla na úrovni 
fakúlt. Zahraničné projekty vrátane rámcových programov sa administratívne zabezpe-
čujú v úzkej spolupráci vedenia fakúlt a  UPJŠ, pričom výskumné projekty administruje 
Referát pre vedu a výskum Rektorátu UPJŠ a vzdelávacie projekty administruje Referát 
zahraničných vzťahov Rektorátu UPJŠ.  

 
Projekty zo štrukturálnych fondov sú na univerzite administrované samostatnou kancelá-
riou na univerzitnej úrovni - Projektovou administráciou, a to v úzkej spolupráci s manaž-
mentom jednotlivých projektov na úrovni fakúlt. Na Prírodovedeckej fakulte sa adminis-
trácia projektov zo štrukturálnych fondov uskutočňuje prostredníctvom Centra podpory 
projektov a Centra celoživotného vzdelávania. 

 
Pre účely administratívnej evidencie všetkých projektov sa používa Akademický infor-
mačný systém AIS1. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ sa uskutoč-
ňuje 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 pre-
rokovaná na májovom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ. 

 
UPJŠ nerealizuje umelecké študijné programy, ale ojedinelé umelecké výstupy vzniknuté 
v rámci aktivít zamestnancov Filozofickej fakulty sa evidujú do CREUČ. Systém finanč-
ného riadenia je samostatne zhodnotený vo výročnej správe o hospodárení UPJŠ v Ko-
šiciach za rok 2015 (kvalita rozpočtu a jeho dodržiavania, dosiahnutie cieľov v mimo do-
tačných 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 
DIČ: 2021157050 
IČ DPH: SK2021157050 
 
Kontaktné osoby pre poskytnutie doplňujúcich informácií k výročnej správe: 
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor UPJŠ v Košiciach 
tel.: 055/62 226 08 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: rektor@upjs.sk  
 
Mgr. Adriana Sabolová 
vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou  
tel.: 055/62 226 08, 2341 162 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk  
 

http://www.upjs.sk/
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Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila koncom novembra 2015 v poradí 
už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Celkovo bolo hodnotených 112 fakúlt, 
z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Dve z 
celkovo piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú vo svojich skupinách druhé 
najlepšie na Slovensku.  
V skupine medicínskych fakúlt sa Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach umiestnila na 3. mieste. V 
skupine medicínskych fakúlt nenastali v rámci rebríčka žiadne veľké presuny. Pretrváva delenie 
fakúlt na dve podskupiny – v prvej sa nachádzajú všetky lekárske a farmaceutická fakulta s výraz-
nou vedeckou produkciou (publikácie a citácie), úspešnosťou pri grantoch a podielom zahranič-
ných študentov dominujú prvým štyrom pozíciám v rebríčku. Druhú podskupinu tvoria fakulty so 
zdravotníckym a ošetrovateľským zameraním a sú charakteristické skôr vysokým počtom študen-
tov na učiteľa než publikačnými výkonmi. 
V skupine fakúlt prírodovedeckého zamerania Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach obhájila 
minuloročné umiestnenie na 2. mieste za Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK. Tretia v 
poradí skončila Prírodovedecká fakulta UK. Oproti minulému roku nastala len jedna výraznejšia 
zmena a tou je značné zvýšenie grantovej úspešnosti PF UPJŠ, ktorá sa tak priblížila k prvej FMFI 
UK. Zaujímavý je aj pohľad na desaťročný vývoj citovanosti prvých troch fakúlt, ktoré boli v minulom 
roku zodpovedné za 42 % citačného výkonu všetkých slovenských VŠ a medziročne sa ich podiel 
dokonca ešte zvýšil na 45 %. 
V skupine právnických fakúlt obsadila Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach opätovne druhú priečku. 
Najvyšší počet prihlásených oproti plánovanému počtu prijatých aj tento rok vykazujú prvé dve 
fakulty rebríčka – PraF TU a PraF UPJŠ. Hodnota 1,9 uchádzača na jedno plánované miesto sa 
ale nedá porovnávať s úrovňami záujmu spred desiatich rokov, keď počet záujemcov o jedno 
miesto na týchto fakultách dosahoval hodnoty 11 resp. 4. 
V skupine filozofických fakúlt sa Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach posunula na 4. miesto. Na-
stalo tam niekoľko menších zmien. Tou najviac viditeľnou je pokles Fakulty humanitných vied ŽU 
(FHV ŽU) z tretieho na šieste miesto a s tým spojený posun ostatných fakúlt. Na prvých dvoch 
miestach ostávajú Fakulta humanitných a prírodných vied PU (FHPriV PU) pred Filozofickou fa-
kultou KU. 
V skupine ostatných spoločenských vied sa Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach opätovne 
umiestnila na 10. priečke. Pre skupinu ako celok pretrváva trend zvyšujúceho sa publikačného a 
citačného výkonu v medzinárodných databázach, ktorý sa z niekoľkých článkov a citácií pred de-
siatimi rokmi dostal na úrovne približne 450 prác a viac ako 600 citácií. To v porovnaní s inými 
skupinami nie je významný počet, ale so súčasným medziročným nárastom v počte stoviek prác 
ukazuje druhý najrýchlejší nárast spomedzi všetkých skupín fakúlt (medziročne viac ako 50 %). 
 
Podľa najnovšieho rankingu univerzít URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Perfor-
mance) sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na základe výkonov vo vede evidovaných 
v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 2. mieste na Slovensku. V rámci regiónu Európa 
UPJŠ bola hodnotená na 415. mieste v Európe a na 1003. mieste na svete; celkove sa hodnotilo 
2500 univerzít z celého sveta, pričom uvedený počet zodpovedá približne 10 % svetových vysoko-
školských inštitúcií, viď: www.urapcenter.org. UPJŠ oproti predchádzajúcemu hodnoteniu zlepšila 
svoje postavenie, čo potvrdzuje význam vedy v práci tvorivých zamestnancov a študentov UPJŠ 
a súčasne už tradičné výskumné zameranie UPJŠ. 
 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2015 bola prerokovaná a schválená: 

 na zasadnutí Vedenia UPJŠ dňa 13. 4. 2016 

 na zasadnutí Rozšíreného kolégia rektora dňa 18. 4. 2016 

 na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ dňa 6. 5. 2016 

 na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 12. 5. 2016 

 na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 13. 5. 2016 

http://www.urapcenter.org/2014/index.php
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1/ Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2015 
2/ Tabuľková príloha (excelovský súbor) 

 
 

Príloha 1 
Prehľad vydaných a zrušených vnútorných predpisov  

UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2015 
 
VNÚTORNÉ PREDPISY, VYDANÉ V ROKU 2015 
 
Príkazy rektora 

 
- č. 1/2015 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j. 596/2015 

zo dňa 23.02.2015 

- č. 2/2015 na realizáciu Smernice č. 4/2015 o poskytovaní osobných ochranných pracovných 

prostriedkov zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí, č. j. 

1487/2015 

- č. 3/2015 na realizáciu Smernice č. 5/2015 o určení minimálnych požiadaviek na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčasti pri práci vo výške 

a nad voľnou hĺbkou, č. j. 1681/2015 zo dňa 20.04.2015 

- č. 4/2015 na realizáciu Smernice č. 6/2015 o identifikácií a hodnotení rizík pri pracovných čin-

nostiach vykonávaných zamestnancami Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej sú-

častí, č. j. 1641/2015 zo dňa 21.04.2015 

- č. 5/2015 na realizáciu povinností zamestnávateľa pri zabezpečovaní dodržiavania zákazu a 

kontroly požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na UPJŠ v Košiciach 

a Smernice č. 7/2015 na určenie postupov pri vykonávaní kontrol požívania alkoholických ná-

pojov, omamných látok a psychotropných látok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a jej súčastiach, č. j. 1817/2015 zo dňa 04.05.2015 

- č. 6/2015, ktorým sa vydáva prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie 

kontroly, údržby a obsluhy vyhradených technických zariadení zdvíhacích na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1847/2015 zo dňa 06.05.2015 

- č. 8/2015 na realizáciu Smernice č. 8/2015 o určení minimálnych požiadaviek na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí pri práci s regálmi, 

č. j. 2095/2015 zo dňa 27.05.2015 

- č. 9/2015 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní oboznamovania a infor-

movania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2939/2015 zo dňa 02.09.2015 

- č. 10/2015 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní odbornej spôsobilosti 

zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Univerzite Pavla Jozefa Ša-

fárika v Košiciach a jej súčastiach, č. J. 2940/2015 zo dňa 02.09.2015 

- č. 11/2015 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní oznamovania a 

ďalšieho postupu pri vzniku úrazu, choroby z povolania a nebezpečnej udalosti na UPJŠ v Ko-

šiciach a jej súčastiach, č. J. 4137/2015 zo dňa 22.10.2015 

- č. 12/2015 na zjednotenie formátu e-mailových adries na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 

č. J. 4299/2015 zo dňa 05.11.2015 
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 Rozhodnutia rektora 
 
- č. 3/2015, o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Ko-

šiciach a jej súčastiach, č. j. 142/2015 zo dňa 30.01.2015 

- č. 4/2015 o formálnej úprave písomností, platné pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Ko-

šiciach a jej súčastí, č. j. 947/2015 zo dňa 06.03.2015  

- č. 6/2015, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a 

profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1000/2015 zo dňa 13.03.2015 

- č. 7/2015 o zriadení univerzitnej predajne kníh v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach, č. 

j. 1199/2015 zo dňa 31.03.2015 

- č. 8/2015 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1643/2015 

zo dňa 05.05.2015 

- č. 10/2015 na realizáciu ust. Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. j. 

1648/2015 zo dňa 26.05.2015 

- č. 11/2015 o ďalšom použití prostriedkov zo sociálneho fondu najmä v oblasti regenerácie 

pracovnej sily a ďalšej starostlivosti o zamestnancov organizačne začlenených na Rektorát, 

VaPP, IP a ÚZ UPJŠ v Košiciach, č. j. 2936/2015 zo dňa 15.06.2015 

- č. 12/2015 o organizačných zmenách na Rektoráte UPJŠ v Košiciach, č. j. 3706/2015 zo 

dňa 28.09.2016  

- č. 13/2015, vstupná inštruktáž pre študentov UPJŠ v KE z predpisov bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi, č. j. 4008/2015 zo dňa 5.10.2015 

- č. 14/2015, na realizáciu úloh a povinnosti cudzích a hosťujúcich osôb, dodržanie zásad 

bezpečnej práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany, predchádzanie úrazom a škoda 

pri výkone pracovných činností na UPJŠ, č. j. 4051/2015 zo dňa 20.10.2015 

- č. 15/2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ochrany osobných údajov pri realizácií 

prác so správou registratúry, vrátane podateľní na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 

4248/2015 zo dňa 02.11.2015  

- č. 16/2015 ktorým sa určujú pravidlá udeľovania povolenia zamestnancom UPJŠ na vjazd 

a parkovanie motorových vozidiel v areáloch UPJŠ v Košiciach, č. j. 4817/2015 zo dňa 

15.12.2015  

- č. 17/2015 o určení školného, poplatkov spojených so štúdium a o úhradách nákladov 

spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2016/2017 na UPJŠ v Košiciach, 

č. j. 4932/2015 zo dňa 17.12.2015 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 

 

- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody na zabezpeče-

nie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách, č. j. 

1196/2015 zo dňa 30.03.2015 

- Metodické usmernenie k zadávaniu objednávok do finančno-informačného systému SAP 

– Sofia, č. j. 2091/2015 zo dňa 25.05.2015 

- Metodické usmernenie k prijímaniu hosťujúcich pedagogických pracovníkov, vedecko-vý-

skumných pracovníkov a študentov na UPJŠ a je súčastiach, č. j. 4051/2015 zo dňa 

20.10.2015 

- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody na dodávku 

technických plynov a súvisiacich služieb, č. j. 4099/2015 zo dňa 22.10.2015 
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Smernice  
 

- č. 1/2015 o identifikácií a hodnotení rizík pri pracovných činnostiach vykonávaných za-

mestnancami Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí, č. j. 886/2015 zo 

dňa 02.03.2015 

- č. 2 /2015 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1195/2015 zo dňa 20.04.2015 

- č. 3/2015 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie 

tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1951/2015 zo dňa 

14.05.2015 

- č. 4/2015 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí, č. j. 1485/2015 zo dňa 30.03.2015 

- č. 5/2015 o  určení minimálnych požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčasti pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, č. j. 

1683/2015 zo dňa 20.04.2015 

- č. 6/2015 o určení minimálnych požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčasti pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, č. j. 

1684/2015 zo dňa 21.04.2015 

- č. 7/2015 na určenie postupov pri vykonávaní kontrol požívania alkoholických, omamných 

látok a psychotropných látok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, 

č. j. 1818/2015 zo dňa 04.05.2015 

- č. 8/2015 o určení minimálnych požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí pri práci s regálmi, č. j. 1649/2015 zo dňa 

27.05.2015 

- č. 10/2015 o spôsobe, lehotách oboznamovania a informovania zamestnancov Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, č. j. 2937/2015 zo dňa 17.08.2015 

- č. 11/2015 o vymedzení požiadaviek na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-

ciach a jej súčastiach, č. j. 2938/2015 zo dňa 02.09.2015 

- č. 12/2015 o podmienkach oznamovania a ďalšom postupe pri vzniku úrazu, choroby z po-

volania, nebezpečnej udalosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 4093/2015 zo dňa 

22.10.2015 

- č. 13/2015 o hospodárení a prevádzke služobných motorových vozidiel na UPJŠ v Košiciach 

a jej súčastiach, č. j. 4115/2015 zo dňa 26.10.2015 

   Dodatky  
 
- Príkaz rektora č. 3/2008 na zavedenie jednotného Dizajn manuálu jednotného vizuálneho 

štýlu UPJŠ v Košiciach, č. j. 1798/2008 zo dňa 20.08.2008 + Dodatok č. 7. č. j. 2936/2015 zo 

dňa 01.08.2015 

- Rozhodnutie rektora č. 9/2014 ktorým sa vydávajú pravidlá prenajímania majetku Univerzity 

Pavla Jpzefa Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 1102/2014 

zo dňa 01.04.2014 

+ Dodatok č. 1, č. j. 3405/2015 zo dňa 07.09.2015 

- Rozhodnutie rektora č. 11/2012 ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identi-

fikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 

2030/2012 zo dňa 25.05.2012 

+ Dodatok č. 4, č. j. 2444/2015 zo dňa 17.06.2015 
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- Smernica č. 1/2014 na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1586/2014 zo dňa 22.05.2014 

+ Dodatok č. 1, č. j. 211/2015 zo dňa 20.01.2015 

- Smernica č. 3/2015 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na do-

danie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na Uni-

verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1951/2015 zo dňa 

14.05.2015 

+ Dodatok č. 1, č. j. 4013/2015 zo dňa 29.10.2015 

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

04.11.2013 

+ Dodatok č. 4, č. j. 1486/2015 zo dňa 31.03.2015 

Ostatné vnútorné predpisy 
 

- Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4461/2015 zo dňa 
19.11.2015 

- Kritéria pre prideľovanie výročných cien rektora zo dňa 22.06.2015 
 
    VNÚTORNÉ PREDPISY, ZRUŠENÉ V ROKU 2015 
 
     Príkazy rektora  
 

- č. 3/2008 na zavedenie jednotného Dizajn manuálu jednotného vizuálneho štýlu UPJŠ 

v Košiciach, č. j. 1798/2008 zo dňa 25.6.2008 

+ Dodatok č. 6, č. j. 951/2015 zo dňa  09.03.2015 – zrušený iba Dodatok č. 6, č. j. 951/2015 

zo dňa 25.06.2008 

- č. 5/2008 o povinnostiach zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí pri oboznamo-

vaní a informovaní zamestnancov v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, č. j. 2424/2008 zo dňa 20.8.2008, (zrušené PR č. 9/2015)  

- č. 6/2009 na realizáciu opatrení na zabezpečenie úspor energií platný pre Univerzitu 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti, č. j. 967/2009 zo dňa 1.7.2009 

- č. 3/2011 na zjednotenie formátu e-mailových adries na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2166/2011 zo dňa 6.6.2011, (zrušené PR č. 12/2015)  

- č. 3/2012 o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a jej súčastiach, č. j. 2305/2012 zo dňa 26.07.2012, (zrušené PR č. 1/2016) 

+ Dodatok č. 1, č. j. 4688/2012 z 18.12.2012 

Rozhodnutia rektora  
 

- č. 11/1997 na zabezpečenie úspor energií, č. j. 129/97-R/P zo dňa 9.6.1997 

- č. 15/2003 o ochrane utajovaných skutočností, č. j. 965/03/P zo dňa 9.9.2003 
- č. 5/2007 o podmienkach oznamovania a ďalšom postupe pri vzniku pracovného úrazu, č. 

j. 794/2007 zo dňa 27.2.2007 ( Zrušené PR č. 11/2015)  

- č. 2/2008 k metodickému usmerneniu k obehu účtovných dokladov v oblasti nákupu, pre-

daja, finančného účtovníctva a rozpočtu na UPJŠ v Košiciach, č. j. 202/2008 zo dňa 

21.1.2008 

- č. 10/2008 o určení poplatkov v Učebno–výcvikových zariadeniach UPJŠ, č. j. 1114/2008 

zo dňa 15.5.2008 

+ Dodatok č. 1, č. j. 3464/2008 z 12.11.2008 
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- č. 26/2011, ktorým sa určujú pravidlá udeľovania povolenia na vjazd a parkovanie v areá-

loch UPJŠ zamestnancom UPJŠ v Košiciach, č. j. 5440/2011 zo dňa 19.12.2011, (zrušené 

RR č. 16/2015)  

- č. 1/2015 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spo-

jených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2015/2016 na UPJŠ v Košiciach 

(ďalej len „Poriadok poplatkov“), č. j. 01/2015 zo dňa 07.01.2015, (zrušené RR č. 17/2015)  

- č. 5/2015, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach, č. j. 

1074/2015 zo dňa 13.03.2015, (zrušené RR č. 4/2016)  

Pokyny rektora  
 

- č. 2/2003 Pokyn rektora na zabezpečenie realizácie povinností vyplývajúcich z ust. § 10 

ods. 4 zák. č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 647/2003/P zo dňa 27.5.2003 

- č. 3/2003 Pokyn rektora na vykonávanie kontrol a odborných prehliadok elektrických spo-

trebičov počas ich používania, č. j. 650/03/P zo dňa 26.6.2003 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 
 

- na realizáciu  Smernice   č. 4/2009 upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní 

zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie 

služieb Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí, č. j. 17/2011 zo dňa 

31.01.2011 

- Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, č. j. 4993/2013 zo dňa 29.11.2013 

- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcových dohôd s opätovným 

otváraním na dodávku Substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický vý-

skum, č. j. 4115/2014 zo dňa 17.10.2014 

- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe  rámcovej dohody s opätovným 

otváraním na dodávku Výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva, č. j. 

319/2015 zo dňa 27.07.2015 

 
Pokyny kvestora 

 
- č. 5/2008 k Smernici č. 3/2007 o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom UPJŠ 

v Košiciach č. j. 2712/2008 zo dňa 10.9.2008 

- č. 1/2009 na zabezpečenie opráv a údržby v objektoch UPJŠ zamestnancami údržbárskej 

dielne PÚ R UPJŠ č. j. 966/2009 zo dňa 30.3.2009 

 
Smernice 

 
- č. 6/2003 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnan-

cov Rektorátu UPJŠ, výskumných a pedagogických pracovísk, informačných pracovísk a 

účelových zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1028/03/P zo dňa 

30.9.2003 

- č. 4/2004 o hospodárení a prevádzke služobných motorových vozidiel na UPJŠ v Koši-

ciach, č. j. 1390/2004 zo dňa 1.10.2004 ( zrušené Smernicou č. 9/2015 )  

- č. 1/2009 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 475/2009 zo dňa 5.2.2009 

     + Dodatok č. 1, č. j. 1440/2010 z 26.6.2010 ( zrušené Smernicou č. 1/2016 )  

- č. 9/2015 o hospodárení a prevádzke služobných motorových vozidiel na UPJŠ v Košiciach 

a jej súčastiach a o podmienkach použitia vlastných motorových vozidiel pre služobné 

účely, č. j. 2934/2015 zo dňa 13.08.2015 ( zrušené Smernicou č. 13/2015 )  
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Ostatné 

 
- Zásady na poskytovanie motorových vozidiel, platné pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčasti, č. j. 1388/2004 zo dňa 1.10.2004 ( zrušené Smernicou č. 9/2015  

- Prevádzkový poriadok autodopravy UPJŠ v Košiciach, č. j. 1389/2004 zo dňa 1.10.2004 

 ( Zrušený Smernicou č. 9/2015 ) 

- Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 351/2008 zo dňa  

6.05.2008 

+ Dodatok č. 1, č. j. 3563/2009 z 15.10.2009 

+ Dodatok č. 2, č. j. 327/2012 z 26.1.2012 

+ Dodatok č. 3, č. j. 1054/2012 z 15.03.2012 

+ Dodatok č. 4, č. j. 2412/2012 zo 06.07.2012 

+ Dodatok č. 5, č. j. 1613/2013 z 26.04.2013  

+ Dodatok č. 6. č. j. 4046/2014 zo 14.10.2014 

( zrušené ŠP zo dňa 19.11.2015, č. j. 4461/2015 )  

 
 
 

Príloha 2 
Tabuľková príloha 
(excelovský súbor) 

 


