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Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Vedenia UPJŠ dňa 
1. 3. 2010, na zasadnutí Kolégia rektora UPJŠ dňa 1. 3. 2010, na zasadnutí Akademického senátu dňa 18. 3. 2010, 
na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ dňa 26. 3. 2010 a na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 1. 6. 2010. 
 
Všetky detailné informácie o výsledkoch činnosti vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej a medzinárodnej oblasti sú 
k dispozícii v správach o činnosti jednotlivých fakúlt a univerzitných pracovísk UPJŠ za rok 2009. 
 



 3 

PPPRRRÍÍÍHHHOOOVVVOOORRR   RRREEEKKKTTTOOORRRAAA      

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti, 
 
v týchto dňoch Vám predkladáme Výročnú správu o činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika za rok 2009. Správa je 
koncipovaná tradične (myslím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi) a okrem všeobecného úvodu s faktickými informá-
ciami je hlavný dôraz kladený na najdôležitejšie údaje uplynulého roku na pracoviskách univerzity. Tými pracoviskami sú 
v prvom rade fakulty a následne ostatné, tzv. rektorátne pracoviská, ktoré ku konečnému výsledku prispievajú 
v porovnaní s fakultami podstatne menšou mierou. Aj napriek tomu sú však v kontexte univerzity nezanedbateľné.  
 
Vráťme sa však k fakultám, ktorých zameranie  je rôznorodé, ale práve táto skutočnosť dáva našej vysokej škole jasný 
punc univerzity. Preto univerzita môže existovať a rozvíjať sa len v rovnocennej koexistencii svojich súčastí, z ktorých 
každá má oprávnenie na primeranú všestrannú podporu, založenú na princípe vlastných výkonov a vlastného opodstat-
nenia existencie v celku. Na druhej strane má každá súčasť povinnosť realizácie maximálnej miery zodpovednosti pre 
vlastnú prosperitu, ale aj prosperitu univerzity ako celku.  
 
V minulom roku, o ktorom pojednáva predkladaná správa, si môžeme na vrub pripísať viacero väčších i menších úspe-
chov. K tým najvýraznejším určite patrí úspešný proces komplexnej akreditácie, v ktorom sa UPJŠ bez zaváhania zaradi-
la medzi univerzity aj na základe kvality svojich výkonov hneď v prvom výbere šiestich univerzít. Škoda len, že sa tento 
úspech výraznejšie nepremietol aj do metodiky delenia štátnej dotácie na rok 2010. Pre nás by to znamenalo významný 
posun dopredu s možnosťou rýchlejšej konsolidácie hnuteľného aj nehnuteľného majetkového vlastníctva.  
 
Veľkým prínosom bolo aj zaradenie  dvoch budov do majetku univerzity. Získaním prvej z nich, budovy Lekárskej fakulty 
UPJŠ, bol vyriešený roky trvajúci problém najväčšej fakulty UPJŠ, ktorá nemala univerzitnú strechu nad hlavou. Celková 
suma za prenájom bola pre celú UPJŠ ohromným bremenom a bezperspektívnym vyhadzovaním peňazí. Druhá budova, 
bývalá II. gynekologicko-pôrodnícka klinika v areáli na Moyzesovej ulici, konečne uzavrela odyseu postupnej kúpy celého 
areálu bývalej KDN a možnosť vybudovať v centre mesta dôstojný komplex časti našej univerzity. Samozrejme, že so 
ziskom obidvoch budov sme pred riešením ich rekonštrukcií a financovania prevádzky, ale aspoň vieme, že to robíme pre 
seba a svojich nástupcov. Nezanedbateľnou bola aj naša úspešnosť v získavaní projektov zo štrukturálnych fondov, ktorú 
by sme mali všetci pocítiť na pracoviskách hlavne vo forme modernizácie priestorov a vybavenia. 
 
Na záver by som rád vyzdvihol ďalší významný úspech, ktorý sa týka nášho spoločného hospodárenia a je pochvalou 
všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili. Minulý rok bol prvý rokom, kedy sme definitívne zaznamenali pozitívny hospodársky 
výsledok. Pritom sme nielen vyrovnali dlžobu, ktorá sa na univerzite ťahala od roku 2002, ale dosiahli aj zisk a s ním 
možnosť tvorby rezervného fondu. To všetko v roku celosvetovej hospodárskej krízy. Patrí za to vďaka zodpovednému 
a disciplinovanému prístupu vedení fakúlt a celej univerzity, ale hlavne tým z Vás, vážené kolegyne a kolegovia, ktorých 
výstupy pedagogickej, vedeckej a inej odbornej práce podmieňujú výšku štátnej dotácie ako aj ďalšie mimodotačné príj-
my UPJŠ. Píšem úmyselne o niektorých z nás, pretože viem, že univerzita má ešte obrovské ľudské rezervy. Je len na 
nás, ako ich v budúcnosti využijeme a hlavne prebudíme.  
 
 
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, 
 
prajem Vám veľa zdravia a úspechov v práci. Veľa optimizmu, pretože aj keď nás delenie dotácie trochu sklamalo, máme 
predsa len o pár euro viac (hoci to nepokryje ani valorizáciu). Sú však vysoké školy, ktoré majú v porovnaní s rokom 2009 
reálne menej. A keď sme s porovnateľným rozpočtom úspešne prežili rok 2009, verím, že ani rok 2010 nebude horší. 
Vonku síce stále sneží, ale po akokoľvek dlhej a studenej zime prichádza vždy rozkvintutá jar.   
 
 
 
 
            
 
 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
          rektor UPJŠ v Košiciach 
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pprrooff..  MMUUDDrr..  LLaaddiissllaavv  MMiirroossssaayy,,  DDrrSScc..  
rektor 

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

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

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

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

Ing. Stanislav Benčo 
 kvestor 



 7 

AAAKKK AAADDDEEEMMMIIICCCKKKÝÝÝ   SSSEEENNNÁÁÁTTT   

ZLOŽENIE: 

 

Lekárska fakulta 

 

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. 

MUDr. Pavol Harbuľák 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof. 

doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. 

Tomáš Vasilenko – podpredseda 

Martina Vidová 

Tomáš Gajdzik – od 26. 5. 2009 

Martin Novotný – do 4. 5. 2009 

 

 

Prírodovedecká fakulta 

 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. 

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – predseda do 25. 6. 2009 

Bc. Jana Hurajová 

RNDr. Erika Škrabuľáková – do 29. 7. 2009 

Bc. Marek Varchula 

Bc. Martina Bobková – od 24. 9. 2009 

 

Právnická fakulta 

 

Ing. Karolína Červená 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. 

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. – člen od 26. 3. 2009, 

predseda od 29. 7. 2009 

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. – podpredseda 

doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc. 
       Bc. Lukáš Cisko, člen ŠRVŠ SR, predseda Právnej komisie 

Vladimír Hardoň – od 26. 3. 2009 

Tomáš Janco – od 26. 3. 2009 

Fakulta verejnej správy 

 

Ing. Miriam Horváthová – od 21.5. 2009 

JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. – do 21. 5. 2009 

Ing. Iveta Jeleňová – od 25. 6. 2009 

PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. 

JUDr. Peter Molitoris 

Ing. Silvia Ručinská, PhD. – do 26. 3. 2009 

JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

Jozef Cvengroš – od 25. 6. 2009 

Patrik Skalický – do 25. 6. 2009 

Bc. Marek Sedmák, člen ŠRVŠ SR – podpredseda 

Bc. Tomáš Porhinčák 

 

 

Filozofická fakulta 

 

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. 

doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. 

doc. PhDr. František Šimon, CSc. 

doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., mim. prof. 

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. – podpredsedníčka 

Bc. Erika Makóová 
        Bc. Marcela Scholzová, členka ŠRVŠ SR, tajomníčka 

          Mgr. René Šebeňa  

 

 

Univerzitné pracoviská 

 

PhDr. Juraj Králik 

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. 

PaedDr. Imrich Staško 

Jana Lakatošová – do 29. 7. 2009 

Jozef Gabonai – od 24. 9. 2009 
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AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÉÉÉ   OOORRRGGGÁÁÁNNNYYY      

 
 
 

VEDECKÁ RADA  SPRÁVNA RADA  

Ing. JUDr. Ján Bílek  
Mgr. Peter Himič, PhD. – od 15. 5. 2009 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. – predseda 

Ing. Ján Király – do 16. 5. 2009 
Mgr. Art. Július Klein – od 15. 5. 2009 
RNDr. Jozef Ondáš, PhD. – podpredseda 

JUDr. František Oravec – do 16. 5. 2009 
Ing. Martin Pitorák 

JUDr. Marián Porvažník 
MUDr. František Sabol, PhD. – od 15. 5. 2009 

Patrik Skalický – študent – do 25. 6. 2009  
prof. Ing. Miloš Somora, CSc. – do 16. 5. 2009 

Ing. Štefan Šipoš 
Ing. RNDr. Michal Tkáč 

Ing. Attila Tóth, CSc. 
JUDr. Zdenko Trebuľa 

KOLÉGIUM REKTORA  

 
Lekárska fakulta: 

 

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – predseda 
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 
 

Prírodovedecká fakulta: 
 

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.  
Dr. h. c. mult. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. 

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
 

Právnická fakulta: 
 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

 
Fakulta verejnej správy: 

 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 
prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 

 
Filozofická fakulta: 

 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. 
 

Externí členovia: 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
Mons. Milan Chautur 
Ing. František Knapík 

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 

Arcibiskup Alojz Tkáč 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

prof. JUDr. Alexander Brıstl, CSc. 

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 

doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

Ing. Stanislav Benčo 
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAČČČNNNÁÁÁ   ŠŠŠTTTRRRUUUKKKTTTÚÚÚRRRAAA   
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VVVEEEDDDAAA   AAA   VVVÝÝÝSSSKKKUUUMMM   

Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie univerzity a patrí k jej prio-
ritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v dlhodobých zámeroch UPJŠ, ktoré sú každoročne aktualizované, ďa-
lej v dlhodobých zámeroch jednotlivých fakúlt, ktoré sú schvaľované vedeckými radami fakúlt. Základnou formou organi-
zácie výskumu sú výskumné tímy, organizované výraznými vedeckými osobnosťami, ktoré riešia výskumné problematiky. 
Výskumné tímy prekračujú hranice ústavov, fakúlt, ako aj samotnej univerzity a prioritou pri ich kreovaní je potreba kom-
plexného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. 
 
Z univerzitnej úrovne je výskum podporovaný niekoľkými podpornými nástrojmi. Na posilnenie výchovy mladých vedec-
kých pracovníkov je od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme 
štúdia (ďalej len „VVGS“). V rámci ostatnej, 4. výzvy na podávanie projektov bolo úspešných 21 projektov, ktorých rieše-
nie sa v dĺžke 18 mesiacov začalo v januári 2009 a celková výška alokovaných finančných prostriedkov predstavovala 
29 800 EUR. 
 
V roku 2009 výskumné kolektívy univerzity, vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných konzorcií (s podporou Pro-
jektovej administrácie Rektorátu UPJŠ), boli úspešné v rámci výzvy na získanie finančných prostriedkov zo Štrukturál-
nych fondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj – Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v 
rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce. V ostatnom roku začali riešenie projektov tieto štyri tímy: 
 
Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu – SEPO (rieši sa na PF a LF; získaná podpora: 1 310 285, 56 €);  
Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu – CEVA (rieši sa na 
LF; získaná podpora: 863 884, 39 €);  
Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov – CaKS (rieši sa na PF; získaná podpora: 1 151 453, 
89 €); 
Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach – Extrem (rieši sa na PF; získaná podpora: 
1 327 689, 46 €) . 
 
Ďalšie dva kolektívy v rámci schválených projektov sú ako partneri súčasťou konzorcií, v ktorých žiadatelia nie sú z uni-
verzity: 
 
CePM – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano- a submikrónovou štruktúrou (rieši sa na ÚEF SAV a PF 
– partner; získaná podpora: 1 327 740, 16 €); 
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia (rieši sa na AÚ SAV, ÚEF SAV a PF – partner; získa-
ná podpora: 1 327 743, 48 €). 
 
Tieto projekty vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov výrazne zlepšia vybavenie vedeckých pracovísk univerzity 
v oblasti vedeckej infraštruktúry a budú významným impulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na univerzi-
te. V roku 2009 sa kolektívy zapojili do ďalšej výzvy a z podaných projektov boli úspešné tri nasledovné projekty 
s riešiteľmi z univerzity:  
 
Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO II (rieši sa na PF a LF; získaná podpora: 2 637 342, 45 €);   
Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy (CEVA) – (rieši sa na LF; získaná podpora: 2 645 129, 08 €);   
Extrem – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (rieši sa na PF; zís-
kaná podpora: 2 361 131, 70 €).  
 
V ďalšom úspešnom  projekte s názvom „ Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano- 
a submikrónovou štruktúrou“ riešitelia z univerzity vystupujú ako partneri. Navyše bol v rámci výzvy  OPVaV-2009/2.2/04-
SORO podaný projekt „Vývoj EVO a komunikačného rozhrania pre  školstvo, vedu, štátnu a verejnú správu“, ktorého im-
plementácia v rámci celej univerzity má byť základom štúdie uskutočniteľnosti pre Národný projekt rovnakého zamerania. 

KKKvvvaaalll iii fff iii kkkaaačččnnn ááá   ššš ttt rrr uuu kkk tttúúú rrr aaa   

 
V roku 2009 na univerzite pôsobilo celkove 675 tvorivých zamestnancov v kvalifikačnej štruktúre uvedenej v tabuľke 1.  
Z celkového počtu tvorivých zamestnancov univerzity je 34 nositeľov titulu „DrSc“.  
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Tabuľka 1 
 

Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2009 
 

Údaje vo fyzických osobách k 31. 12. 2009 
 

 profesori docenti PhD. VŠ bez PhD. 
Lekárska fakulta 42 50 114 79 
Prírodovedecká fakulta 22 58 53 15 

Právnická fakulta 8 17 20 11 

Fakulta verejnej správy 2 3 17 9 

Filozofická fakulta 15 23 36 31 
Univerzitné pracoviská 
(spolu) 0 5 2 9 

UPJŠ (spolu) 89 156 242 154 
   
  
  
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2009 pribudlo 10 docentov: 
 

• doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. 
• doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. 
• doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 
• doc. MUDr. Iveta Domoráková, PhD. 
• doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. 
• doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. 
• doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. 
• doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. 
• doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. 
• doc. PhDr. Ján Čipkár, PhD. 
 

 
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2009 pribudlo 6 profesorov: 
 

• prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
• prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. 
• prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.  
• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 
Ďalší dvaja zamestnanci (doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD., a doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.) v ostatnom roku absolvovali 
inauguračné konanie v zahraničí. 

V súlade s článkom 5 ods. 3 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika rektor univerzity udelil dňa 19. 2. 2009 po preroko-
vaní a schválení vo Vedeckej rade univerzity čestný titul „Doctor honoris causa“ významnej osobnosti v oblasti lekárskych 
vied, profesorovi Dr. Med. Miklós Bauerovi, DrSc. (Otorinolaryngológia, Maďarská republika). 

 

VVVeeedddeeeccckkk ééé   ppp rrrooo jjj eeekkk ttt yyy    

 
V roku 2009 sa na univerzite riešilo 255 vedeckých projektov, z toho 126 projektov VEGA, 18 projektov KEGA, 1 projekt 
štátneho programu, 6 projektov AV, 61 projektov (50 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 11 – spoluriešitelia z UPJŠ) APVV, z toho 
3 projekty (1 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ) zamerané na centrá excelentnosti, 20 projektov VVGS, 
1 európsky projekt 6. Rámcového programu a 23 iných projektov, z toho 17 zahraničných výskumných projektov.  

 
V roku 2009 došlo na strane MŠ SR k zmenám spôsobu financovania centrálnych projektov, zastrešujúcich prístupy k da-
tabázovým kolekciám vyhlásením národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Sloven-
sku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), čím univerzita získala prístupy k 12 databázam na 5 rokov. 
V tomto projekte Univerzitná knižnica UPJŠ aktívne spolupracuje a gestoruje 2 databázy: Proquest Central a Reaxys. 
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Za významný treba pokladať aj projekt Implementácie novej generácie inteligentných digitálnych technológií 
do vzdelávania a organizácie výskumnej činnosti, ktorý realizuje Laboratórium transferu technológií v spolupráci s Kali-
fornským Technologickým inštitútom so sídlom v Pasadene, USA. V uplynulom roku 2009 bola pre užívateľov sprístup-
nená verzia EVO (Enabling Virtual Organisations) s plnou podporou HD videa. O významnosti produktu EVO svedčí 
aj skutočnosť, že v apríli 2009 získal vo Washinghtone najvyššie ocenenenie „Internet2 IDEA AWARDS“.  

 
Na riešenie vedeckovýskumných projektov v roku 2009 získali zamestnanci univerzity súťaživou formou finančné pro-
striedky v celkovej výške 2,43 mil. € (údaj k 31. 10. 2009), z toho prostriedky na projekty výskumu a vývoja zo zahranič-
ných výskumných grantov predstavovali sumu 264 192 €.  
 
Navyše zamestnanci univerzity v rámci programu APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácia vedy“ (LPP) v roku 2009 riešili ďalších 25 projektov (z toho v 2 projektoch ako spoluriešitelia), v rámci kto-
rých získali 380 272 €. Bilaterálna spolupráca zamestnancov univerzity bola zo strany APVV podporená sumou 27 850 € 
v rámci 10 mobilitných projektov.  
 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z grantov na jedného tvorivého zamestnanca univerzity predstavuje 
viac ako 3600 €. 

PPPuuubbb lll iii kkkaaačččnnn ééé   vvv ýýý sss ttt uuuppp yyy    

V roku 2009 zamestnanci univerzity zverejnili 2219 publikačných výstupov (PČ). Tento počet evidovaných výstupov zod-
povedá stavu za obdobie od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009 a je porovnateľný s počtom publikovaných výstupov za rovnaké 
obdobie v roku 2008 (2325 publikačných výstupov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2009 je uvedená 
v tabuľke 2.  
 

Tabuľka 2 
 

Počty publikačných výstupov zamestnancov UPJŠ 
 

Údaje za obdobie od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009  
(vyhotovené podľa požiadavky MŠ SR z centrálneho registra Evidencie publikačnej činnosti – CREPČ) 

 
   

PRACOVISKO 
 

Knižné 
publikácie 
charakteru 
vedeckej 

monografie 
 

Ostatné 
knižné 

publikácie 

Publikácie 
v karentovaných 

vedeckých 
časopisoch 
a autorské 

osved čenia,  
patenty a objavy 

Ostatné 
recenzované 

publikácie 

Lekárska fakulta 8 27 142 941 

Prírodovedecká fakulta 7 24 164 410 

Právnická fakulta 6 15 0 137 

Fakulta verejnej správy 0 5 0 104 

Filozofická fakulta 8 25 34 210 
Univerzitné pracoviská 
(spolu) 

0 3 1 21 

UPJŠ (spolu)  
pod ľa kategórií P Č 29 95 315 1780 

         
 

O výskumnom zameraní univerzity svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity publikovali 16,8 % všetkých prác v ka-
rentovaných časopisoch, publikovaných verejnými vysokými školami v SR, pričom podiel univerzity na počte študentov 
(8473) predstavuje iba 4,5 %. Každý tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období viac ako 3,3 prác.  
 
Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne akceptovateľný výskum sa realizuje 
predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte, pričom aj ostatné fakulty sú v tejto oblasti aktívne – svedčí 
o tom aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na univerzite v roku 2009, uvedený v tabuľke 3.  
 
Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publikovaných prác. Jeden tvorivý za-
mestnanec získal v hodnotenom období priemerne 3,8 ohlasov na svoje práce.  
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Tabuľka 3 
 

Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ 
 
                                                                                                                                                     údaje k 29. 1. 2010 

K 
Ó 
D 

Názov kategórie  
       

  LF PF PrávF FVS FF UP Spolu 
1 Citácie v zahraničných publikáciách registro-

vané v citačných indexoch Web of Science a 
databáze SCOPUS 

596 1282 - 1 19 5 1903 

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

4 - - - - - 4 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregis-
trované v citačných indexoch 

51 73 32 21 28 - 205 

4 Citácie v domácich publikáciách neregistro-
vané v citačných indexoch 186 32 80 48 46 - 392 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1 2 1 8 1 1 14 
6 Recenzie v domácich publikáciách 4 1 - 1 4 - 10 
7 Umelecké kritiky zahraničné - - - - - - - 
8 Umelecké kritiky domáce - - - - 4 - 4 
         
 Spolu 842 1390 113 79 102 6 2532 

 
Vysvetlivky: 
LF – Lekárska fakulta 
PF – Prírodovedecká fakulta 
PrávF – Právnická fakulta 
FVS – Fakulta verejnej správy 
FF – Filozofická fakulta 
UP – univerzitné pracoviská 
 

PPPoooddduuu jjj aaattt iii aaa   vvv    rrr ááámmm ccc iii    „„„ TTTýýý žžždddňňňaaa   vvv eeeddd yyy    aaa   ttt eeeccchhhnnn iii kkkyyy    nnnaaa   SSSlll ooovvveeennn ssskkk uuu    222000000999“““    
 
UPJŠ sa v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009“ podieľala na organizácii rôznych podujatí, ako sú pred-
nášky, Dni otvorených dverí, konferencie a iné, z ktorých ako príklad je možné spomenúť:  
• „Deň otvorených dverí – spojený s besedou a prezentáciou zameranou na problematiku ošetrovateľstva"  

  – Lekárska fakulta 
• Vedecký seminár s názvom prednášky „Pohľad do vnútra nanopórov: funkčné materiály pre budúcnosť“  

  – Prírodovedecká fakulta 
• Vedecká konferencia na tému „Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov“ 

  – Právnická fakulta 
• Medzinárodná vedecká konferencia na tému „Psychológia v škole“ 

 – Filozofická fakulta 
• Prezentácia na tému „Elektronické informačné zdroje pre UPJŠ na roky 2009 – 2014“  

 – Univerzitná knižnica 
 

KKK ooommm ppp lll eeexxx nnn ááá   aaakkk rrr eeeddd iii ttt áááccc iii aaa   
 
V roku 2009 bola ukončená Komplexná akreditácia činností univerzity za obdobie rokov 2002 – 2007, v rámci ktorej sa 
uskutočnila: (1) reakreditácia študijných programov, (2) reakreditácia práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na 
vymenúvanie profesorov a (3) zhodnotila sa úroveň vedeckého výskumu v jednotlivých oblastiach výskumu. V poslednej 
menovanej oblasti sa hodnotili všetky fakulty okrem Filozofickej fakulty, pretože vznikla až k 1. januáru 2007. Výsledky 
dosiahnuté v rámci komplexnej akreditácie možno hodnotiť ako veľmi úspešné, zodpovedajú ambíciám univerzity 
a odrážajú dôraz, ktorý kladie univerzita na oblasť vedeckého výskumu. V rámci re-akreditácie študijných programov uni-
verzita obhájila práva realizovať 222 študijných programov.  
 
Z uvedeného počtu sa akreditovalo 93 študijných programov 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 61 druhého stupňa 
vysokoškolského vzdelávania a 2 študijné programy realizované na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdeláva-
nia; v súlade s dôrazom kladeným na tretí stupeň vzdelávania sa akreditovalo 66 študijných programov vrátane externých 
foriem. Počas komplexnej akreditácie činností univerzity boli okrem jedného študijného odboru re-akreditované všetky 
doposiaľ nadobudnuté práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov a súčasne univer-
zita získala nové práva v 11 študijných odboroch.  
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V rámci komplexnej akreditácie sa zhodnotila úroveň vedeckého výskumu v 10 oblastiach výskumu, pričom vo väčšine 
prípadov dosiahla hodnotenie na úrovni A, resp. A- , čo odpovedá špičkovej medzinárodnej úrovni. Vďaka dosiahnutej 
úrovni výskumu, ako aj splneniu ostaných sledovaných kritérií univerzity v zmysle Zákona o VŠ bola univerzita zaradená 
medzi vysoké školy univerzitného typu . 

 

 

Výsledky hodnotenia jednotlivých oblastí výskumu v rámci Komplexnej akreditácie 

Fakulta Oblas ť výskumu Hodnotenie 

Lekárska fakulta Lekárske a farmaceutické vedy A 

Prírodovedecká fakulta Chémia, chemická technológia a biotechnológie A 

Prírodovedecká fakulta Environmentalistika a ekológia A- 

Prírodovedecká fakulta Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie A- 

Prírodovedecká fakulta Vedy o živej prírode A 

Prírodovedecká fakulta Matematika a štatistika A 

Prírodovedecká fakulta Pedagogické vedy B- 

Prírodovedecká fakulta Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre A 

Právnická fakulta Právo a medzinárodné vzťahy A- 

Fakulta verejnej správy Spoločenské a behaviorálne vedy C+ 

Filozofická fakulta nebola hodnotená (existuje menej ako 4 roky)  
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VVVYYYSSSOOOKKKOOOŠŠŠKKKOOOLLLSSSKKKÉÉÉ   VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAANNNIIIEEE      

AAAkkk rrreeeddd iii ttt ooovvv aaannn ééé   ššš tttuuuddd iii jjj nnn ééé   ppp rrroooggg rrraaammm yyy    

 

Štúdium študijných programov prvého až tretieho stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je organizované 
na všetkých fakultách a univerzitných pracoviskách kreditovou formou. Štruktúru akreditovaných študijných programov, 
ktoré Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytovala v akademickom roku 2008/9, sumarizuje tabuľka č.1. De-
tailný pohľad na aktuálne študijné programy a garantov je prístupný z webovej stránky univerzity (www.upjs.sk). 
 

 
Tabuľka č. 1 

 
Počty študijných programov, realizovaných v akademickom roku 2008/2009 

 

Fakulta Programy 
I. stupňa 

Programy 
spoj. I. a II. st. 

Programy 
II. stupňa 

Programy 
III. stupňa SPOLU 

Lekárska 4 2 4 17 27 
Prírodovedecká 36 - 35 15 86 
Právnická 1 - 1 5  7 
Fakulta verejnej správy 1 - 1 -  2 
Filozofická  25 - 23 4 52 
Ústav vzdelávania v Rožňave 1 - - -  1 
SPOLU  68 2 64 41 175 

 
 
V absolútnych číslach sa počet poskytovaných akreditovaných programov oproti predchádzajúcemu akademickému roku 
zvýšil o šesť nových študijných programov. Zastúpenie počtu študijných programov podľa stupňa je proporcionálne, 
s relatívne vysokým počtom poskytovaných študijných programov tretieho stupňa. Tento dôraz na vysoké zastúpenie 
doktorandských študijných programov je v súlade s dlhodobou orientáciou univerzity na kvalitnú vedecko-výskumnú prí-
pravu. 

PPPoooččč ttt yyy    ššš tttuuuddd eeennn ttt ooo vvv    pppoooddd ľľľaaa   fff aaakkkúúú lll ttt    

 

V akademickom roku 2008/2009 študovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo všetkých formách 
a stupňoch štúdia celkom viac ako 8 000 študentov. Ich štruktúru vzhľadom na fakultu a formu štúdia zobrazujú tabuľky 
č. 2 a č. 3. 

 
Tabuľka č. 2 

 
Počty študentov prvého a druhého stupňa denného a externého štúdia  

v akademickom roku 2008/2009 na jednotlivých fakultách UPJŠ 
 

UPJŠ Denné 
štúdium 

Externé 
štúdium 

Štúdium 
zahrani čných 

študentov 
(denná forma) 

SPOLU 

Lekárska fakulta 2 027 93 257 2 377 
Prírodovedecká fakulta 1 289 29 6 1 324 
Právnická fakulta 1 174 276 1 1 451 
Fakulta verejnej správy 722 240 1 963 
Filozofická fakulta 1109 138 4 1251 
Ústav vzdelávania v Rožňave 220 0 0 220 
SPOLU 6 541 776 269 7 586 
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Tabuľka č. 3 
 

Počty študentov denného a externého štúdia tretieho stupňa 
 v akademickom roku 2008/2009 na jednotlivých fakultách UPJŠ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Počet študentov na väčšine fakúlt sa oproti predchádzajúcemu roku zmenil len zanedbateľne. Na celkovom vzraste počtu 
(o takmer 500 študentov) sa najviac podieľala Filozofická fakulta, ktorá ako najmladšia z fakúlt ešte nemala uzavreté cyk-
ly viacerých študijných programov.  

 

PPPrrr iii jjj ííímmmaaaccc iii eee   kkkooonnn aaannn iii eee   

Prijímacie konanie na jednotlivé študijné programy sa riadilo v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa neskorších predpisov, ďalej podľa ustanovení Študijného 
poriadku UPJŠ, ako aj podľa Študijných poriadkov jednotlivých fakúlt UPJŠ.  
 
Prijímacie konanie prebiehalo v rozpätí mesiacov jún – september 2009. Na niektorých fakultách a študijných programoch 
bolo potrebné splniť jediné kritérium, a to študijný prospech zo strednej školy, menovite výsledky maturitnej skúšky (Prí-
rodovedecká fakulta, medziodborové štúdium na Filozofickej fakulte). Na ostatných fakultách univerzity boli študenti prijí-
maní na základe prijímacej skúšky (Fakulta verejnej správy, Právnická fakulta).  
 
Pri viacerých študijných programoch slúžili na výber kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech a výsledky prijí-
macej skúšky. Výsledky prijímacieho konania boli uchádzačom elektronicky prístupné štandardne do dvoch dní. Pri pre-
skúmavaní rozhodnutí o neprijatí nebolo ani v jednom prípade zaznamenané žiadne porušenie zákona ani vnútorných 
pravidiel stanovených pre prijímanie uchádzačov. Počty prihlásených a zapísaných študentov sumarizuje tabuľka č. 4.  
 

 
Tabuľka č. 4 

 
Počty prihlásených a zapísaných študentov na bakalárske študijné programy 

 a programy spojeného prvého a druhého stupňa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPJŠ Denné 
štúdium 

Externé 
štúdium 

Štúdium 
zahrani čných 

študentov 
 

Spolu 

Lekárska fakulta 53 207 9 269 
Prírodovedecká fakulta 124 29 4 157 
Právnická fakulta 22 63 3 88 
Filozofická fakulta 17 36 4 57 
SPOLU 216 335 20 571 

UPJŠ Počet 
prihlášok 

Počet zapísaných 
študentov 1. ro čníka 

v septembri 2009 
Lekárska fakulta 1982 595 
Prírodovedecká fakulta 1282 452 
Právnická fakulta 1400 307 
Fakulta verejnej správy  645 230 
Filozofická fakulta 2107 642 
Ústav vzdelávania v Rožňave 147 92 
SPOLU 7560 2318 
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AAAbbbsssooo lll vvv eeennn ttt iii    aaa   iii ccchhh    uuuppp lll aaatttnnneeennn iii eee   

 
Tabuľka č. 5 

 
Počty absolventov a udelených titulov vo všetkých stupňoch vzdelávania na fakultách UPJŠ 

(za akademický rok 2008/2009) 
 

Fakulta Bakalárske 
Štúdium 

(Bc.) 

Magisterské  
Štúdium 

(Mgr.) 

Doktorské  
štúdium 
(MUDr.) 

Doktorandské  
štúdium 
(PhD.) 

Rigorózne 
štúdium 

Lekárska fakulta 104 187 135 27 12 
Prírodovedecká fakulta 223 195 – 38 98 
Právnická fakulta 251 247 – 15 247 
Fakulta verejnej správy 178 127 – – 34 
Filozofická fakulta 162 – – 2 1 
Ústav vzdelávania 58 – – – – 
spolu 976 756 135 82 392 

 
 
Na jar v roku 2009 uskutočnila UPJŠ už po piatykrát písomnú anketu zameranú na zistenie uplatnenia absolventov 
v praxi, ako aj na akumuláciu ich retrospektívnych názorov na pozitíva a negatíva ich predchádzajúceho vysokoškolského 
vzdelávania. Odoslaných bolo spolu 783 anketových lístkov, návratnosť odpovedí činila 34,5 %. Odpovede týkajúce sa 
uplatnenia absolventov do 11 mesiacov od úspešného ukončenia ich štúdia sumarizuje tabuľka č. 6. 
 
 

Tabuľka č. 6 
 

Zamestnanosť absolventov UPJŠ do 11 mesiacov od ukončenia štúdia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSyyysss ttt ééémmm   sssoooccc iii ááálll nnn eeejjj    pppoooddd pppooo rrr yyy    

Systém sociálnej podpory študentov sa opieral o tri základné piliere: 
- Udeľovanie sociálnych štipendií študentom  
- Udeľovanie motivačných štipendií  
- Podpora pri ubytovaní a stravovaní študentov 

 
 

Tabuľka č. 7 
 

Sociálne štipendiá vyplatené v akademickom roku 2008/2009 
    

UPJŠ Priemerný po čet štipendistov 
za mesiac 

Suma vyplatenia 
(v EUR) 

Lekárska fakulta 379 514 245,40 
Prírodovedecká fakulta 116 342 265,58 
Právnická fakulta 84 118 823, 34 
Fakulta verejnej správy 144 233 590, 56 
Filozofická fakulta 110,5 223 786,33 
Ústav vzdelávania v Rožňave 21,3 43 257,74 
SPOLU 854,8 1 475 968,95 

 
 

Počet 

zamestnaných 

Počet 

zamestnaných 

vo svojom odbore 

Počet 

zamestnaných 

v mieste bydliska 

Počet 

zamestnaných 

v zahrani čí 

 

 

 
%  %  %  % 

 

Spolu 234 91,76 198 84,61 129 55,13 22 9,40 
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V akademickom roku 2008/9 každý mesiac poberalo sociálne štipendiá v priemere 680 študentov, čo predstavovalo 
10,4 % z počtu všetkých študujúcich v dennej forme štúdia. Sociálne štipendiá študentov boli v plnej výške vykryté dotá-
ciou z Ministerstva školstva SR v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov podľa neskorších predpisov. 
 
Motivačné štipendiá sa podľa štipendijného poriadku UPJŠ členili do dvoch zložiek. Základnú zložku predstavovalo pro-
spechové štipendium za priebežné študijné výsledky, druhú časť tvorili ceny rektora udeľované na základe návrhov fakúlt 
tak za dlhodobo dosahované excelentné výsledky v štúdiu, ako aj za širokú škálu aktivít, ktorými študenti úspešne repre-
zentovali UPJŠ. Prehľad o ich čerpaní prezentuje tabuľka č. 8. 
 
 

Tabuľka č. 8 
 

Čerpanie motivačného štipendia (zokrúhlené na celé čísla) 
 

UPJŠ Prospechové štipendiá Ceny rektora 
 Počet 

štipendistov 
Vyplatené 

(v EUR) 
Počet 

štipendistov 
Vyplatené 

(v EUR) 
Lekárska fakulta 135 40 532,26 14 835,00 
Prírodovedecká fakulta 130 24 297,95 152 39 734,56 
Právnická fakulta 92 21 474,61 7 6 300,00 
Fakulta verejnej správy 45 13 817,00 3 1 750,00 
Filozofická fakulta 80 14 704,90 1 1 500,00 
Ústav vzdelávania v Rožňave 22 8 594 2 1 550,00 
Spolu 510 123 420,72 179 51 669,56 

 
 

UUUbbbyyy tttooo vvv aaannn iii eee   ššš tttuuuddd eeennn ttt ooo vvv    

 
V akademickom roku 2008/2009 mala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika k dispozícii na ubytovanie študentov 1560 ubyto-
vacích miest vo vlastných ubytovacích zariadeniach a ďalších 650 miest v dvoch ubytovacích zariadeniach u externého 
zmluvného partnera. K dovtedajším ubytovacím zariadeniam pribudli priestory na Popradskej 76, ktoré univerzita získala 
do nájmu od Košického samosprávneho kraja.  
 
Prideľovanie miest vo vlastných i zmluvných ubytovacích priestoroch sa riadilo Domovým a ubytovacím poriadkom UPJŠ 
na základe explicitne formulovaných jednoznačných kritérií. Kritériá na ubytovanie boli jasne a jednoznačne formulované 
v Domovom a ubytovacom poriadku UPJŠ.  
 
Hoci záujem o ubytovanie zo strany študentov aj v akademickom roku prevyšoval kapacitné možnosti univerzity 
a univerzita sa bude naďalej snažiť zvýšiť počet ubytovacích miest, situáciu možno v porovnaní s viacerými slovenskými 
univerzitami hodnotiť vcelku pozitívne: o uvedených 1560 miest v univerzitných ubytovacích priestoroch sa celkove uchá-
dzalo 2114 žiadateľov, čo znamená, že ubytovanie dostalo takmer 74 % žiadateľov.  
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MMMEEEDDDZZZIIINNNÁÁÁRRROOODDDNNNÉÉÉ   VVVZZZŤŤŤAAAHHHYYY      

Strategickým zámerom a cieľom UPJŠ na medzinárodnej úrovni je pokračovať v prehlbovaní kontaktov s akademickými 
inštitúciami v Európe a vo svete s akcentom na ďalší rozvoj spolupráce s krajinami všetkých kontinentov. Zámerom uni-
verzity je posilňovanie medzinárodnej dimenzie vo všetkých jej činnostiach tak, aby postupne nachádzala zodpovedajúce 
a zodpovedné miesto medzi významnými európskymi univerzitami v spoločnom európskom výskumnom a vzdelávacom 
priestore s vyššou účasťou osobností a výskumných tímov univerzity vo výskumných programoch a sieťach a v integro-
vaných európskych výskumných centrách, výraznejším zapojením sa do spoločných projektov vysokoškolského vzdelá-
vania, atď. Medzinárodnú dimenziu chápe univerzita aj ako významný impulz na spoznávanie a porovnávanie národných 
kultúr, zvykov a tradícií s cieľom prirodzenejšieho chápania iných národných identít. Prirodzeným základom medzinárod-
ných vzťahov UPJŠ zostanú partnerské vzťahy s univerzitami a výskumnými centrami v Európe na inštitucionálnom zá-
klade. Okrem členstva v Európskej asociácii univerzít (EUA) je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach členom ďal-
ších medzinárodných akademických asociácií a združení (IT Valley a i.). Na univerzite má sídlo niekoľko medzinárodných 
inštitúcií – Rakúska knižnica, Európske dokumentačné centrum, Ústav európskeho práva a Skúškové centrum Britskej 
rady. 

LLL iii fff eeelll ooonnnggg    LLLeeeaaarrrnnn iii nnnggg    PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   ///   EEErrraaasssmmm uuu sss    

S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobility študentov, učiteľov 
a výskumných pracovníkov. Záujem študentov o absolvovanie časti štúdia v rámci programu Erasmus v zahraničí mierne 
stúpol (z 90 na 104), sľubné je zastúpenie doktorandov. Počet vyslaných učiteľov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
mierne klesol (na mobility vycestovalo 50 učiteľov). Na mobilitách sa zúčastnili aj administratívni pracovníci UPJŠ v počte 
7. V priebehu roku 2009 vzrástol i počet prichádzajúcich študentov (v súhrnnom vyjadrení z 36 na 38).  
 

Fakulta  Vyslaní študenti 
Lekárska fakulta 41 

Prírodovedecká fakulta 26 
Právnická fakulta 17 

Fakulta verejnej správy 11 
Filozofická fakulta 9 

Spolu: 104 
 
 

Fakulta Odbor 
Lekárska fakulta medicína 

 ošetrovateľstvo 
Prírodovedecká fakulta informatika 

 biológia 
 chémia 
 matematika 

Právnická fakulta právo 
Fakulta verejnej správy verejná správa 

Filozofická fakulta filozofia 
 britské a americké štúdiá 
 pedagogická psychológia a psychológia zdravia 

 
  

Krajina Prijatí študenti 
Bulharsko 1 

Grécko 1 
Litva 2 

Poľsko 15 
Nemecko 1 

Rumunsko 1 
Španielsko 7 
Taliansko 2 
Turecko 8 
Spolu: 38 
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IIInnnšššttt iiitttuuuccciiiooonnnááálllnnnaaa   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa   

 
ČR – Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyňu, Ústí nad Labem 
ČR – Univerzita Karlova, Praha 
ČR – Botanický ústav AV ČR v Průhoniciach 
ČR – Ústav anorganickej chémie AV ČR v Rěži 
ČR – Ústav makromolekulárnej chémie AV ČR v Prahe 
ČR – Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne 
ČR – Ústav pôdnej biológie Biologického centra Akadémie vied Českej Republiky v Českých Budějoviciach 
ČR – Ústav štátu a práva AV ČR v Prahe 
Francúzsko – Univerzita v Nice-Sophia Antipolis, Katolícka univerzita v Lille 
Holandsko – Univerzita v Groningene – Univerzitné medicínske centrum Groningen 
Maďarsko – Korvínova univerzita v Budapešti, Univerzita v Miškolci 
Nemecko – Univerzita v Bayreuthe 
Nemecko – Technická univerzita v Ilmenau 
Nemecko – Univerzita v Rostocku 
Nemecko – Martin Luther Universität Halle-Wittenberg 
Poľsko – Univerzita v Białystoku 
Poľsko – Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň 
Poľsko – Univerzita v Lodži 
Poľsko – Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome 
Poľsko – Rzeszowská Univerzita, Rzeszów 
Poľsko – Univerzita verejnej správy a riadenia v Przemyśłe 

Poľsko – Jagiellońská univerzita v Krakowe 
Rusko – Volžská akadémia pre štátnu službu v Saratove, Petrohradská štátna univerzita, 
Právnická fakulta v Petrohrade 
Srbsko – Univerzita v Belehrade 
Španielsko – Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
Taliansko – Univerzita v Siene, Univerzita v Neapole Federico II 
Ukrajina – Národná univerzita V. Karazina v Charkove 
Ukrajina – Národná univerzita v Užhorode 
Ukrajina – Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva 
Ukrajina – Ústav fyziky nízkych teplôt a inžinierstva B.I. Verkina Národnej akadémie vied Ukrajiny v Charkove 
Dohoda o spolupráci medzi Európskou komisiou a UPJŠ o zriadení Európskeho dokumentačného strediska 
Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu 
a Národnou univerzitou v Chungname, Južná Kórea 
Dohoda o spolupráci a porozumení medzi The British Council a UPJŠ                                                                       

 

SSSpppooollluuuppprrrááácccaaa   UUUPPPJJJŠŠŠ   sss   pppaaarrrtttnnneeerrrssskkkýýýmmmiii    uuunnniiivvveeerrrzzziiitttaaammmiii    

UPJŠ v porovnaní s rokom 2008 rozšírila celkový počet partnerských univerzít, s ktorými má spoluprácu zo 113 na 119. 
Nové partnerské univerzity opäť pribudli z členských štátov Európskej únie:  
 

• Česká republika ( Metropolitní univerzita Praha, Silesian University in Opava, Ostravská Univerzita v Ostrave, Ji-
hočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

• Francúzsko ( Université Victor Segalen Bordeaux 2) 
• Maďarsko ( University of Pécs) 
• Nemecko ( Technische Universitat Munchen) 
• Poľsko ( The Witelon University of Applied Sciences in Legnica) 
• Rakúsko ( Paris-Lodron-University Salzburg) 
• Rumunsko ( Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca) 
• Španielsko ( University of Valladolid) 
• Švédsko ( Stockholms universitet) 
• Turecko ( Cumhuriyet University, Zkvas). 
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Krajina Názov Univerzity 
Belgicko Universite Libre de Bruxelles 
  Universiteit Gent 
Bulharsko Medical University – Sofia 
  Medical University of Varna 
  Sofia University „Saint Kliment Ohridski“ 
Česká Republika Masarykova Univerzita v Brne 
  Technická Univerzita v Liberci 
  Univerzita Palackého v Olomouci 
  Metropolitní univerzita Praha 
  Silesian University in Opava 
  Ostravská Univerzita v Ostrave 
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
  Západočeská Univerzita v Plzni 
  Univerzita Karlova v Praze 
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne 

Dánsko University of Southern Denmark, Esjberg 
Fínsko University of Kuopio 
  University of Oulu 
  University of Turku 
Francúzsko Université Victor Segalen Bordeaux 2 
  Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
  Université Catholique de Lille 
  Université de Marne-la-Vallee, Paris 
  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
  Université de Nice Sophia Antipolis 
  Université d´Orléans 
  Université Pierre et Marie Curie, Paris006 
  Université Paris – Sud 11 
  Université Paris 13 Nord 
  Université de Poitiers 
  Université Louis Pasteur – Strasbourg 
Grécko National and Kapodistrian University of Athens 
  Panteion University of Athens 
  University of Patras 
  Aristotle University of Thessaloniki 
Holandsko Rijks Universiteit Groningen 
  Universiteit Utrecht 

Litva Kaunas University of Medicine 
Maďarsko Corvinus University of Budapest 
  Semmelweis University, Budapest 
  University of Debrecen 
  University of Pécs 
  University of Miskolc 
  College of Nyiregyháza 
  Eötvös Loránd University, Budapest 
Nemecko Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen 
  University of Bayreuth 
  Universität Bielefeld 
  Technische Universität München 

  Technische Universität Braunschweig 
  Universität Duisburg – Essen 
  Heinrich-Heine University of Duesseldorf 
  Technische Universität Bergakademie Freiberg 
  Martin-Luther – Universität Halle – Wittenberg 
  Technische Universität Hamburg – Harburg 
  Philipps – Universität Marburg 
  Universität Tubingen 
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  Westfalische Wilhelms – Universität Munster 
  Universität zu Köln 
Poľsko Uniwersytet Śląski w Katowicach 
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
  Państwowa WyŜsza Szkola Zawodowa  im. Jana Grodka w Sanoku 
  Państwowa WyŜsza Szkola Zawodowa w Krośnie 
  Państwowa WyŜsza Szkola Zawodowa  im. Witelona w Legnicy 
  Uniwersytet Łódzki 
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin 
  Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 
  Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego, Radom 
  Uniwersytet Rzeszowski 
  Uniwersytet Wrocławski 
  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
  Akademia Pedagogiczna w Krakowie 
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 

Portugalsko Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 
Rakúsko Karl-Franzens-Universität Graz 
  Paris-Lodron-University Salzburg 
  Medizinische Universität Graz 
  Technische Universität Wien 
Rumunsko Şcoala NaŃională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 
  Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
  Universitatea „Ovidius“ Constanta 
Slovinsko Univerza v Ljubljani 
  Univerza v Mariboru 
Spojené Krá ľovstvo Ve ľkej 
Británie a Severného Írska St Mary΄s University College, Belfast 
Španielsko Universidad de Alicante 
  University of Valladolid 
  Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 
  Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona 
  Universitat Autonoma de Barcelona 
  Universidad del Pais Vasco, Bilbao 
  Universidad de Jaén 
  Universidad de León 
  Universidad Autónoma de Madrid 
  Universidad de Malaga 
  Universidad de Oviedo 
   Universidad de Salamanca 
  Universidad de Valencia 
  Universidad de Vigo 
  Universidad de Zaragoza 

Švajčiarsko University of Zürich 

Švédsko Stockholms universitet 
Taliansko Universita degli Studi di L´Aquila 
  Universita degli Studi di Bari 
  University of Camerino 
  Universita degli Studi di Catania 
  Universitá degli Studi di Foggia 
  Universita degli Studi di Padova 
  Universita degli Studi di Pavia 
  University of Salerno 
  European University of Rome 
  Universitá degli Studi di Napoli Federico II 
  Universitá degli Studi di Siena 
Turecko Adnan Menderes University, Aydin 
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  Mehmet Akif Ersoy University, Burdur 
  Istanbul University 
  Erzincan University 
  Sakarya University 
  Cumhuriyet University, Sivas 
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VVVZZZŤŤŤAAAHHH   KKK   VVVEEERRREEEJJJNNNOOOSSSTTTIII   AAA   PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA      

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozvíjala v roku 2009 marketingovú komunikáciu prostredníctvom reklamy 
(inzercia v printových médiách, v rozhlase a televízii, vydanie letákov o možnostiach štúdia, plagátov, billboardov, púta-
čov, úprava a doplnenie grafického dizajnu univerzitnej webovej stránky www.upjs.sk).  
 
Univerzita vydala v roku 2009 štyri čísla univerzitného časopisu Universitas Šafarikiana (štvrťročník).  
 
Dňa 6. 11. 2009 sa na UPJŠ uskutočnil Deň otvorených dverí za účelom poskytnutia informácií všetkým záujemcom 
o štúdium na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Filozofickej fakulte. 
Univerzita privítala na svojej pôde takmer 1 000 žiakov stredných škôl a gymnázií.  
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., podpísal dňa 18. septembra 2009 v Bologni dokument 
Magna Charta Universitatum. Svojím podpisom sa tak pridal k ostatným rektorom európskych univerzít, ktorí sú presvedče-
ní, že národy i vlády si majú viac ako kedykoľvek predtým uvedomovať úlohu, ktorú budú univerzity povolané hrať 
v meniacej sa a stále viac sa internacionalizujúcej spoločnosti.  
 
 

Ocenenia a úspechy 
 
Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť, ktorú získal okrem iných pracovníkov Botanického ústavu SAV aj doc. RNDr. 
Pavol Mártonfi, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to za prácu: Flóra Slovenska, VI/1. 

 
Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu „Pokročilé metódy pre získavanie, organizovanie a udržiavanie znalosti 
v prostredí heterogénnych informačných zdrojov“ v oblasti spolupráce s vysokými školami v SR kolektívu pracovníkov 
UPJŠ v zložení prof. RNDr. P. Vojtáš, DrSc., RNDr. P. Gurský, PhD., RNDr. T. Horváth, PhD., RNDr. J. Jirásek, PhD., 
doc. RNDr. S. Krajči, PhD., RNDr. R. Novotný, RNDr. J. Pribolová, RNDr. V. Vareková. 
 
Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu pre Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie, ktorého čle-
nom je okrem iných doc. RNDr. J. Imrich, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.  
 
Cena mesta Košice udelená prof. MUDr. Ivanovi Schréterovi, CSc., a Cena primátora mesta Košice kolektívu Kliniky 
pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ a FNLP v Košiciach. 
 
Ocenenia udelené prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc.: Zlatá medaila UPJŠ za výrazný prínos k rozvoju jazykovedy 
a literárnej vedy (28. 5. 2009), Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (24. 6. 2009), Veľká medaila svätého 
Gorazda (21. 8. 2009), Cena časopisu Verbum za kresťanskú kultúru (18. 11. 2009), Pamätná medaila pri príležitosti 50. 
výročia ustanovenia fakulty, udelená dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (25. 9. 2009).  
 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška udelil dňa 24. júna 2009 v historickej budove Národnej rady 
Slovenskej republiky Ceny predsedu NR SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelania. Ocenený za mimoriadny prínos 
v oblasti lingvistiky bol prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
Kolektív projektu NAZOU, ktorého riešiteľom je Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, dostal cenu 
Slovenskej akadémie vied za vedeckovýskumnú prácu v oblasti spolupráce s vysokými školami za rok 2008.  
 
Dňa 18. 11. 2009 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu boli úspešným študentom Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach odovzdané dekréty za vynikajúce študijné výsledky, za reprezentáciu univerzity na študentských ve-
deckých konferenciách, za publikačnú činnosť počas štúdia a za pomoc pri projektových činnostiach. Zoznam ocenených 
študentov: 

 
• Lekárska fakulta: Tomáš Vasilenko, Štefan Volovár, MUDr. Tomáš Toporcer, Martin Slezák 
• Prírodovedecká fakulta: Bc. Štefan Vojtko, Bc. Michal Repiský, Bc. Miroslav Almaši, Bc. Zuzana Nováková,      

Bc. Marek Varchula 
• Právnická fakulta: Dominika Palenčárová, Soňa Surmová, Kristína Kollárová  
• Fakulta verejnej správy: Bc. Lucia Kaščáková, Darina Fričová, Miroslava Bubanová 
• Filozofická fakulta: Bc. Lena Ivančová, Bc. Tomáš Trn, Mgr. Katarína Šandorová, Bc. Erika Makóová, Bc. Katarí-

na Petrová 
 
Dňa 24. novembra 2009 sa v Malej kongresovej sále vydavateľstva Veda SAV uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka ná-
rodnej súťaže mladých talentovaných ľudí – Študentská osobnosť Slovenska v šk. roku 2008/2009, ktorá sa uskutočňuje 
pod záštitou prezidenta SR s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Projekt vy-
zdvihuje mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v Slovenskej republike, ich talent ako aj cieľavedomosť 
a úspešnosť, kladie si za cieľ predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Jeho cie-
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ľom je motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. V kategórii Lekárske vedy, farmácia si prevzali ocenenie ab-
solventi ak. r. 2008/2009 MUDr. Pavel Staško, v súčasnosti študent dennej formy doktorandského štúdia na Lekárskej fa-
kulte a MUDr. Ján Varga, sekundárny lekár na Klinike rádioterapie a onkológie UPJŠ LF Ocenenia im odovzdal Marián 
Meško, výkonný predseda Svetovej federácie mladých lídrov – Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). 
Obaja ocenení sa počas štúdia aktívne zapájali do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na UPJŠ LF v Košiciach, 
kde sa venovali problematike transplantácie tenkého čreva v experimente. Počas tohto obdobia prejavili cieľavedomosť, 
samostatnosť, výnimočnú pracovitosť a predpoklady pre vedeckú prácu, čoho dôkazom je vysoko nadpriemerná publi-
kačná činnosť na študentov Lekárskej fakulty. Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj ocenenia získané na mnohých medzi-
národných aj slovenských vedeckých a študentských vedeckých konferenciách udelené rôznymi odbornými porotami. 
 
UPJŠ získala za projekt Moderné elektronické voľby Čestné uznanie v kategórii IT Projekt roka 2009 v rámci súťaže, ktorú 
vyhlasujú ITAS, PC Revue a Infoware. Projekt bol realizovaný spoločne so spoločnosťou Disig, a.s. Bratislava a Mládež-
níckym parlamentom Prešova.  
 
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja udelilo dňa 28. októbra 2009 „Cenu Košického samosprávneho kra-
ja” Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri príležitosti 50. výročia jej založenia za kvalitný vedecký výskum a kva-
litné trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom 
kontexte v súlade s európskymi trendmi v tejto oblasti. Cenu prevzal rektor univerzity prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc. 
 
 

Celouniverzitná prezentácia na výstavách 
 
V dňoch 5. – 8. novembra 2009 zástupcovia univerzity reprezentovali činnosť Centier excelentnosti UPJŠ na výstave, kto-
rá sa uskutočnila v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v priestoroch Incheba Expo Bratislava. 
 

• Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO) 
• Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA) 
• Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (Extrem) 
• Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (CaKS) 
• Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano- a submikrónovou štruktúrou 
• Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia 

 
13. ročník veľtrhu AKADÉMIA sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva školstva SR v dňoch 6. – 8. októbra 2009 v priesto-
roch arény Národného tenisového centra v Bratislave. Na slávnostnom otvorení privítal minister školstva SR Ján Mikolaj 
všetkých vystavovateľov, predstaviteľov univerzít, vysokých škôl, firiem a inštitúcií. Vyše 15 000 spokojných návštevní-
kov, prevažne študentov maturitných ročníkov a výchovných poradcov stredných škôl, potvrdilo nomenklatúru výstavných 
stánkov, rozšírenú o ponuku komplexných a kontinuálnych informácií o podmienkach štúdia, možnostiach vzdelávania 
a o využití nadobudnutého vzdelania v praxi. Na veľtrhu sa prezentovalo viac ako 250 inštitúcií zo všetkých regiónov Slo-
venska, vrátane inštitúcií zo zahraničia. Prezentácia výstavného stánku našej univerzity na najväčšom študentskom veľ-
trhu vzdelávania patrila opäť medzi najatraktívnejšie. 
 
V dňoch 25. – 27. novembra 2009 sa zástupcovia UPJŠ zúčastnili na 3. ročníku veľtrhu vzdelávania, kariéry a inovácií 
PRO EDUCO 2009 vo výstavných priestoroch Domu techniky v Košiciach. Podujatie navštívilo takmer 5000 návštevníkov 
z radov žiakov ZŠ, študentov SŠ, VŠ a verejnosti. Výstavný stánok našej univerzity poskytol záujemcom podrobné infor-
mácie nielen o možnostiach štúdia, ale aj o ubytovacích podmienkach, študentskom živote, možnostiach uplatnenia 
v praxi, a pod. 
 
 

Klub profesorov 

Počnúc rokom 2003 sa na univerzite pravidelne organizuju zasadnutia Klubu profesorov. Klub je čestným združením, kto-
ré nemá právnu subjektivitu, má za cieľ pôsobiť ako intelektuálna a spoločenská autorita v akademickom prostredí uni-
verzity. Členovia klubu (všetci učitelia, ktorí pôsobia na univerzite a získali titul profesor) majú právo vyjadrovať sa 
k aktuálnym problémom univerzity a jej rozvoju, ako aj k aktuálnym otázkam školstva a vedy.  

Dátum zasadnutia 
 Klubu profesorov Prednášajúci Názov prednášky 

24. 2. 2009 
Ing. Rozália Múdra 
riaditeľka 
Úradu Košického samosprávneho kraja 

Ekonomické aspekty decentralizácie verejnej 
správy so zameraním na vysoké školy 

12. 5. 2009 
 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
predseda Klubu profesorov UPJŠ Plagiátorstvo na vysokých školách 

11. 11. 2009 
 

prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD. 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Etika vedeckej publikácie a editorských aktivít 
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Aktivity v rámci osláv 50. výro čia založenia UPJŠ 
  
Dňa 21. 9. 2009 oslávila naša univerzita 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala viacero podujatí. 
 

• Tlačová konferencia 
• Položenie základného kameňa nového areálu UPJŠ na Moyzesovej ul. v Košiciach a otvorenie zrekonštruovanej 

posluchárne na Šrobárovej ul. v Košiciach za prítomnosti podpredsedu vlády SR a ministra školstva J. Mikolaja 
• Slávnostný sprievod akademických funkcionárov zahraničných a slovenských vysokých škôl v talároch, vrátane 

predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a primátora mesta Košice Ing. Františka Kna-
píka, smerujúci od sídla Právnickej fakulty cez Hlavnú ul. v Košiciach 

• Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ v priestoroch Domu umenia v Košiciach 
• Vedecký seminár, v rámci ktorého bola predstavená novovydaná dvojjazyčná jubilejná publikácia UPJŠ s názvom 

CESTA POZNANIA a zároveň bol predstavený aj novovydaný tretí zväzok publikácie Spisy P. J. Šafárika.  

Sprievodné podujatia:  

• Výstava Univerzitnej knižnice UPJŠ v priestoroch vstupnej auly Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ul. 2 v Košiciach. Vý-
stava s názvom „Pocta vede a vzdelaniu”, ktorá trvala od 21. 9. 2009 do 31. 12. 2009. 

• UNIFEST – kultúrno-zábavné podujatie v priestoroch parkoviska na Medickej 6 v Košiciach pre zamestnancov 
a študentov univerzity  (23. 9. 2009) 

• Reprezentačný ples UPJŠ v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton (24. 10. 2009) 

Pri príležitosti 50. výročia založenia UPJŠ boli udelené ocenenia osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 
vzdelanosti a vedy na univerzite, ako aj o šírenie dobrého mena v Slovenskej republike a v zahraničí: 
 
PAMÄTNÁ MEDAIL A: 
 

• Pavlovi Paškovi, predsedovi Národnej rady SR  
• Ústavnému súdu v Košiciach  
• Dušanovi Čaplovičovi, podpredsedovi vlády SR  
• Jánovi Mikolajovi, podpredsedovi vlády SR a ministrovi školstva SR  
• Richardovi Rašimu, ministrovi zdravotníctva SR  
• JUDr. Zdenkovi Trebuľovi, predsedovi Košického samosprávneho kraja  
• Ing. Františkovi Knapíkovi, primátorovi mesta Košice  
• Karlovej univerzite v Prahe  
• Univerzite Komenského v Bratislave  
• prof. MUDr. Imrichovi Ivančovi, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1960 do r. 1964  
• prof. MUDr. Emilovi Matejíčkovi, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1964 do r. 1969  
• prof. RNDr. Vladimírovi Hajkovi, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1969 do r. 1974  
• prof. Ing. Slavkovi Chalupkovi, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1984 do r. 1990  
• prof. RNDr. Levovi Bukovskému, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1991 do r. 1996  
• prof. RNDr. Dušanovi Podhradskému, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1997 do r. 2003  
• prof. h. c. prof. JUDr. Vladimírovi Babčákovi, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 2003 do r. 2007  
 

ZLATÁ MEDAILA: 

• Dr. h. c. mult. prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc.  
• prof. RNDr. Stanislavovi Jendroľovi, DrSc.  
• prof. MUDr. Miroslavovi Mydlíkovi, DrSc.  
• prof. JUDr. Milanovi Štefanovičovi, DrSc.  
• prof. PhDr. Ladislavovi Tajtákovi, CSc.  
• prof. MUDr. Zoltánovi Tomorimu, DrSc.  
• prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., in memoriam  
• prof. MUDr. Júliusovi Vajóovi, DrSc.  
• Slovenskej akadémii vied  

CENA REKTORA ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI VEDECKÉHO  POZNANIA V ROKU 2009:  

• prof. RNDr. Stanislavovi Jendroľovi, DrSc.  
• prof. MUDr. Ružene Tkáčovej, PhD.  
• prof. JUDr. Petrovi Vojčíkovi, CSc. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAAČČČNNNOOO---KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAAČČČNNNÉÉÉ   TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLÓÓÓGGGIIIEEE      

OOObbb lll aaasssťťť   pppooočččííí ttt aaačččooovvv ýýý ccchhh    sssyyy sss ttt ééémmmooovvv    

 
Inovácie a implementácie nových informa čno-komunika čných technológií (IKT) 
 
Hlavný univerzitný sieťový uzol na CIaKT tvorí SANET smerovač Cisco 6509 – po dodaní 10 Gb sieťových opakovačov 
od firmy Cisco v Rožňave, Rimavskej Sobote a v Lučenci došlo k realizácii pripojenia uzla na 10 Gb chrbticu siete SA-
NET. Pribudol 10Gb sieťový prepínač Dell v rámci projektu Sanet do škôl na Gb optické pripojenia košických stredných 
škôl. V oblasti komunikačnej infraštruktúry bolo potrebné riešiť pripojenie areálu ŠD na Popradskej ulici 76 v Košiciach 
do univerzitnej siete. Podarilo sa to zrealizovať pomocou Sanet projektu koncom roka 2009, pripojením na subuzol FVS 
UPJŠ. Realizáciou optického kábla z areálu Rektorátu UPJŠ (R-UPJŠ) cez ŠDaJ Medická až na LF UPJŠ Trieda SNP sa 
vytvorila redundancia troch uzlov univerzitnej siete CIaKT a PF UPJŠ, LF UPJŠ a R-UPJŠ, čo možno považovať za zvý-
šenie informačno-technologickej bezpečnosti na UPJŠ.  
 
IP telefónia na UPJŠ 
 
V súčasnosti je na univerzitnej softvérovej ústredni – Call Manager – evidovaných 977 registrovaných účastníkov tejto 
hlasovej služby na báze SIP protokolu, ktorá prepája účastníkov z univerzitných pracovísk nielen v SR, ale aj vo svete. 
UPJŠ tak patrí medzi univerzity s najviac rozvinutou VoIP (Voice over Internet Protocol) sieťou na Slovensku, vrátane im-
plementácie ENUM – schopnosti mapovať telefónne čísla E.164 do systému doménových mien DNS na konvergenciu 
hlasových sieti a dynamického smerovania hovorov.  
 
Wireless sie ť 
 
Bezdrôtová sieť na UPJŠ bola z technického hľadiska realizovaná ako sieť podľa štandardov 802.11b/g/a. Je kompatibil-
ná s projektom medzinárodnej siete akademických bezdrôtových sietí „eduroam“ , ktorá umožňuje prístup do siete aj pou-
žívateľom z iných univerzít, ktoré sú zapojené do tejto siete, s využitím prístupových údajov platných v ich materskej uni-
verzite. Zároveň to umožní používateľom z UPJŠ pripájať sa do siete počas ich pobytu na iných inštitúciách, zapojených 
do projektu „eduroam“. 

OOObbb lll aaasssťťť    iii nnn fff ooo rrrmmmaaačččnnn ýýý ccchhh    sss yyy sss ttt ééémmmooovvv    

 
Ekonomický informa čný systém SOFIA 
 
Ekonomické informácie sú spracovávané prostredníctvom informačného systému Sofia. Zabezpečuje finančné účtovníc-
tvo, záväzky a pohľadávky, styk s bankou, vedenie pokladne, evidenciu pracovných ciest, riadenie rozpočtu, manažérske 
účtovníctvo – „controlling“, evidenciu a správu majetku, skladové hospodárstvo, obstarávanie tovarov a služieb, podnika-
teľskú činnosť vysokej školy, personálny manažment – administráciu personálu, časový manažment, zúčtovanie miezd 
a platov a organizačný manažment. CIaKT plní úlohu projektového manažéra, koordinuje činnosti pri zavádzaní jednotli-
vých modulov, zabezbečuje spracovanie centrálnych číselníkov, prístupových práv, zabezpečuje činnosti celouniverzit-
ného charakteru (uzávierky, upgrady, a pod.), podporu pre koncových užívateľov a poskytuje potrebné údaje 
o zamestnancoch novoimplementovaným informačným podsystémom Univerzity. Prístupové práva sú prideľované na zá-
klade požiadaviek jednotlivých garantov, resp. tajomníkov fakúlt. 
 
AIO – Automatická identifikácia osôb 
 
V roku 2009 bolo vydaných spolu 2518 personálnych identifikačných kariet (PIK), z toho 83 zamestnaneckých, 2055 pre-
ukazov ISIC, 27 preukazov ITIC a 353 preukazov externého študenta. Previedlo sa 5275 prolongácií, z toho 4622 ISIC, 
77 ITIC a 421 externého študenta. Vyrobilo sa 275 duplikátov z toho 242 ISIC. Rozšírili sa služby pre používateľov PIK 
o ďalšie samoobslužné kopírky FaxCopy, administráciu AIS pre študentov všetkých fakúlt, možnosť stravovania študen-
tov UPJŠ v ŠJ Technickej univerzity Košice, voľný predaj stravy na ŠJ Medická s platbou PIK kartou, termoväzbu, predĺ-
ženie dopravných funkcionalít v spolupráci s DPMK o 5 rokov za plánovanú životnosť PIK. Zabezpečili sme vydanie 
a prolongáciu PIK na miestach výučby v Rožňave a Rimavskej Sobote bez potreby návštevy Košíc študentmi. Správa 
AIO vydala viac než 350 elektronických podpisov ako akreditovaná registračná autorita. Spustil sa vstupenkový systém 
Botanickej záhrady UPJŠ.  
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AiS2 – Akademický informa čný systém 
 
AiS2 je v súčasnosti najrozšírenejším informačným systémom na riadenie štúdia na slovenských vysokých školách. Je 
implementovaný na 15 vysokých školách a fakultách rôzneho zamerania na Slovensku. Nová verzia tohto komplexného 
informačného systému je určená predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu 
riadenia vedy a výskumu VŠ a je nasledovníkom systému AIS, ktorý začala UPJŠ vyvíjať v roku 1997. AiS2 podporuje 
univerzitný charakter štúdia, riadenie prístupových práv je založené na roliach a funkciách, preto nie je nutné rozlišovať 
používateľské rozhrania pre učiteľov, študentov a iných pracovníkov univerzity. Okrem integrovaných subsystémov (prijí-
macie konanie, študijné programy, rozvrh, evidencia štúdia, ubytovanie, správa systému, správa používateľov, ľudské 
zdroje, administratívny systém, reporty a zostavy) obsahuje aj elektronickú prihlášku a elektronickú návratku s podporou 
pre elektronické podpisovanie, rozhranie pre centrálny register študentov (CRŠ), rozhranie pre univerzitné terminály, roz-
hranie pre komunikáciu so Štátnou pokladnicou a Slovenskou poštou a webovské služby pre integráciu s inými kompo-
nentmi univerzitného informačného systému.  
 
Prezenta čný subsystém univerzity 
 
PSU zabezpečuje www stránky univerzity, prezentáciu fakúlt, ich súčastí a univerzitných pracovísk, správu univerzitných 
web stránok a napojenie fakultných web stránok; pri príležitosti 50. výročia UPJŠ boli prezentované na web stránkach ak-
cie, ktoré prebiehali v rámci osláv, bola zverejnená 3D prezentácia fakúlt UPJŠ. Jednou z aktivít je aj prevádzka univer-
zitného portálu pre doktorandov na web stránke univerzity. Webadministrátor na CIaKT a lokálni administrátori fakúlt 
 
a univerzitných pracovísk selektívne zverejňujú informácie podľa vopred stanovených priorít. 
FINANCOVANIE A MAJETOK UPJŠ 
Významnú úlohu v rámci oblasti informačných systémov plní aj knižni čno-informa čný systém . 
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FFFIIINNNAAANNNCCCOOOVVVAAANNNIIIEEE      

Hlavná činnosť Univerzity, ako verejnej vysokej školy, je finančne zabezpečovaná hlavne dotáciami zo štátneho rozpočtu, 
určenými na jej prvoradé aktivity, teda na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a na tvorivé vedecké bádanie a vý-
skumnú činnosť. Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2009 bol určený Ministerstvom školstva SR dotačnou zmluvou 
a v priebehu roka bol upravovavý následnými dodatkami. Návrh rozdelenia dotácie na jednotlivé súčasti Univerzity schvá-
lil Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 26. 3. 2009. 
 
V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách naša Univerzita využíva na finančné zabezpečenie svojej čin-
nosti aj ďalšie zdroje, ktoré si získava vlastnými aktivitami.  

PPPrrr eeehhh ľľľaaaddd    dddooo ttt áááccc iii eee   zzzooo    ššš ttt áááttt nnn eeehhhooo    rrr ooozzzpppoooččč ttt uuu    

Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej 
podpory študentov zostáva aj v roku 2009 dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Univerzite Ministerstvom školstva SR. 
Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii v rozhodujúcich ukazovateľoch obsahuje nasledujúca tabuľka: 
   
                                     v EUR 

UUkkaazzoovvaatteeľľ  ŠŠttááttnnaa  ddoottáácciiaa  

Bežné výdavky 24 937 770 

mzdy 11 281 625 

poistné 3 975 614 

tovary 4 939 997 
 v tom:  

transféry 4 740 534 

Kapitálové výdavky 3 189 023 

stavby 2 876 499 
v tom:  ostatné 

(projekty, veda) 
312 524 

 
 
Univerzita v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu získala v roku 2009 časť zdrojov súťažným spôsobom prostredníctvom 
domácich grantov, grantov z iných kapitol ministerstiev a časť zo zahraničných grantov. Ďalšie vlastné zdroje financova-
nia získala z podnikateľskej činnosti, z prenájmu, zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, z darov, z príjmov 
za ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku a iných aktivít.  
 
Z hľadiska celkového objemu finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie štátneho rozpočtu MŠ SR na bežné výdav-
ky boli Univezite poskytnuté nasledujúce finančné prostriedky: 

           
� Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ  18 710 712 € 
� Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj  1 459 919 € 
� Grantové projekty VEGA  506 403 € 
� Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca VŠ  9 958 € 
� Grantové projekty KEGA  67 490 € 
� Rozvoj a transformácia VŠ  76 393 € 
� Úlohy výskumu a vývoja podporované APVV  1 437 944 € 
� Zabezpečenie mobilít v oblasti vzdelávania  1 224 € 
� Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a techn. politiky  34 090 € 
� Oficiálna rozvojová pomoc   17 785 € 
� Sociálne štipendiá  1 514 000 € 
� Motivačné štipendiá  340 650 € 
� Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov 761 202 € 
   

Prijmy z iných dotácií zo štátneho rozpo čtu: 
   

� Ministerstvo zdravotníctva SR – bežné výdavky  23 000 € 
           

� Ministersvo kultúry SR – pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ 
- bežné výdavky  6 650 € 
- kapitálové výdavky  1 991 € 
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Zahrani čné projekty: 
 

� Socrates/Erasmus  290 284 € 
� 6. Rámcové projekty EÚ  26 812 € 
� Zahraničná spolupráca  81 545 € 

 
Dary a granty   391 267 € 
  
Ostatné prijmy: 
 

• Projekty financované z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu  142 358 € 
• Projekty financované z Európskeho sociálneho fondu 25 773 € 
• Projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
      - bežné výdavky 375 290 € 
      - kapitálové výdavky 729 408 € 
• Školné a poplatky spojené so štúdiom 3 207 883 € 
• Predaj majetku 605 510 € 
• Iné príjmy 1 918 996 € 

  

VVVýýýnnnooosss yyy    pppooodddnnn iii kkk aaattt eeeľľľsss kkk eeejjj    ččč iii nnnnnnooosss ttt iii    pppoooddd ľľľaaa   fff aaakkk úúú lll ttt    

Na financovaní Univerzity z vlastných zdrojov mala významný podiel aj podnikateľská činnosť v objeme 1 139 780 €, pri-
čom výnosy z prenájmu majetku Univerzity tvorili objem 131 117 €. Dosiahnuté výnosy z podnikateľskej činnosti mali 
v roku 2009 oproti roku 2008 klesajúcu tendenciu (pokles o 13%). Dosiahnuté výsledky v podnikateľskej činnosti podľa 
jednotlivých súčastí univerzity sú nasledujúce: 
 

PPooddnniikkaatteeľľsskkáá  ččiinnnnoossťť  ((PPČČ))  VVýýnnoossyy  
((vv  EEUURR))  

%%  zz  vvýýnnoossoovv  PPČČ  
  

Lekárska fakulta (LF) 16 843 1 

Prírodovedecká fakulta (PF) 524 203 46 

Právnická fakulta (PrávF) 19 937 2 

Fakulta verejnej správy (FVS) 5 829 1 

Filozofická fakulta (FF) 0 0 

Rektorát a univerzitné pracoviská (RaUP) 572 968 50 

Spolu 1 139 780 100 
 
 

 
Prehľad o podiele výnosov jednotlivých súčastí univerzity  

na celkových výnosoch UPJŠ poskytuje nasledujúca tabuľka a graf 
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Výnosy k 31. 12. 2009  

         v EUR  

  Výnosy celkom %  

  
Hlavná čin-

nosť 
Podnikateľská 
činnosť Spolu z celkových výnosov  

LF 11 920 089 16 843 11 936 932 35%  

PF 7 894 704 524 203 8 418 907 25%  

PrávF 1 634 921 19 937 1 654 858 5%  

FVS 752 694 5 829 758 523 2%  

FF 2 430 649 0 2 430 649 7%  

RaUP 8 168 321 572 968 8 741 289 26%  

UPJŠ 32 801 378 1 139 780 33 941 158 100%  
 
 

Podiel na celkových výnosoch UPJŠ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVVýýýsss lll eeedddkkk yyy    hhhooosss pppooo dddááárrr eeennn iii aaa   

UPJŠ ukončila hospodársky rok 2009 so ziskom z celkovej činnosti 1 158 702 €. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 
1 075 696 € a podnikateľská činnosť bola zisková v objeme 83 005 €. Na priaznivom hospodárskom výsledku sa jednotli-
vé súčasti Univerzity podieľali takto:  
 
                                                         Výsledky hospodárenia UPJŠ k 31. 12.2009 
            
                                                                                                                        v EUR 

  Hospodársky výsledok 2009 
  HČ PČ          Spolu 

LF 73 729 13 637 87 366 

PF 220 011 10 833 230 844 

PrávF 199 737 1 738 201 475 

FVS 30 851 2 514 33 365 

FF 109 215 0 109 215 

RaUP 442 154 54 284 496 437 

UPJŠ 1 075 696 83 005 1 158 702 
 
Podrobné plnenie príjmov a čerpanie štátnej dotácie k 31. 12. 2009 ako aj vyhodnotenie hospodárenia v roku 2009 bude 
rozpracované podľa osnovy MŠ SR vo „Výročnej správe o hospodárení za rok 2009“.   
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VVVlll aaasss tttnnnááá   ppp rrreeevvvááádddzzzkkk aaa   

UPJŠ čerpala finančné prostriedky na svoju prevádzku v hlavnej činnosti v objeme 6 283 925 EUR nasledovne: 
 

 

  
 
Cestovné náhrady 335 478  
domáce 66 192 
zahraničné 269 286 
  
 
Energie a telekomunikácie 1 849 284  
energie 1 516 133 
vodné, stočné 196 514 
poštové a telekomunikačné služby 136 637 
 
  
Materiálové výdavky  2 201 535  
interiérové vybavenie 255 238 
výpočtová technika 242 082 
telekomunikačná technika 121 004 
prevádzkové stroje, zariadenia 234 295 
špeciálne stroje a zariadenia 785 
všeobecný materiál 1 096 935 
knihy, časopisy, učebné pomôcky 155 160 
pracovné odevy, pomôcky 8 752 
softvér a licencie 46 844 
palivá 199 
reprezentačné 35 017 
komunikačná infraštruktúra 5 115 
ostatné materiálové výdavky 109 
 
  
Dopravné 66 415  
palivá, mazadlá 27 939 
servis, údržba 20 305 
poistenie 6 391 
preprava 11 027 
karty, známky 753 
  
 
Oprava a údržba  490 632 
  
 
Nájomné za nájom 740 116  
budov, objektov 725 762 
prevádzkových strojov 13 334 
špeciálnych strojov  438 
dopravných prostriedkov  412  
ostatné 170 
 
 
Všeobecné služby 600 465  
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PPPRRREEEVVVÁÁÁDDDZZZKKKAAA         

RRRooozzzvvv ooo jjj ,,,    iii nnnvvveeesss ttt íííccc iii eee,,,   ppp rrr iii eeesss ttt ooo rrr yyy    

V roku 2009 boli ukončené práce na termostatizácií vykurovacích sústav v objektoch univerzity. Zároveň boli ukončené 
práce na vybudovaní nových inžinierskych sietí a komunikácií v areái UPJŠ II. Moyzesova 9, Košice. Boli spracované 
štúdie na rekonštrukciu ďalších objektov v novom areáli. V uplynulom roku boli zrealizované výruby prestarnutých stro-
mov a následne sadové úpravy v areáli na Šrobárovej ulici. V rámci prvého projektu štrukturálnych fondov (ŠF) EÚ – Mo-
dernizácia infraštruktúry VŠ boli realizované stavebné práce na modernizácii posluchární M5 a M6 v areáli Šrobárova 2 
a stavebné úpravy Nonstop učebne na Jesennej ulici. Zároveň boli započaté práce na rekonštukcií budovy na Ul. Kostli-
vého, ktorá je rozdelená na Univerzitnú knižnicu a poslucháreň. Práce by mali byť ukončené v prvej polovici roku 2010. 
Koncom roku 2009 boli započaté práce na rekonštrukcii ďalšieho objektu „B“ v areáli na Ul. Moyzesova 9. Tieto práce by 
mali byť ukončené v roku 2011. 

RRReeeaaalll iii zzzáááccc iii aaa   sss ttt aaavvv iii eeebbb ,,,   iii ccc hhh    ttt eeeccc hhhnnn iii ccc kkkééé   zzzhhhooodddnnnooo ttt eeennn iii eee,,,   ppp rrrooo jjj eeekkk ttt ooovvv ááá   dddoookkk uuu mmm eeennn ttt áááccc iii aaa,,,   nnnááákkk uuuppp    bbbuuuddd ooovvv    

Investície realizované z dota čných prostriedkov MŠ SR v roku 2009: 
 

• Rekonštrukcia a obnova areálu UPJŠ I, II, 1. etapa – Asanácie a inžinierske siete: 568 696,34 €  
V súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou boli realizované asanačné práce nízkopodlažných objektov 
a vybudované nové inžinierske siete v rámci areálu UPJŠ II, ktorými budú zásobované všetky obnovené budovy 
areálu požadovanými médiami.  

• Termostatizácia vykurovacích sústav objektov UPJŠ, Šrobárova 2, Košice: 410 574,97 € 
Predmetom realizovaných prác bolo hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacích sústav v objektoch 
UPJŠ vrátane realizácie odovzdávacej stanice tepla v areáli Rektorátu UPJŠ 

• Kúpa budovy II. gyn.-pôrodníckej kliniky + príslušenstvo v areáli UPJŠ II, Moyzesova 9 1 824 179,21 €  
 

           Spolu: 2 803 450,52 € 
   

 Investície realizované z mimorozpo čtových prostriedkov v roku 2009: 
 

• Rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠD UPJŠ, Medická 4, Košice       101 794,59 € 
• Predmetom stavby bola realizácia nových vnútorných svetelných a zásuvkových rozvodov v D-bloku a predmetnej 

vstupnej časti ŠDaJ UPJŠ. 
• Stavebné úpravy v objekte Filozofickej fakuly UPJŠ, Petzvalova ul., Košice 12 838,00 € 

Stavebnými úpravami boli zrekonštruované sociálne zariadenia a úpravy kancelárskych priestorov v objekte. 
• PD pre posluchárne M5, M6 a Nonstop učebňu  10 910,11 € 

Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie posluchárne M5, M6 a Nonstop učebne  
• PD a IČ pre objekt „F“ v areáli UPJŠ II, Moyzesova 9, Košice  62 333,20 € 

Spracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt pre objekt „F“, inžinierska činnosť na vybavenie sta-
vebného povolenia na rekonštrukciu a prístavbu uvedeného objektu. 

 
           Spolu:  187 875,90 € 
 

 
  Investície realizované zo štrukturálnych fondov a  vlastných zdrojov v roku 2009: 
 

• Realizačný projekt pre objekt A1 – Knižnica         15 764,00 €  
Spracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt pre objekt A1 – Knižnica v areáli UPJŠ II,  
Moyzesova 9 

• Modernizácia posluchárne M5         238 601,30 €  
Predmetom stavby bola modernizácia posluchárne vrátane dodávky a montáže nového interiéru, dodania zatem-
ňovacej techniky a výmena rozvodov vzduchotechniky. 

• Modernizácia posluchárne M6        85 580,86 €  
Predmetom stavby bola modernizácia posluchárne vrátane dodávky a montáže nového interiéru. 

• Stavebné úpravy Nonstop učebňe v objekte PF UPJŠ   15 398,21 € 
Predmetom stavby bola úprava miestnosti (bývalého skladu) na učebňu v objekte PF UPJŠ, Jesenná 5. 

 
 Spolu:  339 580,37 € 

 



 34 

Opravy a údržba budov    

 Opravy z havarijného fondu rektora v roku 2009: 

• výmena lamiel v doskových výmenníkoch UK a oprava kanalizácie, Kováčska ul.    2 775,03 € 
• plastové dvere pre telocvičňu T 3, 4, oprava podlahy (parkiet) v T 2      1 688,74 € 
• výmena výplne opláštenia za polykarbonát sklenníka Viktória v areáli BZ UPJŠ      8 296,37 € 
• oprava a čiastočná výmena kanalizáce v objekte na Petzvalovej ul.       11 717,94 € 
• čistenie a oprava dažďových žľabov a zvodov na objektoch UPJŠ v areáli Šrobárova ul.   2 998,80 € 
• oprava strechy na posluchárni M5, Šrobárova ul.          2 034,90 € 
• výmena potrubia TÚV z výmenníkovej stanice v areáli Šrobárova 2      1 952,61 € 
• realizácia sadrokartónových priečok na 1. posch. v budove UPJŠ, Šrobárova 2 3 213,00 € 
• výrub stromov v areáli UPJŠ I, II, Šrobárova 2, Moyzesova 9 1 666,00 € 
• čistenie, odčerpanie vody a dezinsekcia v tech. suteréne objektu na Popradskej 66 507,44 € 
• drobné opravy fasád na objektoch UPJŠ, Šrobárova ul. 2 362,54 € 
• oprava (očistenie, náter) rámov okien v slávnostnej aule UPJŠ, Šrobárova 2 1 785,00 € 
• oprava strechy na dielni v areáli BZ UPJŠ       2 374,15 € 
 
 

  Opravy a údržba budov UPJŠ v roku 2009: 
 

• oprava prípojky studenej vody pre ŠD UPJŠ, Popradská 76        5 610,23 € 
• výmena okien a balkónových dverí v A-bloku a C-bloku pre ŠD UPJŠ, Medická 4, 6 129 47,19 € 
• stavebné opravy priestorov II. a III. NP objektu LF, Šrob. 2 (doplatok)  36 281,90 € 
• stavebné úpravy soc. zariadení v ŠD UPJŠ, Medická ul. 5 326,99 € 
• stavebné úpravy priestorov II. NP v historickej budove, Šrobárova 2    96 669,00 € 
• výmena opláštenia sklenníka Viktória v BZ UPJŠ         17 272,15 € 
• maliarske a natieračské práce v D-bloku a predmetnej vstupnej časti ŠDaJ UPJŠ 1 642,80 € 
• montáž podružného merania studenej vody v sut. budovy teoret. ústavov na Tr. SNP č.1  8 888,10 € 
• opravu trafostanice v BZ UPJŠ, Mánesova 23 17 837,39 € 
 

Oblas ť verejného obstarávania    

Verejné obstarávanie za UPJŠ ako verejného obstarávateľa v roku 2009 bolo realizované v rozsahu nadlimitných, podli-
mitných, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie 
stavebných prác.  
 
V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie SR č. j. 490-2000/2006 zo dňa 
19. 4. 2006 v rozsahu zákaziek s nízkou hodnotou, podprahových zákaziek a podlimitných zákaziek na dodanie tovarov 
a poskytovanie služieb výlučne pre potreby fakúlt, boli splnomocnení na realizáciu verejného obstarávania: 

• Rektorát  
• Lekárska fakulta  
• Prírodovedecká fakulta 
• Právnická fakulta  
• Fakulta verejnej správy  
• Filozofická fakulta  

 
V roku 2009 UPJŠ realizovala zadávanie zákaziek z vlastných zdrojov ako aj z nenávratných finančných príspevkov po-
skytovaných z fondov EÚ v rámci schválených pojektov riadiacim orgánom. 
 
Verejné obstarávanie do 30. 11. 2009 v súlade so Smernicou č. 4/2007, upravujúcou postup verejného obstarávateľa 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri realizácii verejného obstarávania, v znení dodatku č. 1 k tejto smernici 
a od 1. 12. 2009 v súlade so Smernicou č. 4/2009 upravujúcou 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 pre univerzitné pracoviská zabezpečoval Prevádzkový úsek Rektorátu UPJŠ v Košiciach.  
 
Prevádzkový úsek UPJŠ zabezpečoval taktiež celouniverzitnú aktualizáciu číselníka predmetov zákaziek a sledovanie 
pridelených limitov v informačnom systéme SAP R/3, v ktorom bolo k 31. 12. 2009 zapísaných celkovo 437 položiek. 
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Tabuľka č. 1 

 
Celkový počet zrealizovaných postupov vo verejnom obstarávaní 

zadávaním nadlimitných,podlimitných a podprahových zákaziek z dotočných a vlastných zdrojov, 
ako aj z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ 

 
 

Postupy vo verejnom obstarávaní 

Nadlimitné 
zákazky 

Podlimitné  
zákazky 

Pre verejného 
obstarávate ľa 
v rámci UPJŠ Spolu  

VS US PZ VS RKbZ  PZ 

Podprahové 
zákazky 

Hodnota  
zákazky 

v € s DPH 

Lekárska  
fakulta 3 0 0 0 0 1 0 2 221 747,35 

Prírodovedecká 
fakulta 

5 0 0 0 0 3 1 1 789 190,29 

Právnická 
fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fakulta verejnej 
správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filozofická 
fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rektorát 16  4 1 1 4 0 0 6 9 649 191,89 
Spolu 24 4 1 1 4 4 1 9 10 660 129,53 

 

Tabuľka č. 2 

Celkový počet zrealizovaných postupov vo verejnom obstarávaní zadávaním nadlimitných,  
podlimitných a podprahových zákaziek z dotačných a vlastných zdrojov 

 
 

Postupy vo verejnom obstarávaní 

Nadlimitné 
zákazky 

Podlimitné 
zákazky 

Pre verejného 
obstarávate ľa 
v rámci UPJŠ Spolu  

VS US PZ VS RKbZ PZ 

Podprahové 
zákazka 

Hodnota  
zákazky 

v € s DPH 

Lekárska 
fakulta 

3 0 0 0 0 1 0 2 221 747,35  

Prírodovedecká 
fakulta 3 0 0 0 0 1 1 1 403 415,17 

Právnická 
fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fakulta verejnej 
správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filozofická 
fakulta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rektorát 7 1 0 1 1 0 0 4  1 063 785,62 
Spolu 13 1 0 1 1 2 1 7 1 688 948,14 
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Tabuľka č. 3 
 

Celkový počet zrealizovaných postupov vo verejnom obstarávaní zadávaním nadlimitných, 
podlimitných a podprahových zákaziek z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ 

 
Postupy vo verejnom obstarávaní 

Nadlimitné 
zákazky 

Podlimitné  
zákazky 

Pre verejného 
obstarávate ľa 
v rámci UPJŠ Spolu  

VS US PZ VS RKbZ  PZ 

Podprahové 
zákazky 

Hodnota zá-
kazky 

v € s DPH 

Lekárska  
fakulta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírodovedecká 
fakulta 2 0 0 0 0 2 0 0 385 775,12 

Právnická 
fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fakulta verejnej 
správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filozofická 
fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rektorát 9  3 1 0 3 0 0 2 8 585 406,27 
Spolu 11 3 1 0 3 2 0 2 8 971 181,39 

 
 

Tabuľka č. 4 
 

Celkový počet zrealizovaných postupov vo verejnom obstarávaní v členení podľa obstarávaných druhov zákaziek, 
a to na dodávku tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác 

 
Postupy vo verejnom obstarávaní 

Nadlimitné 
zákazky 

Podlimitné  
zákazky 

Pre verejného 
obstarávate ľa 
v rámci UPJŠ Spolu  

VS US PZ VS RKbZ  PZ 

Podprahové 
zákazky 

Hodnota  
zákazky 

v € s DPH 

Tovary 15 3 1 0 1 2 0 8 6 105 782,48  
Služby 6 0 0 1 1 1 1 1 937 157,15  
Práce 3  0 0 0 2 0 0 1 3 617 189,90 
Spolu 24 3 1 1 4 3 1 10 10 660 129,53 

Energetika    

Oddelenie energetiky zabezpečovalo v roku 2009 dodávku tepla, TÚV, elektriny, pitnej vody a zemného plynu pre všetky 
objekty UPJŠ. Uhradené faktúry za energetické médiá a pitnú vodu boli v čiastke 1 938 000 €. Okrem bežnej údržby 
a realizácií menších opráv, ktoré boli vykonávané svojpomocne, energetické hospodárstvo sa zameralo hlavne na úsporu 
tepelnej energie, a to realizáciou termostatizácie a hydraulického vyregulovania areálov Šrobárova 2, Park Angelinum, 
Botanická záhrada, objektov Moyzesova 50, Fakulty verejnej správy, Študenských domovov Medická 4, 6 
a Popradská 66. Sú to veľké objekty z hľadiska spotreby tepla.  
 
Univerzita počas roka investovala nemalé finančné prostriedky do oblasti energetiky. Vo februári sa realizovalo vybavenie 
vodomernej šachty pri telocvični T5, v septembri pretesnenie a revízia hlavného uzáveru plynu pre rektorát, v októbri vý-
mena potrubia teplej úžitkovej vody medzi výmenníkovou stanicou a budovou rektorátu v areáli Šrobárova 2, v novembri 
kalibrácia merania v plynovej kotolni Botanickej záhrady v auguste prebehla výmena stožiarového transformátora 
v Botanickej záhrade, v decembri podružné meranie studenej vody, plynu a overenie merača tepla v budove teoretických 
ústavov a kompenzácia naprázdno v TS Jesenná 5. Havarijný stav kanalizačných rozvodov si vyžiadal viacero investícií. 
V júli sa uskutočnilo čistenie kanalizácie v suteréne rektorátu Šrobárova 2, v mesiacoch september až december bolo 
nutné opakovane prečistiť kanalizáciu v suteréne Fakulty verejnej správy na Popradskej 66. V decembri bola uvedená 
kanalizácia kompletne vymenená. V decembri prebehla výmena časti dažďovej kanalizácie na prízemí vydavateľstva 
UPJŠ v areáli Botanickej záhrady.  
 
Pozitívnym javom je dobrá spolupráca s fy. TEKO, ktorej výsledkom je aj odpustenie regulačného príkonu za mesiac de-
cember 2009 pre OST 10 150, 13 020, 15 030.  
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Bilancia spotrieb tepla, elektriny, plynu a vody v rokoch 2008 a 2009 
 

TEPELNÁ ENERGIA 
 

Rok 2008 Rok 2009 Rozdiel v % 
Názov Spotreba 

v GJ 
Náklad 

v € 
Spotreba 

v GJ Náklad v € Spotreba 
 

Náklad 
 

Rektorát, 
univerzitné 
pracoviská, 
fakulty 
(R, UP a F) 

26 466 465 822,13 30 231 569 012,06 +14,22 +22,15 

ŠDaJ 12 233 170 050,74 10 454 193 322,71 -14,54 +13,68 
Botanická 
záhrada 502 8 013,21 192 3 873,66 -61,75 -51,65 

 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 

 

Rok 2008 Rok 2009 Rozdiel v % 
Názov Spotreba 

v kWh 
Náklad 

v € 
Spotreba 

v kWh 
Náklad 

v € 
Spotreba 

 
Náklad 

 
(R, UP a F) 2 378 204 427 433,93 2 438 557 569 012,06 +2,5 +33,12 
ŠDaJ 788 289 122 204,77 807 352 163 168,06 +2,41 +33,52 
Botanická 
záhrada 

102 836 12 277,93 189 154 16 218,33 +83,39 +32,09 

 
PLYN 

 

Rok 2008 Rok 2009 Rozdiel v % 
Názov Spotreba 

v m3 
Náklad 

v € 
Spotreba 

v m3 
Náklad 

v € 
Spotreba 

 
Náklad 

 
(R, UP 
a F) 77 343 67 536,53 63 165 80 992,60 -18,33 +19,92 

ŠDaJ 12 318 31 191,11 10 949 49 003,50 -11,11 +57,10 
Botanická 
záhrada  245 969 132 244,18 290 021 184 934,89 +17,90 +39,84 

 
VODA 

 

   Rok 2008    Rok 2009 Rozdiel v % 
Názov Spotreba 

v m3 
Náklad  

v € 
Spotreba 

v m3 
Náklad  

v € 
Spotreba 

 
Náklad  

 
(R, UP 
a F) 51 246 106 720,34 47 954 110 677,42 -6,42 +3,70 

ŠDaJ 47 668 79 749,44 42 437 89 075,74 -10,97 +11,69 

Botanická 
záhrada 5002 3 434,15 4951 5 937,43 -1,01 +72,89 
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MMMAAAJJJEEETTTOOOKKK   
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má svoje dlhoročné tradície a prevažná časť jej objektov sa nachádza 
v pamiatkovej zóne mesta Košice. Pamiatkovo chránené objekty, ktoré sú vo vlastníctve UPJŠ, vyžadujú mimoriadne vy-
sokú finančnú náročnosť na zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií v porovnaní s nehistorickými objektmi.  

Stav majetku    

A) K 31. 12. 2009 nehnuteľný majetok UPJŠ pozostáva z 39 budov a 125 pozemkov. Budovy a prislúchajúce pozemky 
sa nachádzajú na nasledovných uliciach v Košiciach:  
- Šrobárova č. 2, 
- Moyzesova č. 9, 11, 16 a č. 50,  
- Kuzmányho č. 12,  
- Kostlivého č. 1,  
- Jesenná č. 5,  
- Park Angelínum č. 9,  
- Garbiarska č. 14, 
- Kováčska č. 26 a č. 30, 
- areál Botanickej záhrady a budova zrušeného Vydavateľstva sa nachádzajú na ulici Mánesova č. 23, 
- komplex študentských domovov na uliciach Medická č. 4 a č. 6 a Popradská č.66. 

 
Okrem nehnuteľností v Košiciach UPJŠ vlastní i účelovo-výchovné zariadenia v Danišovciach, na Opátke a lodenicu 
na Zemplínskej Šírave.  
 
B) Nehnuteľný majetok podľa zápisov na jednotlivých listoch vlastníctva UPJŠ v Košiciach vlastní nasledujúce nehnuteľ-

nosti: 
nehnuteľnosti v Košiciach LV č. 1167 katastrálne územia Severné mesto, Terasa, Letná a Stredné mesto,  
LV č. 11596 katastrálne územie Východ,  
LV č. 10463 katastrálne územie Stredné mesto,  
LV č. 10782 katastrálne územie Stredné mesto, 
LV č. 553 katastrálne územie Klokočov, 
LV č. 310 katastrálne územie Danišovce, 
LV č. 129 katastrálne územie Opátka. 

Hodnota majetku a odpisy    

C) Hodnota majetku a odpisy 
 

K 31. 12. 2009 celková hodnota majetku vo vlastníctve UPJŠ činí: 50 524 474,20 EUR 
 
 
     Hodnota budov a pozemkov vo vlastníctve UPJŠ:      

 
- hodnota budov a stavieb v obstarávacích cenách činí:   20 743 986,74 EUR 
- výška celkových oprávok (zaúčtovaných odpisov):    9 119 115,63 EUR 
- účtovná zostatková hodnota budov:       11 624 871,11 EUR  
- hodnota pozemkov činí:         8 832 629,64 EUR 

  (len obstarávacie ceny, pozemky sa neodpisujú) 
 
Ďalšie vybrané ukazovatele hnuteľného majetku v obstarávacích cenách: 
 

dlhodobý hmotný majetok vo výške        13 382 280,52 EUR 
 účtovné oprávky (zaúčtované odpisy)       9 475 984,65 EUR 
 účtovná zostatková hodnota         3 906 295,87 EUR 

 
      dlhodobý nehmotný majetok vo výške         440 734,11 EUR 
       účtovné oprávky (zaúčtované odpisy)       345 649,55 EUR 
       účtovná zostatková hodnota         95 084,56 EUR 
 
     drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške        7 124 843,19 EUR 
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D) Zhodnotenie majetku 

V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení a kancelárskych priestorov v objekte FF UPJŠ na Petvza-
lovej ul., rekonštrukcia elektroinštalácie D-bloku a predmetnej vstupnej časti ŠDaJ na Medickej ul., spracovanie projekto-
vej dokumentácie – realizačný projekt pre stavbu Rekonštrukcia a obnova areálu UPJŠ I a II, Šrobárova 2 a Moyzesova 
9, Košice – 1. etapa – 1.4 Objekt A1 – Knižnica a spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie elek-
troinštalácie D-bloku a predmetnej vstupnej časti ŠDaJ na Medickej ul. Kúpnou zmluvou UPJŠ získala budovu II. gyn.-
pôrodníckej kliniky a budovu skladu fliaš a pozemky na Moyzesovej ul. 9 v Košiciach.  

E) Vyraďovanie a likvidácia majetku   
           
Dlhodobo prebytočný a neupotrebiteľný majetok univerzity bol v roku 2009 vyradený vyraďovacími komisiami 
a zlikvidovaný likvidačnými komisiami na základe návrhov na vyradenie v celkovej výške 851 tis. EUR. 

OOOdddppprrreeedddaaannn ýýý    nnneeehhhnnnuuu ttt eeeľľľnnnýýý    mmmaaajjj eeetttoookkk    

F) Odpredaný nehnuteľný majetok 
 
F.1) Nehnuteľnosti v kat. území Klokočov, obec Klokočov, okres Michalovce 

a) Pozemky: 
- parcela č. 463 – zastavané plochy o výmere 114 m2  
- parcela č. 464 – zastavané plochy o výmere 47 m2  
- parcela č. 465 – zastavané plochy o výmere 635 m2  
 

b) Stavby: 
- Učebno-výcvikové zariadenia č. súp. 311 na parc. č. 465, 
- prevádzková budova  č. súp. 312 na parc. č. 463, 
        Dátum prevodu vlastníctva: 21. 9. 2009. 

Inventarizácia a poistenie majetku    

G) Inventarizácia majetku a záväzkov 
 
V zmysle ustanovenia § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Prí-
kazu rektora č. 4/2009 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov zo dňa 3. marca 2009 č. j. 
775/2009 boli vykonané inventarizácie spravovaného majetku a záväzkov na fakultách UPJŠ, Rektoráte UPJŠ, vý-
skumných a pedagogických pracoviskách UPJŠ, informačných pracoviskách UPJŠ a účelových zariadeniach UPJŠ 
k 31. 3. 2009, 30. 6. 2009, 30. 9. 2009, k 31. 10. 2009 a 31. 12. 2009.  
 
Ústredná inventarizačná komisia po prejednaní inventarizácií vykonaných v roku 2009 konštatovala, že pri inventarizá-
ciách vznikol nasledovný inventarizačný rozdiel: 
 
pri vykonaní ročnej inventarizácie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného a nehmotného ma-
jetku a ostatného majetku k 31. 10. 2009 na Lekárskej fakulte, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika DHM+DNM v celkovej 
hodnote 5 408,70 EUR, DDHM+DDNM v celkovej hodnote 1199,45 EUR, materiál do 16,60 EUR v celkovej hodnote EUR 
361,74 EUR. 
 
H) Poistenie majetku 
 
UPJŠ má poistený majetok v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. pobočka Košice, a to na základe nasledov-
ných poistných zmlúv: 
 

- poistná zmluva č. 411 001 784, poistenie nehnuteľného majetku – komplexné poistenie všetkých živelných rizík 
a vody, poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci, poistenie peňazí – finančnej hotovosti v pokladniach UPJŠ, 
poistenie o všeobecnej zodpovednosti, poistenie hnuteľného majetku; 

- poistná zmluva č. 411 006 992, poistenie strojov a elektroniky (prietokový cytometer) právnických a podnikajúcich 
fyzických osôb;              

- poistná zmluva č. 80800 64853, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mo-
torového vozidla; 

- poistná zmluva č. 7710012675, poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla 
a úrazové poistenie osôb prepravujúcich sa vo vozidle.       

       
Poistné spolu: 18 012,41 EUR. 
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ZZZmmmeeennnyyy    vvvnnnúúú ttt ooo rrr nnn ýýý ccchhh    ppp rrreeedddppp iii sssooo vvv    

V súlade s ust. § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a v nadväznosti na Štatút UPJŠ v Košiciach bolo v rámci UPJŠ v Košiciach v roku 2009 vydaných 26 
vnútorných predpisov, a to: 
 
- Príkazy rektora (17) 
- Rozhodnutia rektora (20) 
- Smernice (4) 
- Pokyny rektora (2) 
- Metodické usmernenia (3) 
- Príkazy kvestora (1) 
- Pokyny kvestora (1) 
- ostatné vnútorné predpisy (5) 
 
V rámci aktualizácie vnútorných predpisov bolo zrušených 46 vnútorných predpisov a 21 predpisov ako neaktuálnych 
a 9 bolo doplnených, resp. zmenených dodatkami k vnútorným predpisom.  

Správa registratúry    

 
Správa registratúry UPJŠ v Košiciach sa riadi zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a vyhlášky MV SR 
č. 628/2002 Z. z. a vnútorným predpisom Smernicou č. 2/2004 – Registratúrny poriadok a registratúrny plán Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 27. 4. 2004, č. j. 63/2004/P v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 11. 2008, 
č. j. 3720/2008. Jednotlivé súčasti UPJŠ zabezpečujú správu registratúry na svojich pracoviskách pod metodickým do-
hľadom zamestnankyne Úseku právnej agendy a správy majetku Rektorátu UPJŠ. 
 
V registratúrnom stredisku R UPJŠ je zriadená pre potreby zamestnancov UPJŠ, ale aj ostatných osôb bádateľňa. Regis-
tratúrne stredisko R UPJŠ zabezpečuje i vyhľadávanie a zapožičiavanie spisov. V roku 2008 bolo uskutočnených 13 vý-
požičiek 
 
V roku 2009 bolo v programovej aplikácii ProPodnik – Registratúrne stredisko Web od firmy Bach Systems, spol. s r.o. 
Lučenec zaevidovaných 708 položiek spisov uložených v Registratúrnom stredisku R UPJŠ. 
Do registratúrneho strediska R UPJŠ bol prevzatý spisový materiál z jednotlivých úsekov na základe 38 preberacích pro-
tokolov. 
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ĽĽĽUUUDDDSSSKKKÉÉÉ   ZZZDDDRRROOOJJJEEE   

Zámerom UPJŠ v oblasti organizácie a riadenia je v súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2004 až 2010 postup-
ne pokračovať v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a ďalších súvisiacich činností na univerzite. 
Cieľom rozvoja organizačnej štruktúry je zabezpečiť stabilitu univerzity v slovenskom i európskom akademickom priesto-
re. Pozornosť sa sústredí na vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspešnosti univerzity v ďalšej kom-
plexnej akreditácii.  
 
Základným predpokladom pre úspešné napĺňanie spomínaných oblastí je vytvorenie podmienok na personálny rozvoj 
zamestnancov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Je potrebné dodržiavať vnútorný 
mzdový predpis takým spôsobom, aby sa ohodnotenie kvality práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funk-
čného platu. Pre mladých zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania je potrebné poskytnúť kurzy cudzích jazykov 
a komunikácie, aplikácie informačných systémov, pedagogických zručností a psychologickej prípravy.  
 
Cieľom je taktiež vytvárať podmienky pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov tak, aby kritériá na získavanie 
vedecko-pedagogických titulov nepôsobili demotivujúco, a tým zatraktívniť povolanie vysokoškolského učiteľa a vedecké-
ho pracovníka. Vedenie univerzity priebežne uskutoční personálny audit za účelom posúdenia efektívnosti vykonávaných 
činností na fakultách a celouniverzitných pracoviskách. 
 
 
 

Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2009 
 

Hlavná činnos ť 
Dotácia MŠ SR 

Pedagogickí zamestnanci Pracovisko 

prof. doc. OA A, L  Spolu  

Ostatní 
zam. bez 

vedy 

Zamestnanci  
vedy 

 a výskumu 
Spolu 

Hlavná 
činnos ť 

nedota čná 

PČ Spolu 

LF 46,3 30,5 149,7 31,4 257,9 150,9 36,3 445,1 15,7   460,8 
PF  28,6 41,3 55,4 15,6 140,9 98,8 55,1 294,8 6,2 12,6 313,6 
PrávF 7,7 12,0 28,8 0,2 48,7 25,4 2,0 76,1 2,0   78,1 
FVS 2,0 3,0 25,3 0,3 30,6 15,7   46,3 2,9 0,7 49,9 
FF 15,9 12,3 39,9 16,7 84,8 16,9 15,8 117,5 1,3   118,8 
Rekt. prac. 1,0 3,7 4,5 6,2 15,4 162,5   177,9 8,2 4,7 190,8 
ŠD           51,7   51,7 4,3 2,9 58,9 
ŠJ                 6,3 11,3 17,6 
                        
Celkom 101,5 102,8 303,6 70,4 578,3 521,9 109,2 1 209,4 46,9 32,2 1 288,5 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 
OA odborní asistenti 
A  asistenti 
L lektori 
HČ hlavná činnosť 
PČ podnikateľská činnosť 
LF Lekárska fakulta 
PF Prírodovedecká fakulta 
PrávF Právnická fakulta 
FVS Fakulta verejnej správy 
FF Filozofická fakulta 
ŠD Študentské domovy 
ŠJ Študentrské jedálne 
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Činnosť referátu BOZP bola zabezpečovaná v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Bezpečnos ť a ochrana zdravia pri práci    

Výchova a vzdelávanie  
 
• preukázateľné oboznamovanie všetkých zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť s právnymi 

predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, 
zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými po-
stupmi, o nebezpečenstvách a ohrozeniach, preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia pr-
vej pomoci, o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie a následné overo-
vanie znalostí; 

• informovanie členov komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí vy-
konávali práce na pracoviskách UPJŠ a študentov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, preventívnych opatreniach 
a ochranných opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o opatreniach a postupe v prípade 
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, zá-
chranných prác a evakuácie. 

 
Kontrolná činnos ť  
na pracoviskách bola zameraná na kontrolu: 
 
• dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
• dodržiavania bezpečného pracovného postupu a bezpečného správania sa na pracovisku; 
• stavu bezpečnosti technických zariadení, pracovísk, komunikácií, usporiadanie pracovných miest; 
• používania ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení; 
• dodržiavania zákazu fajčenia na pracovisku. 
  
V sledovanom období  
 
• boli vydané vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
• bola vedená dokumentácia, záznamy a evidencia súvisiaca s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci; 
• zamestnancom boli poskytované poradenské služby pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
• pre určených zamestnancov boli v spolupráci s RÚVZ Košice zabezpečované požadované doklady;  
• boli prehodnotené rizikové práce; 
• preventívne a ochranné služby boli zabezpečované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou; 
• neboli zaznamenané žiadne prevádzkové nehody a ani vážnejšie poruchy technických zariadení; 
• bol registrovaný 1 závažný pracovný úraz v Botanickej záhrade z dôvodu dĺžky dočasnej pracovnej neschopnosti 
•  viac ako 42 dní.  
 
V súlade s platnými právnymi predpismi boli úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečované 
priebežne. 

Ochrana pred požiarmi    

Činnosť referátu PO bola zabezpečovaná v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: 
 
 
Výchova a vzdelávanie 
 
• školenie všetkých zamestnancov o ochrane pred požiarmi a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi 

v mimopracovnom čase a následné overenie vedomostí; 
• školenie osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržiavali v jej objektoch; 
• odborná príprava protipožiarnych hliadok. 
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Kontrolná činnos ť  
 
Preventívne protipožiarne prehliadky boli zamerané na kontrolu: 
 
• organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách; 
• zariadení pre protipožiarny zásah; 
• trvalej voľnosti únikových ciest a východov, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, 

vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu a požiarnym vodovodom; 
• skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi; 
• funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov; 
• prevádzkovania a stavu technických a technologických zariadení; 
• označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi;  
• stavu požiarnotechnických zariadení (kontrola prenosných hasiacich prístrojov, elektrickej požiarnej signalizácie 

a požiarnych uzáverov) a požiarnych vodovodov. 
 

V sledovanom období 
 
• bola vypracovaná, vedená, udržiavaná a aktualizovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi; 
• boli vykonané cvičné požiarne poplachy; 
• dňa 13. 2. 2009 bol zaznamenaný požiar na ŠDaJ, Medická 4 na súkromnom motorovom vozidle, 

zaparkovanom v priestore na umiestnenie kontajnerov na odpad, príčinou požiaru bolo pravdepodobne úmyselné 
zapálenie neznámou osobou; 

 
Štátny požiarny dozor: 
 
a)  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vykonalo následnú protipožiarnu kontrolu 

v objekte Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce;  
b)  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vykonalo následnú protipožiarnu kontrolu v objekte 

Študentské domovy a jedálne Medická 4 a 6 a Popradská 66. 
 

Opatrenia na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov boli splnené. V súlade s platnými právnymi predpismi boli 
úlohy na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečované priebežne. 
 

Civilná ochrana    

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zamerala svoju činnosť na realizovanie úloh v súlade s Plánom hlavných 
úloh v oblasti krízového manažmentu, krízového plánovania, obrany – obranného plánovania, hospodárskej mobilizácie, 
civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností a Zameraním činnosti orgánov samosprávy, právnických 
osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie v územnom obvode Košice pri plnení úloh krízového riadenia, hospo-
dárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva; v roku 2009 naša univerzita zamerala svoju činnosť a realizovala úlo-
hy:  

Krízový manažment, krízové plánovanie, obrana ––– obranné plánovanie, HM 

 
• V súlade so zákonom č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov, usmernení MO SR a MŠ 

SR boli spracované v spolupráci s fakultami a univerzitnými pracoviskami podklady na plnenie úloh krízového pláno-
vania. 

• V súvislosti s krízovou situáciou v dôsledku zastavenia dodávok plynu zahraničným dodávateľom na územie SR 
a usmernením predsedu krízového štábu MŠ SR univerzita ako subjekt hospodárskej mobilizácie prehodnotila vznik-
nutú mimoriadnu udalosť a analyzovala jej možný negatívny dopad na chod jednotlivých objektov univerzity. 
V prípade absolútneho výpadku zemného plynu a vyhlásenia odberového stupňa č. 9 a tiež absolútneho výpadku do-
dávok elektrickej energie skontrolovala technický stav náhradných zdrojov (energocentrála) a tiež potreby zakúpenia 
chýbajúcich náhradných zdrojov (dieselagregát) na zabezpečenie chodu dôležitých univerzitných pracovísk. Krízový 
štáb navrhol a schválil opatrenia na chod univerzity na prípadný útlmový režim, ktorý oznámil ministrovi školstva. 

• V dokumentácii krízového plánovania subjektu hospodárskej mobilizácie boli aktualizované časti kapitol, v ktorých 
došlo k personálnym zmenám v súlade so zákonom č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších 
úprav a vyhlášky MH SR č. 119/2003 Z. z. 

• V súlade so zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších úprav a vyhláškou MH SR 
č.119/2003 Z. z. bol na zabezpečenie opatrení hospodárskej mobilizácie pravidelne aktualizovaný JIS HM AMION 
a v požadovaných termínoch zaslaný na MŠ SR.  
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Civilná ochrana obyvate ľstva 
 
• Na základe záverov z rokovania Pandemickej komisie vlády SR členovia krízového štábu a riaditelia univerzitných 

pracovísk univerzity boli informovaní o Rozhodnutí hlavného hygienika SR a postupe na zamedzenie šíreniu „prasa-
cej chrípky“ v objektoch našej univerzity. 

• Na zabezpečenie úloh pri vzniku mimoriadnej udalosti a možného ohrozenia zamestnancov objektu po obdržaní tele-
fonickej alebo písomnej vyhrážky o uložení výbušniny v objekte Rektorátu UPJŠ bola spracovaná metodika činnosti 
pre stálu vrátnu službu a jednotlivé pracoviská v uvedenom objekte zameraná na krátkodobú evakuáciu zamestnan-
cov a osôb prevzatých do starostlivosti. 

• ObÚ v Košiciach odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal v roku 2009 komplexnú kontrolu na zistenie sta-
vu plnenia úloh vyplývajúcich z realizácie zákonov NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a kontrolu krízového plánovania univerzity.  
Kontrola bola zameraná na spracovanú dokumentáciu civilnej ochrany objektu, na analýzu možného vzniku mimo-
riadnej udalosti v objekte a jeho okolí, plán ochrany objektu, plán vyrozumenia a varovania zamestnancov 
a študentov univerzity, plán evakuácie. Podľa výsledkov kontrolného orgánu neboli zistené porušenia všeobecne zá-
väzných právnych predpisov. 

• V rámci odbornej prípravy 
- preškolení určení zamestnanci k spracovanej metodike činnosti pri vzniku mimoriadnej situácie,  
- odborný referent správy registratúry univerzity absolvoval odbornú prípravu „Ochrana predmetov kultúrnej hodnoty“ 
  počas mimoriadnej situácie, 
- absolvovanie odborného školenie k novému JIS HM EPSIS v spolupráci MH SR a MŠ SR. 

• V súlade s vydanými predpismi a pokynmi ObÚ Košice a príkazu rektora UPJŠ vykonaná ročná inventarizácia CO 
materiálu, vedeného v programe EMCO.  

 

Ochrana utajovaných skuto čností 
 
Oblasť ochrany utajovaných skutočností je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších 
úprav, vykonávacími vyhláškami a rozhodnutím rektora o ochrane utajovaných skutočností. Univerzita má rektorom 
schválený zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami 
na stupeň utajenia „Vyhradené“ v pôsobnosti univerzity. 
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LLLEEEKKKÁÁÁRRRSSSKKKAAA   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
Milí priatelia, 
 
ak sa zamýšľame nad uplynulým rokom z pohľadu našej Alma mater, potom sa v našich mysliach predovšetkým vynára 
spomienka na periodický proces akreditácie Lekárskej fakulty. Kvalitná príprava akreditačného spisu sa premietla do his-
toricky najlepšieho hodnotenia našej fakulty, ktorá vo všetkých hodnotených činnostiach získala najvyššiu známku „A“. 
Uvedené hodnotenie umožňuje v nasledujúcich rokoch sústrediť sa na udržanie, resp. zveľaďovanie vysokej kvality 
vo vedeckovýskumnej činnosti, v zlepšovaní podmienok pedagogickej činnosti a atribútov prostredia, v ktorom naša fa-
kulta pôsobí. Rok 2009 sa niesol aj v znamení pokračujúcich aktivít, smerujúcich k získaniu budovy teoretických ústavov 
Lekárskej fakulty do vlastníctva UPJŠ. 

 
Po úspešnej akreditácii môže fakulta realizovať aktivity v akreditovaných nelekárskych zdravotníckych programoch 
(NZO) I. a II. stupňa ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a fyzioterapia a v spojenom I. a II. stupni lekárskych progra-
mov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Absolventi všeobecného lekárstva po absolvovaní štúdia získavajú titul 
MUDr. (adekvátne medzinárodne používanej skratke M. D.) a absolventi zubného lekárstva získavajú titul MDDr. (adek-
vátne medzinárodne používanej skratke D.M.D.). V nelekárskych programoch po prvom stupni vysokoškolského vzdelá-
vania získavajú absolventi titul Bc. a titul Mgr. po ukončení druhého stupňa vzdelávania.  
V roku 2009 sme pokračovali v zmene štruktúry študentov fakulty v zmysle prísľubu akademickej obci na začiatku funk-
čného obdobia. Pokračovali sme v znižovaní študentov NZO a vo zvyšovaní počtu zahraničných študentov. K 31. 10. 
2009 navštevovalo nelekárske programy I. a II. stupňa 398 študentov, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2008 o 187 
menej. Počet zahraničných študentov sa k rovnakému dátumu zvýšil na 293 a celkový počet študentov sa znížil 
na 2359. 
Fakulta zabezpečuje aj III. stupeň vysokoškolského vzdelávania, t. j. doktorandské štúdium v 10 akreditovaných študij-
ných odboroch, v ktorých v roku 2009 pôsobilo 58 študentov internej formy a 125 študentov externej formy. Neustále po-
ciťujeme nižšiu atraktívnosť doktorandského štúdia, a preto pre jeho zvýšenie pripravuje fakulta pre rok 2010 opatrenia, 
ktoré by mali prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov v tomto segmente vysokoškolského vzdelávania.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že vedeckovýskumná činnosť je z pohľadu vedenia fakulty prioritná, potešilo nás schválenie 
2 centier excelencie pre UPJŠ – CEVA a SEPO, v ktorých pôsobia viaceré ústavy a kliniky fakulty. Privítali by sme, keby 
sa univerzite, resp. fakulte podarilo uspieť v ďalších 3 žiadostiach o zriadenie centier excelencie, ktoré boli pracovníkmi 
našej fakulty v roku 2009 pripravené a podané do Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. 

 
Naša fakulta v roku 2009 pokračovala v poskytovaní špecializačného vzdelávania v 25 akreditovaných odboroch. 
Na konci roka bolo do špecializačnej prípravy zaradených 219 lekárov. S poľutovaním musíme konštatovať, že napriek 
skutočnosti, že lekárov-špecialistov pripravujeme pre rezort zdravotníctva, z tejto úrovne sme v roku 2009 nedostali 
žiadne finančné prostriedky. 

 
Finančné prostriedky, získané od študentov – samoplatcov, sa vedenie fakulty snaží použiť na vyššiu motiváciu svojich 
zamestnancov, predovšetkým tvorivých pracovníkov na zvyšovanie výkonnosti vo vedeckovýskumnej činnosti. Tieto pro-
striedky však slúžia aj na podporu rôznych potrieb pracovísk, resp. rekonštrukciu priestorov, ktoré fakulta používa, resp. 
v nich pôsobí. V roku 2009 sme z týchto prostriedkov podporili niektoré pracoviská fakulty – Ústav chémie a biochémie, 
Ústav anatómie, Ústav verejného zdravotníctva, Ústav biológie.  
 
Milí priatelia, dúfam, že predložená správa Vám umožni získať i ďalšie zaujímavé informácie, ktoré Vám priblížia aktivity 
našej fakulty v roku 2009. Verím, že Vám tiež poslúžia ako námet na podnetné návrhy, ktoré našu prácu pomôžu skvalit-
niť. 
 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
dekan  
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AKADEMICKÝ SENÁT  VEDECKÁ RADA 

Predseda: 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. 
  Predseda: 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
 

I. podpred-
seda: 

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. 
 

 
 

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

II. pod-
predseda: 

Martin Novotný  
(od 9/2009 Martina Vidová) 
 

 

Z
am

es
tn

an
ec

ká
 
č
as
ť
: 

M U D r . J o z e f  F i r m e n t ,  P h D .          
MUDr. Pavol Harbuľák 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. 
prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. 
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. 
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. 
prof. MUDr. Andrej Böır, PhD. 
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc. 
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. 
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. 
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 
prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc. 
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD. 
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD. 
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc. 

Č l e n o v i a: 

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

 

Č l e n o v i 
a: 

Š
tu

de
nt

sk
á 
č
as
ť
: 

Martin Novotný (do 9/2009) 
Tomáš Vasilenko  
Martina Vidová  
Ján Jurkemik  
Daniel Evin (do 9/2009) 
Andrej Čorba  
Tomáš Gajdzik 
Kamila Lacjaková 
Jakub Šuňavský (od 9/2009) 
Andrej Jenča (od 9/2009) 

 

 

E x t e r n í 
č l e n o v i a: 

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

 

KOLÉGIUM DEKANA VEDENIE DEKANA 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 
 

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 
 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. 
 

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

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

doc. MUDr. Pavol Jar čuška, PhD. 
 

MVDr. Ján Rosocha, CSc . 
 

Ing. Agnesa Klimová  
 

MUDr. Darina Hagovská 
 

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.  

 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
dekan 

 

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

v študijnom odbore stomatológia a zubné lekárstvo 
 

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre I. – III. ročník 

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a pre bakalárske a magisterské štúdium 
 

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

 v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a pre špecializačné štúdium 
 

doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof. 
prodekanka pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty v zahraničí 

 

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť  

 
doc. MUDr. Pavol Jar čuška, PhD. 

prodekan pre rozvoj, výučbové základne UPJŠ LF a spoluprácu s FNLP Košice 
 

MVDr. Ján Rosocha, CSc . 
prodekan pre granty a štrukturálne fondy  

 
Ing. Agnesa Klimová  

tajomníčka  
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Vzdelávacia činnos ť    

Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZVŠ) prebieha výučba v študijných programoch: 

 
 

Stupeň Forma Študijný program 

D/E Ošetrovateľstvo  

D Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve 

D/E Fyzioterapia 

1. stupeň 
bakalárske štúdium 

D/E Verejné zdravotníctvo 

E Ošetrovateľstvo 

E Fyzioterapia  
2. stupeň 
magisterské štúdium 

D/E Verejné zdravotníctvo 

Všeobecné lekárstvo 
spojený 1. a 2. stupeň D 

Zubné lekárstvo 
 
D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia 

 
Počty študentov 
 
Na UPJŠ Lekárskej fakulte k 31.10. bežného roka študuje spolu 2 359 študentov.  
 
 

Tabuľka č. 1 
 

Počty študentov podľa roka štúdia a študijného programu 
 

 

Študijný odbor 1. r. 
D/E 

2. r. 
D/E 

3. r. 
D/E 4. r. 5. r. 6. r. 

 
Lekárske študijné programy 

Všeobecné lekárstvo 232 236 276 209 207 163 

Zubné lekárstvo 62 69 85 49 50 31 

General Medicine 40 70 36 25 16 18 

Dental Medicine 20 21 22 12 5 7 

Spolu: 354 396 419 295 278 219 
 

Bakalárske študijné programy 
Ošetrovateľstvo (Bc.) 13 21/13 30 

Verejné zdravotníctvo (Bc.) 45 20/13 17 

Fyzioterapia (Bc.) 52 43/9 31 
Laboratórne vyšetrovacie me-
tódy v zdravotníctve (Bc.) 0 0 22 

Spolu: 110 84/35 100 

 

 
Magisterské študijné programy 

Ošetrovateľstvo (Mgr.) 0/16 0 

Verejné zdravotníctvo (Mgr.) 0 15/11 

Fyzioterapia (Mgr.) 0/15 0/12 

Spolu: 0/31 15/23 

 

Počet študentov spolu: 495 553 519 295 278 219 
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Tabuľka č. 2 
 

Počty študentov študijných programov k 31.10. bežného roka podľa akademických rokov 
 

 

Študijný odbor  2009/10 
D/E 

2008/09 
D/E 

2007/08 
D/E 

2006/07 
D/E 

2005/06 
D/E 

2004/05 
D/E 

Všeobecné lekárstvo 1323 1223 1154 1119 1127 1086 

Zubné lekárstvo/ 
Stomatológia 346 315 270 259 206 179 

Ošetrovateľstvo 64/29 241/15 500/21 500/118 421/312 448/306 

Fyzioterapia 126/36 119/27 114/24 97/5 58/26 - 

Verejné zdravotníctvo  97/24 78/23 67/7 47/8 32/10 - 

Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 22 41/28 43/8 45/8 21/11 - 

Pôrodná asistencia 0 13 19 8 - - 

General Medicine 205 178 110 84 53 62 

Dental Medicine 87 76 50 35 31 35 

Spolu 2270/89 2284/93 2327/60 2194/139 1949/359 1810/306 

 
 

 
Graf 1 

 
Porovnanie počtu študentov študijných programov po akademických rokoch 
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Graf 2 
 

Prehľad o počte študentov po akademických rokoch k 31. 10. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O štúdium na UPJŠ Lekárskej fakulte pre akademický rok 2009/2010 prejavilo záujem 1665 uchádzačov, z ktorých sa 
na štúdium zapísalo 429. V roku 2009 na UPJŠ LF štúdium štátnou skúškou ukončilo 429 študentov.  
 
Motivačné – mimoriadne štipendium na UPJŠ LF v roku 2009 bolo priznané 29 študentom podľa kritérií stanovených rek-
torom UPJŠ a dekanom fakulty. Prospechové štipendium podľa Štipendijného poriadku UPJŠ bolo v novembri 2009 pri-
znané 228 študentom v celkovej výške 78 950,6 €. V zmysle platných predpisov v roku 2009 boli vyplatené sociálne šti-
pendiá študentom v celkovej výške 454 289,79 €.  

VVVeeedddeeeccc kkkooo vvv ýýýsss kkkuuummmnnn ááá   ččč iii nnnnnnooosssťťť   

Za významnú kvalitatívnu zmenu v oblasti posilňovania výkonnosti výskumnej činnosti na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice, 
ako aj modernizáce jej infraštruktúry, môžeme považovať pokračovanie v trende začatom v roku 2008. Ťažisko získava-
nia prostriedkov na financovanie vedy bolo presunuté do oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie, finančných me-
chanizmov niektorých štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a iných zahraničných zdrojov, vrátane samotných me-
chanizmov financovania zo 7. rámcového programu Európskej komisie.  
 
Počas roka 2009, v rámci druhej výzvy zameranej na vytváranie centier excelencie pre výskum a vývoj, úspešne obstáli 
oba projekty z predchádzajúceho obdobia, teda Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu /SEPO/ a Centrum excelen-
tnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií– srdcového a mozgového infarktu (CEVA). Lekárska fakulta UPJŠ v 
rámci týchto upgradov už existujúcich centier excelentnosti dosiahla navýšenie finančných prostriedkov v celkovom ob-
jeme 1,52 mil € (45,7 mil Sk), čo sa z hľadiska ich čerpania prejaví až v budúcom období.  
 
Úspešnosť uchádzania sa o nové granty zo štrukturálnych fondov Európskej únie nie je možné posúdiť úplne, pretože 
hodnotenie projektov podaných v roku 2009 ešte nie je ukončené, ale intenzita príprav projektov významne narástla tak v 
absolútnom počte, ako aj v relatívnom meradle vnútri samotnej UPJŠ v Košiciach, kde väčšina podaných žiadostí je 
z pracovísk Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.  
 
V roku 2009 sa pokračovalo v čerpaní prostriedkov projektu s názvom Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pe-
diatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí, využívajúceho zdroje Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý bol 
v roku 2009 z vonkajších zdrojov financovaný v celkovom objeme 142,44 tis. € (4,3 mil. Sk). 
 
Do riešenia projektov, ktoré sú súčasťou 7. RP, v rámci programu Zdravie, v roku 2009 boli spracované projekty s ná-
zvom Role and mechanisms of action of plant bioactive compounds, Prevention of sudden death in Europe: a serious 
challenge, Biomimetic tissue grafts and substitutes, Body composition and gender as determinants of chronic obstructive 
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pulmonary disease (COPD) susceptibility and phenotype, Influence of Smoking, and clinical and Inflammatory Phenotype 
on the Persistence of Inflammation (SCIPPI) na úrovní partnerov, pretože však ide o relatívne dlhodobý nábehový 
a hodnotiaci proces, ten bude ukončený až v priebehu roka 2010. Tieto aktivity dávajú sľubný základ pre skutočne širokú 
vedeckú spoluprácu v medzinárodnom meradle. V rámci programu cezhraničnej spolupráce došlo k úspešnému odštar-
tovaniu spoločného projektu medzi univerzitami a nemocnicami v Košiciach a Miškolci v rámci projektu s názvom Rozvoj 
spoločného vzdelávania s podporou krajskej nemocnice v Miškolci a UPJŠ v Košiciach. 
 
Na dvoch univerzitných projektoch modernizácie technickej infraštruktúry, sa pracoviská Lekárskej fakulty v roku 2009 
podieľali v prvej výzve OPVaV – 5.1/01 – SORO v objeme 0,96 mil. € (28,8 mil. Sk) a v druhej výzve OPVaV - 5.1/02 - 
SORO v ca 1,03 mil € (31,0 mil. Sk. V projekte predloženom v rámci výzvy OPVaV - 5.1/03 – SORO, ktorého proces 
schvaľovania ešte prebieha, rozpočet za pracoviská LF UPJŠ je vo výške 1,69 mil. € (50,836 mil Sk).  
 
V rámci klasických domácich grantových mechanizmov VEGA, KEGA, APVV je zreteľný trend ich relatívneho ústupu 
do pozadia z hľadiska objemu financovania výskumných aktivít na fakulte v porovnaní s inými zdrojmi. Napriek tomu 
v absolútnom meradle došlo k nárastu objemu získaných grantových prostriedkov zamestnancami fakulty z 1,13 mil € 
(34,0 mil. Sk) v roku 2008 na 1,63 mil € (49,0 mil. Sk) v roku 2009, čo prestavuje zvýšenie o 44 percent. 
 
Za úspešný možno považovať rok 2009 aj z pohľadu získania nenávratnej finančnej podpory zo schémy pomoci obhos-
podarovanej Ministerstvom zdravotníctva SR, kde lekárska fakulta UPJŠ zaznamenala vysoké percento úspešnosti svo-
jimi tromi odsúhlasenými projektmi, celkove garantujúcimi externé zdroje financovania výskumu v objeme 23,00 tis. € 
(692,9 tis. Sk).   
 
Zamestnanci LF UPJŠ počas roka 2009 spracovali alebo partnersky sa spolupodieľali na príprave a predložení 49 žia-
dostí o finančnú podporu z rôznych grantových schém, vrátane žiadostí o nenávratný finančný príspevok z rôznych ope-
račných programov. 
 
Na základe výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a výsledkov doktorandského štúdia Lekárska fakulta bola zaradená 
v rámci komplexnej akreditácie vysokých škôl do najvyššej kategórie A. Uvedené hodnotenie Lekárska fakulta dosiahla 
prvýkrát v histórii akreditácií a evaluácií fakúlt v Slovenskej republike.  
 
Za posledné dva roky Lekárska fakulta prepracovala sa v hodnotení lekárskych a zdravotníckych fakúlt nezávislou ran-
kingovou a ratingovou agenturou ARRA z piatej pozície na druhé miesto, len 4 percentuálne body za dlhoročného lídra 
Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, ale pred fakulty s väčšou tradíciou ako má Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
akými sú Lekárska fakulta a Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.  
 
Zároveň Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach bola agentúrou vybraná ako ukážková fakulta so stabilným rastom 
v posledných 3 rokoch. Uvedené výsledky nezávislého externého hodnotenia sú odrazom tendencií a úrovne vedecko-
výskumnej činnosti na Lekárskej fakulte v roku 2009.  
 
Podľa údajov za rok 2009 odovzdaných Ministerstvu školstva SR pre účely výpočtu štátnej dotácie zamestnanci Lekár-
skej fakulty v roku 2009 vyprodukovali 1118 publikácií, čo predstavuje 50,38 % všetkých publikácií UPJŠ v Košiciach. 
Uvedený údaj znamená, že sa podarilo zastaviť klesajúci percentuálny podiel zamestnancov Lekárskej fakulty na celkovej 
produkcii publikácií zamestnancami UPJŠ v Košiciach.  
 
Z celkového počtu publikácií 142 publikácií bolo zverejnených v karentovaných časopisoch, z toho 73 pôvodných vedec-
kých prác. V nekarentovaných časopisoch zamestnanci fakulty publikovali 205 pôvodných vedeckých prác a 77 vedec-
kých prác v recenzovaných zborníkoch a monografiách. Zároveň bolo publikovaných 8 monografií. Vedecké práce za-
mestnancov fakulty boli v roku 2009 citované 843-krát, z toho 600 citácií v citačných indexoch Web of Science a Scopus. 
  
 
Noví nositelia vedecko-pedagogických titulov a vede ckých hodností za rok 2009 
 
V roku 2009 prevzali menovací dekrét: 4 docenti, 14 pracovníkov úspešne ukončilo doktorandské štúdium a získalo titul 
PhD. (z toho 2 získali titul mimo UPJŠ). Vedecký kvalifikačný stupeň IIa v roku 2009 bol udelený 2 zamestnancom.  
 
Doktorandské štúdium 
 
Lekárska fakulta do konca roku 2006 získala akreditáciu v 17 odboroch, pričom podľa predchádzajúcich predpisov v mi-
nulom období ich mala iba 9. V rámci komplexnej akreditácie fakulta akreditáciu na 10 odborov. V odbore Psychiatria bo-
la fakulte akreditácia pozastavená na obdobie 1 roku. Detailná analýza výsledkov vedeckovýskumnej činnosti bude sú-
časťou Správy o činnosti UPJŠ LF za rok 2009. 
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Medzinárodná spolupráca    

V oblasti medzinárodných projektov pokračoval v uplynulom roku projekt EÚ – MEHO – Migrant and Ethnic Health Ob-
servatory, koordinátorom ktorého je MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. z Ústavu verejného zdravotníctva LF UPJŠ. Ďal-
ším pokračujúcim medzinárodným informačným projektom je MEFANET (MEdical FAculties NETwork) – spolupráca 
na úrovni lekárskych fakúlt v Českej a Slovenskej republike v oblasti e-learning vzdelávania študentov, jeho koordináto-
rom je Ing. Jaroslav Majerník, PhD., z Ústavu lekárskej informatiky. Koordinátorkou a zodpovednou riešiteľkou 5 medzi-
národných projektov je Mgr. Andrea Gecková-Madarasová, PhD., z KISH (Kosice Institute for Society and Health) na Ús-
tave verejného zdravotníctva LF UPJŠ. 
 
Vedeckovýskumné výsledky pracovísk boli prezentované aj v zahraničí prostredníctvom zahraničných ciest, ktorých 
v roku 2009 bolo 245, z toho pracovných ciest 51, študijných pobytov 28 a z celkového počtu zahraničných ciest bolo 157 
zahraničných s aktívnou účasťou. Pracovníci fakulty organizovali na pôde LF 12 medzinárodných vedeckých konferencií, 
sympózií a workshopov. V roku 2009 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ po prvýkrát uskutočnila medzinárodná študentsko-
vedecká konferencia pod názvom 1st International Student Medical Congress Košice (ISMCK´2009). 
 
Potešiteľné sú medzinárodné aktivity študentov. V rámci programu LLP/ERASMUS v akademickom roku 2008/2009 štu-
dovalo v zahraničí 36 študentov všeobecného lekárstva, 4 študentky ošetrovateľstva a 1 doktorandka. Na Lekárskej fa-
kulte študovalo 14 študentov z univerzít v Poľsku, Taliansku, Španielsku, Litvy a v Turecku. Učiteľskej mobility sa zúčast-
nilo 8 učiteľov a na fakulte bola 1 učiteľka z Bulharska, 2 z Českej republiky a 1 administratívny pracovník z Poľska. 
 
Na medzinárodných konferenciách v zahraničí sa zúčastnilo 15 študentov, 58 študentov absolvovalo mesačné zahranič-
né študijné pobyty na klinikách počas letnej prázdninovej praxe a na Lekárskej fakulte počas mesačnej praxe bolo 50 
študentov zo zahraničia. Na základe univerzitnej zmluvy už po niekoľko rokov prichádzajú na dvojtýždňovú prax študenti 
medicíny z Univerzity v Lille (Francúzsko). V minulom roku 17 francúzski študenti 2. ročníkov medicíny absolvovali 
na rôznych klinikách Fakultnej nemocnice prax z predmetu Ošetrovateľstvo.  

Vzťah k verejnosti a propagácia    

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta využíva rôzne nástroje propagácie a reklamy doma 
i v zahraničí. Aktivity sú zamerané na propagáciu štúdia pre našich a zahraničných študentov. V roku 2009 rozvíjala mar-
ketingovú komunikáciu prostredníctvom vydávania informačných brožúr a letákov o možnostiach štúdia v slovenskom 
i anglickom jazyku, informačných DVD, pravidelnou aktualizáciou www stránky fakulty. Zamestnanci fakulty aktívne pre-
zentovali možnosti štúdia na viacerých podujatiach v zahraničí – Nórsko, Španielsko, Portugalsko, Pakistan.  
 
Dňa 6. 11. 2009 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v priestoroch UPJŠ Lekárskej fakulty. Po slávnostnom otvorení na-
vštívili záujemcovia vybrané ústavy a laboratória fakulty.  
 
Študenti UPJŠ LF a Spolok medikov mesta Košíc usporiadali v dňoch 23. – 25.06.2009 1st International Student medical 
Congress Košice (ISMCK 09). Konferencie sa zúčastnili študenti z 20 krajín. Odborný a vedecký program prebiehal v 10 
sekciách. Študenti navštívili pamätihodnosti mesta Košíc, oblasť Vysokých Tatier, Spiša a tokajských vínnych pivníc.  
 
V roku 2009, pri príležitosti niekoľkodňového programu osláv Dňa mesta Košice, bola Cena mesta Košice udelená prof. 
MUDr. Ivanovi Schréterovi, CSc., a Cena primátora mesta Košice kolektívu Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF 
a FN L. Pasteura v Košiciach. 
 
Pri príležitosti 50. výročia založenia UPJŠ boli ocenení emeritní a súčasní učitelia UPJŠ LF. 
 
UPJŠ LF sa takisto aktívne zapojila do prípravy osláv 85. výročia založenia FN L. Pasteura v Košiciach.  
 
V minulom roku boli ocenení ďalší zamestnanci UPJŠ LF:  
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. – Čestné členstvo a medaila Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Praha 
a Čestná cena akademika Theophila Rudolpha Niederlanda udelená Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Bratislava, 
2009 
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, PhD. – Dérerova cena za celoživotný prínos pre internú medicínu udelená Prezídiom Slo-
venskej lekárskej spoločnosti, Bratislava, 2009 
 
Titul „Študentská osobnosť roka“, ktorý získali študenti 6. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bol udelený absol-
ventom: MUDr. Pavel Staško a MUDr. Ján Varga za 1. miesto v kategóriách Lekárske vedy a farmácia v Bratislave dňa 
24. 11. 2009. 
 
Viacerí učitelia našej fakulty za zúčastnili diskusných relácií v televízii, rozhlase a printových médiách. Propagovali nielen 
možnosti štúdia na fakulte, ale i výsledky vlastnej vedeckovýskumnej a klinickej práce.  
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Prehľad činností, vykonávaných v roku 2009 v súvislosti s pl nením poslania fakulty    

V roku 2009 UPJŠ LF vykonávala nasledujúce činnosti v súvislosti s plnením poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru: 
 
Pedagogické aktivity , napr. 
 
a) realizácia pregraduálnej činnosti v akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorských programoch 

s postupnou implementáciou kreditového systému, 
b) optimalizácia počtu študentov doktorského štúdia s prihliadnutím k potrebám a finančnej podpore zo strany MŠ SR, 
c) pokračovanie redukcie počtu študentov v nelekárskych zdravotníckych odboroch, 
d) príprava zmlúv s novými zahraničnými partnermi pre získavanie študentov-samoplatcov zo zahraničia, 
e) pokračovanie vo zvyšovaní počtu zahraničných študentov na fakulte, 
f) podpora účasti víťazov ŠVOČ na zahraničných konferenciách, 
g) podpora mobilít študentov a učiteľov, 
h) pokračovanie zlepšovania kvalifikačnej štruktúry UPJŠ LF 
 
Vedeckovýskumné aktivity v zmysle Aktualizácie dlhodobého zámeru UPJŠ LF do 2013, napr. 
 
a) podpora vedeckovýskumných aktivít v rámci nosných výskumných smeroch fakulty, ktorými sú Onkologické ochore-

nia, Kardiovaskulárne a respiračné ochorenia a poruchy metabolizmu a Regeneračná a preventívna medicína, napr. 
formou finančnej a administratívnej spoluúčasti fakulty v projektoch v rámci výziev operačných programov financo-
vaných zo štrukturálnych fondov EÚ., 

b) uplatňovanie bodového ohodnotenia vedeckovýskumných aktivít tvorivých pracovníkov LF ako podkladu na prizna-
nie osobného ohodnotenia, 

c) príprava bodového hodnotenia vedeckovýskumných aktivít doktorandov ako podkladu na priznanie osobného 
ohodnotenia 

 
Rozvojové aktivity, napr. 
 
a) podpora aktivít, súvisiacich so získaním budovy teoretických ústavov fakulty, v ktorej sídli LF, do vlastníctva UPJŠ, 
b) podpora aktivít, súvisiacich s dobudovaním komplexnej výučbovej základne, t. j. univerzitnej nemocnice, príprava 

a realizácia zmlúv o výučbových základniach s ďalšími pracoviskami, 
c) snaha o udržanie najlepších absolventov doktorandského štúdia na pracovných miestach učiteľov, resp. vedecko- 

výskumných pracovníkov fakulty, 
d) podpora riešenia problému nedostatku lekárov, 
e) realizácia a podpora špecializačného vzdelávania na fakulte v súlade s oznámením Európskej komisie č. 2008/C 

322/03 o uznávaní odborných kvalifikácií, vydávaných UPJŠ LF, napr. finančnou stimuláciou tvorivých pracovníkov 
fakulty pri jeho vykonávaní.  

 

Zmeny vnútorných predpisov    

• Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 23. 2. 2009 bol uznesením č. 52/2009 schválený návrh Šta-
tútu UPJŠ LF. 

• Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 23. 2. 2009 bol uznesením č. 53/2009 schválený návrh na 
zriadenie Inštitútu pre postgraduálne vzdelávanie UPJŠ LF. 

• Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 23. 3. 2009 bolo uznesením č. 56/2009 schválené zriadenie 
nových funkčných miest. 

• Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 10. 6. 2009 bola uznesením č. 61/2009 schválená zmena 
organizačnej štruktúry LF. 

 
Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 9. 12. 2009 boli uznesením č. 67/2009 schválené Zásady osobného 
ohodnotenia študentov 3. stupňa VŠ vzdelávania. 
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Aj v roku 2009 bolo hlavným poslaním Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach poskytovať kvalitné vysokoškolské 
vzdelávanie v prírodných vedách, matematike a informatike a učiteľstve príslušných akademických predmetov, ktoré je 
založené na kvalitnom interdisciplinárnom vedeckom výskume. Aj v druhom funkčnom období (2007 – 2011) sa súčasné 
vedenie fakulty sústreďuje na realizáciu poslania Prírodovedeckej fakulty, definovaného v Dlhodobom zámere.  

Okrem týchto základných úloh je našou prioritou udržanie medzinárodného rozsahu pôsobenia fakulty a zachovanie 
zdravého pomeru medzi výučbou a vedeckým výskumom v pracovnej náplni VŠ učiteľov. Sme úprimne radi, že fakulta si 
naďalej udržiava popredné postavenie v SR v počte vedeckých výstupov, úspešnosti grantových vedeckých projektov 
a grantovej podpory pre ďalšie aktivity súvisiace s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl a budovaním 
vedeckovýskumnej základne. S odstupom času vnímam rok 2009, že sa niesol v znamení najmä týchto významných sku-
točností: 

1. Spoločne s vedením univerzity a so sesterskými fakultami sme ukončili proces komplexnej akreditácie našej alma-
mater. Aj teraz sa v myšlienkach neraz vraciam k pozitívnym dojmom a skúsenostiam z návštevy pracovnej skupiny 
AK. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať členom vedenia univerzity, dámam v Univerzitnej knižnici, členom ve-
denia fakulty, všetkým garantom študijných programov, učiteľom i študentom, zamestnancom dekanátu za ústretovú 
spoluprácu i kvalitne odvedenú prácu počas realizácie akreditácie. 

2. Rok 2009 sa zapíše do našej histórie skutočnosťou, že sme naštartovali proces revitalizácie našej vedeckej infraštruk-
túry zo štrukturálnych fondov. Základnou prioritnou úlohou vedenia fakulty bolo začatie realizácie plánovaných aktivít 
projektov centier excelentnosti na čerpanie štrukturálnych fondov z OP VaV, koordinácia tohto procesu i konkrétna 
pomoc riešiteľským tímom. 

3. Vďaka spolupráci s vedením univerzity sme urobili významny pokrok aj v zlepšení materiálnych podmienok na realizá-
ciu výučby. Vďaka projektu na rozvoj infraštruktúry UPJŠ sa podarilo zrekonštruvať poslucháreň M5 na modernú aulu, 
posluchárne a laboratóriá sú postupne vybavované modernou laboratórnou i IKT technikou. 

4. Vďaka skúsenostiam Centra celoživotnoho vzdelávania v oblasti celoživotného vzdelávania sa nám podarilo vytvoriť 
konzorciá univerzít na realizáciu dvoch národných projektov v OP vzdelávanie. Tieto projekty majú potenciál vý-
znamne prispieť k posilneniu povedomia UPJŠ v slovenskom vzdelávacom priestore. 

  
Som úprimne rád, že vedecké kolektívy fakulty naplnili svoje ambície a zapojili sa do prípravy aj ďalších projektov. Boli 
podané ďalšie žiadosti o centrá excelencie v OP VaV, ale aj projekt „Doktorand“ v rámci OP vzdelávanie na podporu dok-
torandského štúdia na našej a Filozofickej fakulte. Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov však nesie so sebou 
aj záväzok 5 % finančnej spoluúčasti, čo v podmienkach úspešnosti našej fakulty sú nemalé zdroje. Preto verím, že spolu 
s riaditeľmi ústavov, vedúcimi osobnosťami fakulty nájdeme mechanizmy na splnenie tohto záväzku. Vo všeobecnosti 
na Slovensku nie sme spokojní s našou úspešnosťou pri získavaní projektov 7 RP, preto si vysoko vážim úsilie našich fy-
zikov v spolupráci s didaktikmi ostatných odborov na fakulte, ktoré bolo ocenené schválením projektu 7 RP na podporu 
vzdelávania v prírodných vedách pod koordináciou City University v Dubline.  
V oblasti vzdelávania by som v neposlednom rade rád vyzdvihol spoluprácu s Filozofickou fakultou pri analýze skúseností 
s medziodborovými študijnými programami. Vysoko si vážim prínos medzifakultných medziodborových študijných pro-
gramov pre univerzitný rozmer vzdelávania. Výsledkom tejto spolupráce sú identické smernice oboch dekanov 
na realizáciu Študijného poriadku UPJŠ.  

 
 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
dekan 
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AKADEMICKÝ SENÁT VEDECKÁ RADA 

Predseda: RNDr. Marcel Török, PhD. Predseda: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Podpredseda:  doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. Podpredseda:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

 

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.  
doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD. 
RNDr. Dušan Barabas, CSc. 
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. 
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. 
RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. 
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. 
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 
Mgr. Daniel Jancura, PhD. 
RNDr. Jozef Jirásek, PhD. 
RNDr. Marián Kireš, PhD. 
RNDr. Mariana Kolesárová, PhD. 
doc. Ing. Martin Orendáč, CSc. 
RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
RNDr. Jozef Strečka, PhD. 
RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. 

Č l e n o v i a: 

Š
tu

de
nt

sk
á 
č

as
ť
: 

Bc. Jozef Angelovič 
Mgr. Ľuboš Bauer 
Katarína Grichová 
Bc. Denisa Hrehorová 
Bc. Eva Husáková 
Bc. Jana Ivanisková 
Michaela Nováková 
Bc. Zuzana Nováková 
Bc. Marek Varchula 

 

Č l e n o v i a: 

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

 

KOLÉGIUM DEKANA VEDENIE DEKANA 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc 

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 

Ing. Lenka Labancová 

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

doc. RNDr. Michla Jaščur, CSc. 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc. 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

Ing. Marián Andrejko 

RNDr. Marcel Török, PhD. 

Ing. Tatiana Bušová 

Nataša Saláková 

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
dekan 

 
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 

prodekan pre vedu, výskum, zahraničné vzťahy 
a doktorandské štúdium 

 
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

 
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 

prodekan pre rozvoj fakulty 
 

Ing. Lenka Labancová 
tajomníčka 

 
RNDr. Marcel Török, PhD . 

predseda AS fakulty 
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Vývoj po čtu študentov,  pre ktorých zabezpe čovali výu čbu 
jednotlivé ústavy 
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Vzdelávacia činnos ť    

Rok 2009 bol rokom hodnotenia slovenských vysokých škôl v procese komplexnej akreditácie. Snahou vedenia fakulty 
bolo, aj po odovzdaní akreditačného spisu, naďalej skvalitňovať proces a podmienky pedagogickej práce na bakalárskom 
a magisterskom stupni. Zabezpečovanie kontinuity garancií študijných programov, zvyšovanie kvalifikácie učiteľov 
a zlepšovanie materiálnych podmienok pre štúdium boli a naďalej budú súčasťou stratégie prípravy budúcich absolven-
tov. Motivačné štipendiá pre vynikajúcich študentov a školné v nadštandardnej dĺžke štúdia sú nástrojmi, ktoré môžu výz-
namne ovplyvniť postoje študentov k študijným povinnostiam.  

Súčasné podmienky pre prijímanie uchádzačov sú dostatočne prísne, aby na fakulte študovali študenti so skutočným zá-
ujmom o prírodné vedy, matematiku a informatiku. Je neľahkou úlohou motivovať výborných študentov gymnázií, aby sa 
rozhodli študovať práve na PF UPJŠ v Košiciach, zvlášť v učiteľských študijných programoch. Nové formy komunikácie 
s cieľovou skupinou potenciálnych uchádzačov majú pomôcť ovplyvniť ich rozhodnutie. Vítaná je v tomto smere aj inicia-
tíva našich študentov, ktorá určite prinesie svoje ovocie. V oblasti organizácie štúdia nastal čas, na základe prvých rokov 
skúseností s prísne oddeleným bakalárskym a magisterským stupňom, prehodnotiť realizáciu štátnych skúšok. Cieľom 
vedenia fakulty je, aby všetky opatrenia týkajúce sa vzdelávania, pre ktoré sa spoločne s vedením ústavov rozhodne, 
viedli k efektivite práce učiteľov a študentov a slúžili k posilneniu dobrého mena PF UPJŠ a k zvýšeniu záujmu o štúdium 
na fakulte.  

Kvalifikačná štruktúra učiteľov na fakulte je výborná. Na fakulte je zamestnaných v hlavnom pracovnom pomere 22 profe-
sorov, 7 mimoriadnych profesorov, 44 docentov, 55 odborných asistentov a 10 asistentov a 4 lektori.  

Vedenie fakulty hodnotí a oceňuje úsilie učiteľov o vlastný osobný rozvoj a skvalitnenie pedagogického procesu.  
 
Cena dekana za pedagogickú činnos ť za rok 2009 
 

• prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. 
• RNDr. Jozef Jirásek, CSc. 
• prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.  
• RNDr. Oľga Kulcsárová, CSc. 
• RNDr. Pavol Meľuch – im memoriam  

 
Študenti a výu čba 
 
V akademickom roku 2009/10 študuje na 1. a 2. stupni na PF UPJŠ spolu 1 289 študentov v dennej forme. Na 3. stupni 
študovalo 123 doktorandov v dennej (97) a externej (26) forme. Výučbu najvyššieho počtu študentov zabezpečuje Ústav 
biologických a ekologických vied a Ústav chemických vied (graf č. 1). Potešiteľný záujem je o štúdium geografie, najmä 
medziodborových ŠP s geografiou.  

 
Graf č. 1 

 Počet študentov podľa zabezpečenia výučby jednotlivými ústavmi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrani ční študenti 

V akademickom roku 2008/2009 študovali na fakulte štyria študenti zo zahraničia. V súčasnosti študujú na bakalárskom 
stupni traja zahraniční študenti, študijný program Biológia (Líbya), Biológia-informatika (Srbsko) a Informatika (Namíbia). 
Na magisterskom stupni sú traja zahraniční študenti, jeden na študijnom programe Biochémia (Lýbia), jedna študentka na 
študijnom programe Molekulová a bunková biológia a genetika (Cyprus) a jedna na študijnom programe Geografia (Srb-
sko). 

 



 56 

LLP/ERASMUS  

Vedenie fakulty má záujem o podporu študentských a učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus. V akademickom ro-
ku 2008/2009 študovalo na fakulte v ZS 7 a v LS 9 študentov zahraničných univerzít (Španielsko, Bulharsko, Turecko, 
Nemecko). V aktuálnom zimnom semestri študuje na PF UPJŠ v rámci programu Erasmus 14 študentov (Turecko, Špa-
nielsko, Portugalsko, Bulharsko a Rakúsko). Mobility LPP/Erasmus sa zúčastnilo 19 učiteľov PF UPJŠ (Španielsko – 4, 
Maďarsko – 2, Česká republika – 5, Nemecko – 5, Francúzsko – 2, Slovinsko – 1). 

Nová študijná literatúra 

Študentom je k dispozícii najmä v elektronickej forme, ktorú si žiadajú predovšetkým študenti. Vydávanie tlačenej formy 
študijných textov sa ukázalo v uplynulých rokoch z ekonomického hľadiska ako stratové. Fakulta podporuje v súčasnosti 
najmä dotlač a nové vydanie vypredaných titulov.  

Medziodborové štúdium  

Medziodborové štúdium ako nová forma prípravy na prvom stupni pre budúce štúdium učiteľstva či jednoodborové štú-
dium na druhom stupni prináša nové poznatky a má svoje špecifické problémy, ktoré vedenie fakulty analyzuje a bude 
riešiť. Taktiež máme prvé poznatky s medziodborovým štúdiom, ktoré sa realizuje na dvoch fakultách.  

Hodnotenie výu čby študentmi 

Fakulta je zo zákona povinná každoročne umožniť svojim študentom, aby sa vyjadrili k práci učiteľov, organizácii výučby 
a zhodnotili subjektívny prínos jednotlivých predmetov pre ich vlastné vzdelanie. Účasť študentov na hodnotení je dobro-
voľná, a preto nebolo možné v uplynulých rokoch získať štatisticky významnú spätnú väzbu o pohľade študentov na 
vzdelávací proces. Študentov končiacich ročníkov sa vôbec nepodarilo motivovať, aby odovzdali vyplnené hodnotiace 
hárky. Hodnotenie výučby v akademickom roku 2008/2009 preto nebolo organizované centrálne, ale bolo realizované na 
jednotlivých ústavoch PF UPJŠ. Ústavy k nemu využili koniec letného semestra 2008/9, na niektorých ústavoch ho reali-
zovali na začiatku aktuálneho zimného semestra. Výsledky hodnotenia boli spracované taktiež na jednotlivých ústavoch. 

Študentská rada 

Študentská rada sa aktívne podieľa na organizácii študentského života a tradičných podujatí, ako je imatrikulačný ples, 
Prírodovedecké dni a pod. Zástupcovia študentov sú prizývaní k dôležitým rozhodnutiam, ktoré sa týkajú štúdia. Sú im 
vysvetlené zmeny v legislatíve upravujúcej podmienky štúdia. Študentská rada pomáha zvýšiť informovanosť študentov 
a prevádzkuje aj vlastnú webovú stránku. Vydáva časopis Prímes. Pravidelnosť vydávania tohto študentského časopisu 
bola v tomto roku narušená, študenti riešia náhradu členov edičnej rady za študentov, ktorí ukončili svoje štúdium. 

 
RIADENIE ŠTÚDIA S PODPOROU INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 
Akademický informa čný systém 
 

V akademickom roku 2008/9 prebiehalo riadenie štúdia novou verziou AIS2 na celej UPJŠ bez výraznejších problémov. 
Študijná agenda je spracovávaná celá v AIS2, administratívny systém je využívaný na všetkých stupňoch riadenia. V roku 
2009 boli zavedný modul pre diskusné fóra v AO. Na fakulte opäť dekan fakulty moderuje anonymnú „Čiernu skrinku“ slú-
žiacu na evidenciu kritických postrehov AO PF. 
 
E – vzdelávanie 
 

Podpora prezenčnej výučby v prostredí MOODLE pre predmety denného štúdia sa stáva medzi učiteľmi a študentmi stále 
obľúbenejšou. V súčasnosti má elektronickú podporu 145 predmetov, z toho 70 v anglickom jazyku. Hlavnými výhodami 
elektronickej podpory sú ľahký prístup študentov k študijným materiálom, materiály a relevantné internetové zdroje pre-
hľadne usporiadané podľa týždňov semestra a tém, možnosť odovzdať vypracované zadania z domu cez internet ich vlo-
žením priamo na server, možnosť realizácie priebežného hodnotenia cez internet, možnosť konzultácie s učiteľom cez in-
ternet.  
 
Propagácia štúdia 
 

Motivovaniu mladých ľudí pre štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky a získaniu ich pre voľbu našej fakulty 
môže napomôcť popularizácia vedy a prezentácia fakulty rôznymi spôsobmi. Informácie o štúdiu sa nachádzajú na webo-
vej stránke fakulty, na portáli VŠ, na komerčnom portáli Education. Inzerujeme v časopise pre študentov Generation, pro-
stredníctvom MHD, z úrovne ústavov PF aj z úrovne univerzity. V spolupráci so študentmi UPJŠ sú organizované stretnu-
tia s gymnazistami. Dvakrát ročne sa organizuje tzv. Deň otvorených dverí a tlačové konferencie. Zamestnanci, učitelia aj 
študenti v spolupráci so SAV sa zapájajú do organizácie súťaží pre stredoškolákov a popularizačných aktivít pre verej-
nosť. Na tieto aktivity získavajú finančné prostriedky z grantových agentúr. Prínos uvedených činností sa určite prejavil 
v záujme o štúdium tento rok. V radoch prvákov, ktorí na štúdium nastúpili, sme uskutočnili anketu s cieľom zistiť, kto ale-
bo čo najviac ovplyvnilo ich rozhodnutie prísť študovať na PF UPJŠ. Výsledok ankety, do ktorej sa zapojilo 324 prvákov, 
nebol prekvapujúci. Celkovo 471 záznamov (niektorí študenti zaškrtli viac ako jednu možnosť) bolo rozložených v tomto 
poradí: webová stránka fakulty – 140, referencia rodičov, súrodencov alebo kamarátov – 97, učiteľ na strednej škole – 71, 
Deň otvorených dverí – 53, stále som chcel študovať na PF UPJŠ – 29, návšteva pracovníkov PF UPJŠ na mojej škole – 
27, iné internetové zdroje, ako napr. www.education.sk – 23, iná motivácia – 9, reklama na MHD – 3. Fakulta cielene plánu-
je vystúpenia vedeckých osobností v médiách.  
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Spolupráca s firmami pri formovaní profilu absolven tov  

Fakulta spolupracuje s potenciálnymi odberateľmi absolventov, ako sú T-Systems Slovakia, Siemens, Ness-KDC, pFlow, 
VSL Software, Imuna, a. s., Šarišské Michaľany, USS, a. s. Tieto firmy sa zapájajú aj do výučby študentov na študijnom 
programe informatika, o zamestnávanie ktorých majú záujem. Túto spoluprácu si ceníme, pretože napomáha k zlepšeniu 
umiestnenia absolventov na pracovnom trhu. Firmy u nás zabezpečujú výučbu 11 predmetov. 

Materiálne a technické podmienky štúdia 

Fakulta pružne reagovala na prvé výzvy na podávanie projektov na čerpanie finančných prostriedkov z európskych štruk-
turálnych fondov (EŠF EÚ OP VaV). Z uvedených finančných prostriedkov sa už počas letných prázdnin realizovala re-
konštrukcia posluchární M5 a M6. V súčasnosti sa doplňuje vybavenie výučbových priestorov modernými výučbovými in-
formačnými technológiami a mikroskopickou technikou. Po úspešnom uchádzaní sa o finančné prostriedky, aj v rámci 
ďalších výziev, by mohla PF UPJŠ získať priamo na vybavenie učební a laboratórií spolu približne 2,23 mil. €. 
V akademickom roku 2008/2009 bolo zavedené elektronické podpisovanie hodnotení v AIS učiteľmi a fakulta prešla na 
elektronickú archiváciu výkazov o štúdiu. Rozšírenie možností použitia elektronického podpisu na podpisovanie žiadostí 
a prihlášok študentmi je stále aktuálne.  
 

Súčasný stav v doktorandskom štúdiu na fakulte 

V súčasnosti má fakulta akreditovaných 16 študijných programov. Na základe zmluvy s UPJŠ doktorandské štúdium pro-
stredníctvom našej fakulty realizujú aj 4 externé vzdelávacie inštitúcie (pracoviská SAV), a to v rámci 7 študijných prog-
ramov.  

Na fakulte k 31. 10. 2009 bolo 130 doktorandov, z toho 102 doktorandov v dennej forme štúdia a 28 v externej forme štú-
dia. Na externých vzdelávacích inštitúciách pôsobilo k tomuto dátumu celkom 26 doktorandov, z toho 25 doktorandov 
v dennej forme štúdia a 1 doktorand v externej forme štúdia.  

Z analýzy ročného hodnotenia doktorandov denného štúdia vyplýva, že doktorandi v akad. roku 2009 boli spoluautormi 
78 karentovaných publikácií, 30 vedeckých článkov v nekarentovaných časopisoch, 107 príspevkov v recenzovaných 
zborníkoch a 85 abstraktov z konferencií, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje výrazný nárast publikačných výstupov 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.  

Okrem toho doktorandi už zaregistrovali na svoje práce 14 citácií podľa SCI. V akademickom roku 2008/2009 doktorandi 
odučili celkom 397 semestrohodín.  

Laureáti ceny dekana za VV Č v kategórii doktorandov, rok 2009  

• RNDr. Alena Radváková 
• RNDr. Martin Kello 
• RNDr. Júlia Ričanyová 
• RNDr. Veronika Vaneková 

VVVeeedddeeeccc kkkooo vvv ýýýsss kkkuuummmnnn ááá   ččč iii nnnnnnooosssťťť   

Fakulta si naďalej udržiava popredné postavenie v SR v počte vedeckých výstupov, úspešnosti grantových vedeckých 
projektov a grantovej podpory pre ďalšie aktivity, súvisiace s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl 
a budovaním materiálovej základne. Svojimi výsledkami v tejto oblasti sa fakulta etablovala na medzinárodne známu ve-
deckovýskumnú inštitúciu s rozvetvenou sieťou medzinárodných kontaktov. Základnou prioritou úlohou vedenia fakulty 
v roku 2009 bola príprava realizácie projektov na čerpanie štrukturálnych fondov z Operačného programu veda a výskum, 
koordinácia tohto procesu i konkrétna pomoc riešiteľským tímom v spolupráci s PA UPJŠ a CCV pri vypracovaní nových 
žiadostí. V spolupráci s partnerskými pracoviskami UPJŠ, pracoviskami slovenských VŠ a ústavov SAV fakulta participo-
vala na realizácii 5 centier excelentnosti.  
 

1. CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (UPJŠ, UMB, ŽU), odborný garant 
za PF – doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

2. SEPO - Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (PF + LF), odborný garant za PF – prof. RNDr. Peter Fedo-
ročko, CSc.  

3. Extrem  – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (UPJŠ, UEF SAV), od-
borný garant za PF – prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. 

4. nanoCEXmat  - Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (UMV SAV, 
UEF SAV, UGT SAV, UPJŠ), odborný garant za PF – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

5. CKV - Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia (AU SAV, UEF SAV, UPJŠ), odborný garant 
za PF – doc. RNDr. Štefan Parimucha, PhD.  

 
Realizáciou týchto projektov sa rozbehli rekonštrukčné práce priestorov. Realizujú sa výberové konania na nákup tech-
nickej infraštruktúry a už máme aj prvé dodávky cenných experimentálnych zariadení. Prvá etapa týchto projektov bude 
vrcholť v roku 2010 a zároveň bude otvorená druhá etapa, ktorá potrvá až do r. 2012. Celkovo na podporu pracovísk v 
priestoroch fakulty je zazmluvnených 2.8 M€ v 1. etape a 3, 178 M€ v 2. etape. 
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V roku 2009 boli podané tieto nové projekty v OP VaV: 
1. BioMol – Centrum excelentnosti pre výskum biomolekúl, predkladateľ UPJŠ (UCHV PF), odborný garant prof. 

RNDr. Jozef Gonda, DrSc. 
2. BiophCass  – Centrum pre biofyzikálny výskum (UFV), ako partnerská inštitúcia s UEF SAV v Košiciach, odborný 

garant prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. 
  
V OP vzdelávanie boli podané nové projekty: 

1. Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ, odborný garant doc. RNDr Dušan Šveda, CSc. 
2. Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ „Doktorand“, od-

borný garant prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. 
 
Vedenie fakulty je presvedčené, že úspech pri etablovaní excelentných pracovísk na UPJŠ bude mať rozhodujúci pozitív-
ny dopad na vedeckú infraštruktúru ústavov. Bez ohľadu na problémy s kumuláciou prostriedkov na spoluúčasť, ako aj na 
náročné administratívne riadenie projektov veríme, že budeme úspešní a že fakulta nesklamala a etablovala sa v tejto sú-
ťaži podľa očakávania. Sme radi, že o projekt centra excelentnosti sa uchádza aj UCHV a veríme, že bude úspešný.  
 
Laureáti Ceny dekana za VV Č v kategórii zamestnancov, rok 2009 
 

1. prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. 
2. prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  
3. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 
4. prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. 
5. doc. RNDr. Andrej Oriňák, CSc. 

 
Najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele VV Č v r. 2009 
 
V roku 2009 bolo na fakulte riešených 9 projektov APVV, 62 projektov VEGA, 5 projektov KEGA, 2 projekty MVTS, 1 apli-
kačný projekt, 2 zahraničné projekty, 39 VVGS, 1 ŠPVV. Celková finančná dotácia na vedecké projekty bola 1 790 tis. € 
(z toho 183 tis. kapitálové prostriedky). 
 
Publika čné výstupy zamestnancov ústavov PF UPJŠ v roku 2009  
 
618 publikačných výstupov, z toho 168 v časopisoch evidovaných databázou CC.  
 
Citácie v roku 2009:  
 
1621 citácií, z toho 1473 evidovaných v SCI. 
 
Všetky detailné informácie o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti budú k dispozícii v Správe o vedockovýskumnej čin-
nosti fakulty za rok 2009 a v Annual report of the Faculty of Science 2009. 

Medzinárodná spolupráca    

Prírodovedecká fakulta je aktívne zapojená do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho priestoru. O jej bohatej me-
dzinárodnej spolupráci svedčí 20 zmluvných zahraničných partnerov UPJŠ v oblasti vedeckého výskumu, na ktorých ak-
tívne participuje aj PF. Fakulta ročne organizuje viacero konferencií medzinárodného významu.  
 
Celkový počet realizovaných zahraničných ciest v roku 2009 bol 228, z toho v rámci zmluvnej vedeckej spolupráce s 21 
univerzitami sa uskutočnilo 49 zahraničných pracovných ciest. Dosiahnuté vedecké výsledky prezentovalo 109 zamest-
nancov na 74 zahraničných konferenciách. V roku 2009 bolo na ústavoch fakulty prijatých 26 zahraničných hostí v rámci 
zmluvnej spolupráce a 62 zahraničných hostí v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a iných projektov, me-
dzinárodných zmlúv a medzinárodných podujatí organizovaných PF UPJŠ. Potešiteľný je každoročný nárast zahranič-
ných mobilít študentov.  
 
Študenti realizovali 97 zahraničných ciest, z toho 86 doktorandi a 11 študenti 2. stupňa. Okrem toho na medzinárodných 
súťažiach sa zúčastnilo 9 študentov (vrátane doktorandov). V rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a iných 
projektov a medzinárodných zmlúv študenti a doktorandi uskutočnili 51 zahraničných pracovných ciest, z toho v rámci 
medzinárodných vzdelávacích projektov, najmä programu LLP/Erasmus, sa realizovalo 35 študentských mobilít (26 vyslaní 
a 9 prijatí). 
 
Preh ľad činností, vykonávaných v roku 2009 v súvislosti s pl nením poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru  
 
Všetky aktivity vedenia fakulty i vedenia ústavov boli realizované v nadväznosti na plnenie úloh Dlhodobého zámeru, čo-
mu bol prispôsobený obsah rokovaní vedenia fakulty i zasadnutí Kolégia dekana. 
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V oblasti pedagogickej činnosti sa PF v roku 2008 sústredila najmä na tieto  úlohy:  
 

- Udržať vedecký charakter doktorandského štúdia bolo a je základnou premisou štúdia doktorandov na fakulte.  
- Pokračovali sme vo vylepšovaní vybavenosti posluchární a laboratórií.  
- Bol kladený dôraz na propagáciu štúdia na fakulte s cieľom hľadať nové efektívne formy propagácie.  
- Naďalej sme zdokonaľovali systém riadenia štúdia – bola vyvíjjaný AIS na základe požiadaviek „konzorcia uni-

verzít“.  
- V spolupráci s UK hľadáme opatrenia na zlepšenie prístupu študentov k študijným materiálom, a to zlepšením 

služieb predaja študijnej literatúry. Zlepšili sa služby študentom umožňujúce prístup k informáciám (internet) roz-
šírením wifi technológie v areáli fakulty.  

- Rozšírili sme vydávanie učebných textov v elektronickej forme. 
- Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium sa realizovalo na základe výsledkov stredoškolského štúdia.  
- Prijímacie konanie na magisterské študijné programy bolo realizované aj výberom na základe výsledkov štúdia 

na bakalárskom stupni, ak záujem o študijný program presiahol kapacitu gestorského ústavu. 
- Realizovala sa spolupráca s firmami vo výučbe a formovaní profilu absolventov, najmä pri štúdiu informatiky.  

 
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti : 
 

- Bol podporený vznik a rozvoj centier excelentnosti ako hlavný nástroj koncentrácie výskumu (intelektuálny poten-
ciál, infraštruktúra, financie...). Celý proces uchádzanie sa o výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov je koordino-
vaný z pozície vedenia fakulty. 

- Boli prijaté opatrenia k väčšej miere zapojenosti sa do európskych vedeckých projektov.  
- Prioritnou úlohou bola aj aktívna účasť vedeckých tímov v renomovaných vedeckých spoluprácach na vý-

znamných vedeckých projektoch, ktoré sú prioritné v rámci európskeho výskumného priestoru. (XFEL – Ham-
burg, CENTRASYNC – ESFR Grenoble, CENI – ILL Grenoble, CERN Ženeva, JINR Dubna, FAIR Darmstadt, 
EMBL 
v Grenobli, Heidelbergu a Hamburgu.... ). 

- Na jednotlivých ústavoch bola realizovaná schválená stratégia smerovania výskumných aktivít v kontexte princí-
pov interdisciplinarity a potenciálu regiónu, SR a EÚ. 

 
V oblasti riadenia fakulty: 
 

- Stabilizácia organizačnej štruktúru fakulty (na báze ústavov), ktorá umožňuje efektívne riadenie štúdia.  
- Riadenie štúdia i adminstratívneho chodu fakulty bolo realizované len cez Akademický informačný systém (AIS).  
- Vedenie fakulty a ústavy vyvíjali v záujme kvalitnej výučby nepretržitý tlak na zlepšovanie kvalifikačnej úrovne 

učiteľov tak, aby výučba bola zabezpečovaná podľa požiadaviek Akreditačnej komisie.  
- Zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov v súlade s poslaním a zámermi fakulty. 

Vzťah k verejnosti a propagácia    

Profesionálnym nástrojom fakulty na realizáciu služieb verejnosti je Centrum celoživotného vzdelávania (CCV). Fakulta 
sa prostredníctvom CCV významne presadila aj vo výzvach Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja (ERDF). Prvé ESF projekty boli riešené už od roku 2004. V súčasnosti CCV priamo realizuje alebo 
poskytuje podporu pri realizácií niekoľkých dopytovo-orientovaných i národných projektov.  

V rámci OP Vzdelávanie sa v roku 2009 pozornosť CCV sústredila na realizáciu dvoch národných projektov: 
1. „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“. V tomto projekte pod zá-

štitou ŠPU konzorcium piatich univerzít – UPJŠ, UK, UKF, ŽU a UMB, preškolí cca 1500 učiteľov ZŠ a SŠ 
v predmete informatika a informatická výchova. Doba riešenia projektu je od 10/2008 do 9/2011. UPJŠ zastupuje 
všetky univerzity voči ŠPÚ, koordinuje a administratívne zabezpečuje celé vzdelávanie v rámci celého Sloven-
ska. 

2. „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách“. V týchto dvoch projektoch 
v spolupráci so spoločnosťou Elfa, s. r. o. a konzorcium UPJŠ a UK preškolí cca 6 tisíc učiteľov 
v prírodovedných i humanitných aprobačných predmetoch. (UPJŠ zodpovedá za vzdelávanie v odboroch Fyzika, 
Matematika a Slovenský jazyk). Doba riešenia je od 12/2008 do 11/2013. 

Zároveň sa CCV podieľa na dopytovo-orientovaných projektoch v rámci komerčnej činnosti: 
1. Pripravilo 7 projektov pre základné a stredné školy v druhej výzve „Premena tradičnej školy na modernú“, pričom 

úspešných bolo 5 projektov. 
2. Pomáhalo školám, ktoré získali nenávratný finančný príspevok (NFP) z ESF v prvej i druhej výzve „Premena tra-

dičnej školy na modernú“, 
3. Poskytovalo konzultácie k písaniu projektov pre ďalších záujemcov 
4. Poskytovalo vzdelávacie aktivity pre školy, ktoré získali NFP (SŠG Užhorodská 39, Košice, Základná škola Už-

horodská 39 Košice, Spojená škola Centrálna 464, Svidník) 

V rámci OP Výskum a vývoj sa v roku 2009 pozornosť CCV sústredila na realizáciu zazmluvnených projektov Centier ex-
celentnosti (5), kde poskytovalo podporu projektovým manažérom, ale hlavne zabezpečovalo finančné riadenie týchto 
projektov – prípravu verejných obstarávaní, prípravu žiadostí o platbu. 
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CCV pomáhalo pri príprave ďalších projektov v rámci rôznych výziev – druhá vlna Centier excelentnosti (5), Infraštruktúra 
vzdelávania (1), Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií (2), Hungary-Slovakia CBC Programme 
(1). 

V roku 2009 sa prostredníctvom CCV realizovali tieto projekty: 

1. Školenia v oblasti Jednotného štátneho ú čtovníctva a výkazníctva a systému štátnej pokladnic e, určené pre 
zamestnancov subjektov verejnej správy  (http://pokladnica.ccv.upjs.sk/) 
 

V období od januára do marca 2009 prebiehalo 5 typov kurzov, na ktorých počas obdobia od 27. 1. 2009 do 27. 3. 2009 
bolo vyškolených spolu 694 účtovníkov.  

V mesiacoch február a marec 2009 sa pripravila ponuka v rámci verejného obstarávania vyhláseného Ministerstvom fi-
nancií na službu „Poskytovanie vzdelávacích aktivít v oblasti systému štátnej pokladnice a jednotného štátneho účtov-
níctva a výkazníctva v rámci riadenia verejných financií“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
V období od mája 2009 do decembra 2009 prebiehali vzdelávacie aktivity, vďaka ktorým v priebehu obdobia od 18. 5. 
2009 do 15. 12. 2009 bolo vyškolených spolu 1115 účtovníkov. 
 
Školenia prebiehali v 5 mestách pod záštitou piatich školiacich stredísk, slovenských univerzít – EU Bratislava, UKF 
Nitra, UMB Banská Bystrica, ŽU Žilina a UPJŠ Košice. 

2. Projekt IT-Valley  

V roku 2009 pokračovali vzdelávacie aktivity pre T-Systems Slovakia podobnou formou ako v predchádzajúcich rokoch: 
• Summer UniversITy – 48 účastníkov 
• IT farma – 60 účastníkov 
• Evening UniversITy – 38  
 

Ďalšie dôležité aktivity 
 

• Od roku 2004 je fakulta prostredníctvom CCV testovacím centrom ECDL vďaka postupnému personálnemu po-
silňovaniu pracoviska a zriadeniu druhej špecializovanej PC učebne. Kancelária ECDL oslovila CCV na vykona-
nie pilotného testovania ECDL, pilotného vyhodnocovania a následného spracovania pripomienok k lokalizácii 
verzie ECDL MQTB V50 pre Slovensko pre softvérovú zostavu MS Windows XP SK a MS Office 2003 SK. 

• Podpora vydávania MIF – Matematika, Informatika, Fyzika – didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky, 
fyziky, hlavne jeho elektronická verzia: http://mif.ccv.upjs.sk 

 
Fakulta sa prostredníctvom týchto vzdelávacích aktivít CCV etablovala ako renomovaná inštitúcia v oblasti realizácie ko-
merčného vzdelávania. Personálne vybudovanie pracoviska je od začiatku realizované na základe financovania z projek-
tových prostriedkov či už na báze hlavnej alebo podnikateľskej činnosti CCV.  

Zmeny vnútorných predpisov    

1. Smernica dekana k realizácii ustanovení Študijného poriadku UPJŠ v podmienkach PF UPJŠ. 
2. Zásady prideľovania štipendií na PF UPJŠ. 
3. Zásady prijímacieho konania na PF UPJŠ pre AR 20010/2011. 
4. Smernica dekana k podmienkam pôsobenia emeritných profesorov 
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PPPRRRÁÁÁVVVNNNIIICCCKKKÁÁÁ   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilancovať výsledky po uplynutí každého roka znamená porovnať plusy a mínusy spojené s hodnoteným obdobím. Bilan-
covanie výsledkov roku 2009 je z môjho pohľadu odlišné najmä preto, že v tomto roku po ukončení akreditačného proce-
su vydala Akreditačná komisia rozhodnutia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú fungovanie každej vysokej školy a jej 
súčastí. Akreditácia, obrazne povedané, nastavila zrkadlo fakulte ako celku a tiež jednotlivým vysokoškolským učiteľom 
pôsobiacim na jej pôde. Výsledky hovoria jasnou rečou o tom, či sa rozvoj fakulty uberal správnou cestou alebo sa po-
tenciál fakulty v uplynulom období nevyužil dostatočne. 
Je pre mňa poteším konštatovať, že výsledky akreditácie zaradili fakultu na vrchol rebríčka právnických fakúlt na Sloven-
sku a prispeli tiež k pozitívnemu hodnoteniu celej našej univerzity. Z tohto úspechu sa môže právom tešiť celý kolektív .  
 
Zároveň je treba pripomenúť, že dobré výsledky tiež zaväzujú. Hneď po získaní oficiálnych výsledkov akreditácie začalo 
vedenie fakulty realizovať kroky, ktoré umožnia poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na 3. stupni v odbore trestné prá-
vo. Ukazuje sa, že v záujme ďalšieho rozvoja fakulty je potrebné iniciovať smerom k MŠ SR a Akreditačnej komisii niekto-
ré zmeny v predpisoch a hodnotiacich postupoch. Generačná výmena v radoch učiteľov, ktorá zákonite prichádza, si zas 
vyžaduje, aby sa mladým perspektívnym učiteľom vytvárali podmienky pre ich ďalší odborný rast.  
 
V roku 2009 po prvýkrát udeľovala fakulta titul bakalára. Prechod na dvojstupňové vzdelávanie si vyžiadal viacero závaž-
ných zmien v organizovaní štúdia. V záujme zlepšovania kvality vzdelávania venovalo vedenie fakulty veľkú pozornosť 
aktualizácii študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania. Podpora bola smerovaná aj na klinické vzdelávanie, 
ktoré sa javí ako veľmi účinný nástroj spájania teórie s praxou a je preto zo stany študentov vyhľadávané. Študenti si tu 
osvojujú návyky a vedomosti pre ľahšie a rýchlejšie začlenenie sa do praxe po ukončení svojho štúdia. 
 
Rok 2009 bol úspešný aj z hľadiska ďalšieho rozširovania doktorandského štúdia. Záujem o štúdium v internej forme pre-
vyšuje možnosti fakulty. Vysoký počet uchádzačov dáva dobré predpoklady, aby sa ďalej skvalitňoval výber študentov. 
Nedá mi, aby som na tomto mieste nepripomenula, že v roku 2009 si prevzalo z rúk rektor diplom o získaní hodnosti PhD. 
až 14 našich študentov. 
 
V živote fakulty má svoje významné miesto aj spolupráca s takými inštitúciami ako sú Ústavný súd , Ústav štátu a práva 
SAV, Krajský súd a Krajská prokuratúra a tiež bohaté kontakty s inými právnickými fakultami. Odborníci z ich radov sú 
prínosom pre fakultu tak vo vzdelávacom procese ako aj vo vedeckovýskumnej činnosti.  
 
Hodnotený rok priniesol priaznivú bilanciu aj v zapojenosti učiteľov do grantovej činnosti. Vďaka tomu sa významne zvýšil 
objem finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané riešiteľom z jednotlivých agentúr. V porovnaní s rokom 2008 pred-
stavoval tento nárast viac ako 70 %. Osobitne ma teší fakt, že sú to práve mladí učitelia, ktorí preberajú iniciatívu do svo-
jich rúk.  
 
Pri hodnotení činnosti fakulty nemožno nespomenúť spoluprácu s miestnou pobočkou európskej študentskej organizácie 
ELSA. Vedenie všestranne podporuje činnosť pobočky na pôde fakulty. Osobitným prínosom sú vedecké podujatia 
s medzinárodnou účasťou, ktoré organizujú členovia ELSA s odborníkmi z radov učiteľov.  
 
Uplynulý rok zostal z pohľadu hospodárenia poznačený napätosťou vo finančných zdrojoch. Zlepšenie vybavenosti pro-
striedkami IKT sa realizovalo najmä vďaka čerpaniu grantových prostriedkov. Veríme, že zásadný obrat v modernizácii 
učebných priestorov nastane v roku 2010 po získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Na záver si dovolím vysloviť poďakovanie všetkým spolupracovníkom za dobre odvedenú prácu. 
 

 
 

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
dekanka 
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AKADEMICKÝ SENÁT VEDECKÁ RADA 

Predseda: doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.  Predseda: 
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  

 

Podpredseda:  Vladimír Filičko Podpredseda:  

Č l e n o v i a:   

 

Zamestnanecká časť: 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.          

JUDr. Tomáš Illeš 

mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.      

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  

JUDr. Miroslav Štrkolec  

JUDr. Marta Tóthová, PhD.         

JUDr. Ján Trojan, CSc.             

JUDr. Janka Vykročová, CSc.        

 

Študentská časť: 

Bc. Lukáš Cisko 

Štefan Demko 

Vladimír Filičko                     

Štefan Lazorčák                            

 

Č l e n o v i a:  

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

prof. JUDr. Helena Barancová, CSc. 

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

mim. prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. 

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc. 

JUDr. Peter Koromház 

JUDr. Ivetta Macejková 

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 

JUDr. Darina Michalková 

doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

JUDr. Imrich Volkai 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 

 

KOLÉGIUM DEKANKY VEDENIE DEKANKY 

 

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

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

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

Ing. Katarína Horňáková 

mim. prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 

JUDr. Kristián Csach, PhD. 

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 

mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 

 

 

doc. JUDr. Mária Buj ňáková, CSc.  
dekanka fakulty 

 
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.  

prodekan pre zahraničné vzťahy a informačné technológie 
 

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.  
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, 

doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie občanov 
 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovi čová, CSc.  
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

 
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 
predsedníčka Akademického senátu 

 
Ing. Katarína Hor ňáková     

tajomníčka fakulty 
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 Vzdelávacia činnos ť    

V roku 2009 sa vzdelávanie uskutočňovalo v dennej a v externej forme štúdia. V 1. až 4. ročníku sa uskutočňoval baka-
lársky študijný program a v 5. ročníku magisterský študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Po prvýkrát v histórii fakulty ukončilo I. stupeň vysokoškolského vzde-
lávania a titul Bc. získalo spolu 251 absolventov (z toho 24 v externej forme). Zároveň poslucháči 5. ročníka boli na fakul-
te poslednou skupinou, ktorá ukončila vzdelávanie v spojenom magisterskom študijnom programe.  
 
Fakulta v prijímacom konaní pokračovala v osvedčenej písomnej forme prijímacej skúšky. Je potešiteľné, že záujem 
o štúdium napriek silnej konkurencii tak v rámci SR ako aj a ČR nepoľavil. Na dennú formu podalo prihlášku 989 uchá-
dzačov, z ktorých bolo 307 prijatých. Zápis vykonalo 249 študentov. Do externej formy štúdia sa prihlásilo 411 uchádza-
čov, z ktorých bolo prijatých 81. Do 1. ročníka nastúpilo 68 študentov. Externá forma štúdia pre týchto novoprijatých štu-
dentov je spoplatnená. 
Skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu venuje vedenie fakulty trvalú pozornosť. Študijné programy pre jednotlivé stupne 
vzdelávania sa vo vedeckej rade fakulty aktualizujú tak, aby obsah výučby čo najviac zodpovedal dynamickým zmenám 
v hospodárskom a spoločenskom živote. Ďalej sa rozširovalo klinické vzdelávanie, o ktoré pretrváva zo strany študentov 
zvýšený záujem. Fakulta v tejto súvislosti podnikla kroky na inštitucionalizáciu tohto vzdelávania a vytvorila tiež v rámci 
svojej organizačnej štruktúry osobitné pracovisko právnych kliník. 
 
V hodnotenom roku došlo v nadväznosti na zavedenie jednosemestrových predmetov k zvýšeniu počtu skúšobných úko-
nov a významnú zmenu v harmonograme štúdia znamenala aj agenda bakalárskych prác.  
 
V roku 2009 získalo diplom a titul Mgr.“ celkom 247 absolventov, z nich 34 v externej forme štúdia. Titul „Bc.“ bol udelený 
251 absolventom, z nich 24 študovalo v externej forme.  
      
Rok 2009 priniesol ďalší nárast počtu doktorandov a úspešný bol aj z hľadiska počtu doktorandov, ktorí štúdium ukončili 
a získali hodnosť PhD. V dennej forme štúdia študovalo 25 študentov (stav k 31. 10.) a v externej forme štúdia bol počet 
študujúcich 56 (stav k 31. 10.). Obhájením dizertačnej práce ukončilo v hodnotenom roku štúdium 14 doktorandov, čo 
znamenalo prvenstvo v porovnaní s inými fakultami.  
 
V rigoróznom konaní priznala fakulta v roku 2009 na základe úspešného vykonania rigoróznej skúšky akademický titul 
„JUDr.“ celkom 223 prihláseným do konania.  
 
K zabezpečeniu odbornej literatúry už tradične prispeli predajné akcie významného českého vydavateľstva LINDE, ktoré 
sa uskutočňujú na pôde fakulty a sú určené nielen pre študentov ale aj širokú odbornú verejnosť. V knižničnom fonde 
predstavovali prírastky sumu vyše 27 tis. €, kým v r. 2008 to bola suma 11 tis. €. Významnou mierou (viac ako 50 %) to-
mu napomohli finančné zdroje získané v rámci grantovej činnosti. 
 
Podľa stavu k 31. 12. 2009 na fakulte pôsobilo spolu 54 interných vysokoškolských učiteľov, z nich 7 vo funkcii profesor, 
2 mimoriadni profesori, 13 vo funkcii docent, 20 odborných asistentov s hodnosťou CSc. alebo PhD., 12 odborných asis-
tentov bez vedeckej hodnosti Pre budúci rozvoj fakulty je fakulty rozhodujúce, že tak vedenie fakulty ako aj samotní mladí 
učitelia dbajú na svoj odborný rast (v uplynulom roku 8 získali titul PhD.)    

 

Pretrval problém, že záujem o hodnotenie kvality vzdelávania, ktoré je upravené v zákone o vysokých školách, bol mini-
málny. Zopakovala sa situácia, keď sa do ankety zapojil veľmi nízky počet študentov, čo znamenalo slabú vypovedaciu 
schopnosť anketových odpovedí. Väčšina informácií sa naďalej získavala na stretnutiach so zástupcami ročníkov 
a študijných skupín. Vedenie fakulty následne reagovalo na takto avizované problémy prijímaním rôznych opatrení.  

 
Súčasťou fakulty je Ústav európskeho práva, ktorý je v rámci vysokého školstva na Slovensku považovaný za špecifikum. 
Členovia ústavu sú úspešní aj vo vedeckovýskumnej oblasti, a to najmä zásluhou mladých učiteľov.  

VVVeeedddeeeccc kkkooo vvv ýýýsss kkkuuummmnnn ááá   ččč iii nnnnnnooosssťťť   

Vedenie fakulty venuje hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti trvalú pozornosť. Pravidelne sa hodnotí plnenie úloh 
v kvalifikačnom raste Zapájanie sa učiteľov do grantových aktivít prináša nielen výsledky, ktoré fakultu zviditeľňujú, 
ale znamenajú aj nemalý prínos vo financovaní prevádzkových potrieb. Kvalitu dosiahnutých výstupov v tejto oblasti po-
tvrdila fakulte akreditačná komisia, ktorá jej priznala spomedzi právnických fakúlt na Slovensku najvyššie hodnotenie A-. 
 
V roku 2009 sa na fakulte riešilo celkovo 10 grantových projektov VEGA (z toho: 3 nové projekty so začiatkom riešenia 
v r. 2009, 3 pokračujúce a 4 končiace projekty), 1 projekt v rámci Vnútorného vedeckého grantového systému na UPJŠ 
a 3 projekty APVV (1 pokračujúci a 2 so začiatkom riešenia v r. 2009). Do riešenia projektov sa zapojilo 42 učiteľov a 6 in-
terných doktorandov. Jeden učiteľ fakulty bol zapojený v grantovom projekte KEGA riešenom na inom pracovisku. Celko-
vá finančná dotácia na riešenie uvedených projektov bola 124 817 € (z toho 9 946 € kapitálové prostriedky). Oproti roku 
2008 došlo k nárastu až o 73 %. 
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V rámci edičnej činnosti bolo vydaných 9 zborníkov (z toho 7 financovaných z grantových prostriedkov ) a 4 monografie. 
Dostupnosť literatúry sa zlepšuje aj vďaka elektronizácii. Po prvýkrát sa v elektronickej podobe sprístupnil na webovej 
stránke vysokoškolský učebný text. V roku 2009 Atestačná komisia UPJŠ v Košiciach schválila návrh na ponechanie ve-
deckého kvalifikačného stupňa IIa vedeckovýskumnému zamestnancovi fakulty. Tento zamestnanec získal v r. 2009 ve-
deckopedagogický titul docent. 
 
Výsledky, ktoré fakulta dosahuje vo vedeckovýskumnej oblasti a tiež výsledky vo výchove novej generácie vedeckých 
pracovníkov sú dobrým predpokladom pre priaznivý budúci rozvoj fakulty. 

Medzinárodná spolupráca    

Program celoživotného vzdelávania ERASMUS sa úspešne včlenil do života fakulty. Mobility študentské aj učiteľské sa 
uskutočňujú na základe bilaterálnych dohôd uzavretých s nasledovnými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí: Aristotelo-
va univerzita v Solúne (Grécko), Univerzita Sophia Antipolis v Nice (Francúzsko), Rzeszowská univerzita v Rzeszowe 
(Poľsko),Wroclawská univerzita vo Wroclawe (Poľsko), Jagiellonska univerzita v Krakowe (Poľsko)/, Katolícka univerzita 
Jána Pavla II v Lubline (Poľsko), Univerzita Warminsko-Mazurski v Olsztyne (Poľsko), Univerzita Padova (Taliansko), 
Univerzita Foggia (Taliansko), Európska univerzita v Ríme (Taliansko), Univerzita Erzincan (Turecko), Univerzita Vallado-
lid (Španielsko), Paris-Lodron-Univerzita v Salzburgu (Rakúsko), Univerzita „Ovidius“ Constanta (Rumunsko), Univerzita 
Miskolc (Maďarsko), Univerzita Palackého, Metropolitná univerzita v Prahe a Univerzita Karlova (Česko). 

V rámci študentských mobilít ERASMUS v akademickom roku 2008/2009 na fakulte študovali 3 poľskí študenti a 2 štu-
denti z Turecka. V zahraničí študovalo 17 našich študentov, čo zaradilo fakultu na popredné miesto v rámci UPJŠ. Ponu-
ku na učiteľské mobility využili 2 odborní asistenti. Recipročne fakulta prijala na pracovno-prednáškový pobyt 1 učiteľku 
z Poľska a 3 učiteľky z Maďarska. Traja študenti po úspešnom výberovom konaní absolvovali v rámci programu Praktická 
stáž študentov VŠ v podnikoch stáž v právnických kanceláriách v Prahe. Pokračovali aktivity podporujúce odborný rast 
mladých učiteľov a interných doktorandov, a to:  

1. medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké debaty mladých právnikov 2009“ organizovaná v októbri 2009 
na Univerzite Palackého;  

2. 14. ročník Jesennej školy práva na tému „Presadzovanie ľudských práv – európska skúsenosť“, ktorú organizoval 
Ústav štátu a práva SAV v spolupráci v novembri 2009; 

3. účasť na študijných alebo výskumných pobytoch v zahraničí. 

Tradíciou sa už stáva aj študijná návšteva Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu, ktorú v letných me-
siacoch roku 2009 absolvovalo 13 vybraných študentov.  

Fakulta ďalej rozvíjala spoluprácu s 12 partnerskými inštitúciami v 6 krajinách Európy, s ktorými má podpísané dohody 
o spolupráci. Ďalšie aktivity sa rozvíjajú v rámci mimozmluvnej medzinárodnej spolupráce, a to na úrovni fakúlt a jednotli-
vých katedier. Ide najmä o spoluprácu s právnickými fakultami na Masarykovej univerzite v Brne a na Palackého univerzi-
te v Olomouci. 

V roku 2009 sa fakulta stala organizátorom 7 vedeckých podujatí. Išlo o konferencie, na ktorých aktívne vystupovali hos-
tia z akademického prostredia v zahraničí (ČR, Poľsko, Maďarsko) a tiež odborníci z praxe (zástupcovia MP,SVaR, Ná-
rodného inšpektorátu práce a pod.). Výber tém súvisel s riešením grantových úloh alebo reagoval na aktuálne potreby 
praxe (napr. problematika obchodovania s ľuďmi).  

Uskutočnilo sa 54 zahraničných pracovných ciest. Na fakulte bolo prijatých 22 zahraničných hostí zo 4 európskych krajín, 
ktorí aktívne vystupovali na organizovaných vedeckých podujatiach.  

V rámci medzivládnych dohôd prijala fakulta na 3-mesačný štipendijný pobyt lektorku z Právnickej fakulty Užhorodskej 
národnej univerzity. 

Za uplynulý rok eviduje fakulta 6 prijatí zahraničných hostí z 5 krajín. Do zahraničia sa uskutočnilo spolu 45 pracovných 
ciest do 10 krajín Európy. 

Vzťah k verejnosti a propagácia    

Z hľadiska úspešnosti propagácie fakulty rok 2009 možno hodnotiť pozitívne. Pritom na podporu záujmu a tiež poskytnu-
tia dostatku informácií o fakulte neboli potrebné žiadne osobitné aktivity. Svedčí to o skutočnosti, že meno fakulty rezonu-
je vo verejnosti. Deň otvorených dverí, ktorý sa organizuje ako celouniverzitné podujatie, sa opätovne stretol s veľkým 
záujmom stredoškolákov. 
Právnická fakulta je vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje absolventov nachádzajúcich uplatnenie prakticky vo všet-
kých sférach spoločenského a ekonomického života. Vysoký počet prihlášok podávaných na externé štúdium, aj napriek 
tomu, že ide o spoplatnenú formu štúdia, potvrdzuje potrebu odborníkov so znalosťami práva.  
 
Fakulta sa tradične zapojila aj do vzdelávania záujemcov z radov ľudí v postproduktívnom veku. V rámci Univerzity tretie-
ho veku zabezpečujú učitelia fakulty prednášky z vybraných odborov práva.  
Kvalitné vzdelávanie na všetkých stupňoch je najlepšou formou propagácie fakulty. Rast počtu doktorandov a tiež záu-
jemcovia o rigorózne konanie, ktorí prichádzajúci z celého Slovenska, potvrdzujú, že fakulta napĺňa svoje poslanie.  
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Prehľad činností vykonávaných v súvislosti s plnením poslani a fakulty    

 
V hodnotenom období Právnická fakulta : 
 

– zabezpečila aktualizáciu študijných programov a obsahovej náplne jednotlivých predmetov  
– na základe dohôd o spolupráci s Krajskou prokuratúrou a Krajským súdom umožnila študentom absolvovať prak-

tické cvičenia  
– posilnila postavenie pracoviska právnych kliník ako nového prvku v rámci organizačnej štruktúry 
– zabezpečila účasť renomovaných odborníkov z praxe v štátnicových komisiách 
– umožnila študentom zúčastniť sa na stretnutiach s významnými zástupcami SR v orgánoch EÚ  
– podporovala aktivity smerujúce k zlepšovaniu kvalifikačnej štruktúry  
– vytvorila dobré podmienky pre organizáciu vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou 

  

Zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch fakul ty    

 
V hodnotenom období došlo k zmene Zásad volieb do AS Právnickej fakulty – február 2009. Zmeny nastali 
v Akademickom senáte, a to : 
 

• členom senátu sa stal JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (zamestnanecká časť) – marec 2009 
• členom senátu sa stal Lukáš Cisko (študentská časť) – marec 2009 
• podpredsedom AS sa stal Vladimír Filičko (študentská časť) – marec 2009 
• členom senátu sa stal Štefan Demko (študentská časť) – október 2009 
• členom senátu sa stal Štefan Lazorčák – október 2009 
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FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   VVVEEERRREEEJJJNNNEEEJJJ    SSSPPPRRRÁÁÁVVVYYY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2009 Fakulta verejnej správy napĺňala svoj Dlhodobý zámer vo všetkých oblastiach svojej činnosti, hoci nie 
s rovnakou intenzitou a pozitívnymi výsledkami. Napredovanie je cítiť najmä v oblasti vzdelávania, kde fakulta pripravila 
(a pripravuje) nové študijné programy (pozri ďalej), ktoré by mali prispieť k zvýšeniu záujmu uchádzačov o štúdium 
a zároveň by rozšírili pôsobenie Fakulty verejnej správy na pomyselnom – už nie iba slovenskom, ale aj európskom – trhu 
verejnej správy.  

Za významný a svojím spôsobom zlomový krok v živote fakulty treba považovať získanie projektu zo štrukturálnych eu-
rópskych fondov pod názvom „Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy 
UPJŠ (MoVeS)“. Projekt je súčasťou Operačného programu 2610003 Vzdelávanie, v prioritnej osi Reforma systému 
vzdelávania a odbornej prípravy v Opatrení 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoloč-
nosti s celkovou sumou 595 tis. Eur. 

V roku 2009 došlo na fakulte k novému členeniu (k novej štruktúre) katedier, ktoré zreteľnejšie vyjadruje pedagogické 
(vzdelávacie) zameranie fakulty a lepšie vypovedá o jej vedeckej orientácii. Od 1. 9. 2009 pôsobia na Fakulte verejnej 
správy tieto katedry: 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy 

Katedra sociálnych štúdií 

Katedra verejnoprávnych disciplín 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 

 

Uvedená štruktúra katedier robí z Fakulty verejnej správy ako celku čitateľnejšiu vysokoškolskú inštitúciu k vonkajšiemu 
prostrediu z pohľadu záujmu uchádzačov o štúdium, ale i z hľadiska vedeckovýskumného potenciálu, ktorý fakulta ponú-
ka praxi. Jednoducho fakulta pôsobí navonok kompaktnejšie a jednotnejšie. Dôležité však je, aby nová štruktúra katedier 
priniesla pozitívne výsledky v reálnej praxi vzdelávacieho procesu, v zlepšení kvalifikačnej štruktúry a následne bude 
viesť k zlepšeným výsledkom vo vedeckovýskumnom pôsobení fakulty. 

 

 

 

pprrooff..  JJUUDDrr..  IIggoorr  PPaallúúšš,,  CCSScc..  
ddeekkaann  
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AAAkkk aaadddeeemmmiii ccc kkk ééé   ooo rrr gggááánnn yyy    FFFaaakkk uuu lll ttt yyy    vvveeerrr eeejjj nnneeejjj    sss ppp rrr ááávvvyyy    UUUPPPJJJŠŠŠ   

 

AKADEMICKÝ SENÁT VEDECKÁ RADA 

Predseda: 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
 Predseda: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Z
am

es
tn

an
ec

ká
 
č

as
ť
: 

JUDr. Peter Demek, PhD. 

PhDr. Peter Derevjaník 

 
JUDr. Michal Jesenko, PhD 
 
PhDr. Jana Knežová 
 
Ing. Eva Miháliková, PhD. 
 

JUDr. Peter Molitoris  

  
Č l e n o v i a: 

Š
tu

de
nt

sk
á 
č
as
ť
: Peter Horváth 

Lucia Gr išč íková 

Igor K lema 

Bc. Marek Sedmák  

 

Č l e n o v i a: 

doc. PhDr. Oľga Balegová, CSc. 
 
PhDr. Eva Bolfíková, CSc. 
 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 
 
doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. 
 
prof. gen. JUDr. Jozef Kuril, CSc 
 
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. 
 
Ing. Milan Muška 
 
PhDr. Vladimír Paukovič, Csc. 
 
Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
 
PhDr. Štefan Surmánek, CSc. 
 
prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 
 
JUDr. Ladislav Tichý 
 
JUDr. Zdenko Trebuľa 
 
JUDr. Martin Vernarský, PhD.  

 

KOLÉGIUM DEKANA VEDENIE DEKANA 

 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

dekan  
 

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

 
prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 
prodekanka pre vedu a výskum  

 
 

Ing. Silvia Ru činská, PhD. 
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj 

 
doc. PhDr. O ľga Balegová, CSc. 
vedúca Katedry sociálnych štúdií 

 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 
 

Ing. Katarína Krokosová 
tajomníčka 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  
dekan fakulty 

 
 

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 
prodekanka pre pedagogickú činnosť 

 
 

prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 
prodekanka pre vedu a výskum  

 
Ing. Silvia Ru činská, PhD. 

prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj 
 
 

Ing. Katarína Krokosová 
tajomníčka  
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Vzdelávacia činnos ť    

Poslaním Fakulty verejnej správy je:  

 
• výchova odborníkov pre verejnú správu a verejný sektor poskytovaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbo-

re „Verejná politika a verejná správa“ prostredníctvom bakalárskeho a magisterského študijného programu „verejná 
správa“, využívajúc poznatky a skúsenosti uplatňujúce sa vo vzdelávacom procese v štátoch EU, zohľadňujúc požia-
davky súčasnej praxe v oblasti verejnej správy,  

• produkcia poznania týkajúceho sa verejnej správy a s ňou súvisiacich oblastí a vedných disciplín prostredníctvom 
výskumu a jeho šírením prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, 

• poskytovanie služieb verejnosti poradenskou a expertíznou činnosťou, šírením najnovších poznatkov z oblasti verej-
nej správy v procese ďalšieho vzdelávania, osobitne vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a územnej sa-
mosprávy 

V akademickom roku 2009/2010 sa na štúdium zapísalo celkom 1024 študentov, v študijnom odbore a študijných prog-
ramoch „verejná správa“ (758 denná forma a 266 externá forma štúdia). Napriek záujmu o štúdium fakulta nezvýšila poč-
ty prijímaných študentov hlavne z dôvodu už aj tak prílišnej pedagogickej zaťaženosti učiteľov, ktorých počet (30-32) sa 
za posledné dva roky nezmenil. Fakulta zabezpečuje výučbu takmer výlučne svojimi internými učiteľmi (v snahe ušetriť fi-
nančné prostriedky), po externých vyučujúcich siaha v situáciách objektívneho charakteru (napr. študijný pobyt interného 
učiteľa v zahraničí, materská dovolenka, choroba a pod.) 

V roku 2009 získalo titul Mgr. po absolvovaní štúdia na FVS 125 absolventov. Celkový počet absolventov magisterského 
štúdia tým stúpol na 683. V roku 2009 na fakulte zároveň promovalo 178 študentov, ktorí absolvovali bakalársky študijný 
program „verejná správa“. V uvedenom roku získalo titul PhDr. 30 absolventov, celkovo získalo titul PhDr. na fakulte dote-
raz 133 uchádzačov o rigorózne skúšky. 

V roku 2009 sa na úrovni fakulty a jej katedier stabilizoval študijný program „verejná správa“ z hľadiska zaradenia, vzá-
jomnej nadväznosti a prepojenosti povinných predmetov v obidvoch stupňoch štúdia. Uvedený študijný program by mal 
viesť k ďalšiemu zdokonaľovaniu prípravy budúcich absolventov, pričom určitá špecializácia fakulty reagujúca na potreby 
praxe by sa mala dosahovať obsahovou inováciou existujúcich a otváraním nových povinne voliteľných predmetov 
a výberových predmetov. 

V hodnotenom období vedenie fakulty naďalej venovalo zásadnú pozornosť tvorbe a vydávaniu učebných textov osobitne 
z povinných predmetov. Podarilo sa dosiahnuť stav, keď podstatná väčšina povinných predmetov je zabezpečená zá-
kladnou študijnou literatúrou, ktorej autormi sú interní učitelia fakulty. Povinná literatúra pre zostávajúce učebné predmety 
je dostupná na knižnom trhu.  

Aj v roku 2009 venovala fakulta pozornosť tzv. spätnej väzbe, t. j. možnosti študentov formou anonymného dotazníka vy-
jadriť sa o kvalite výučby a učiteľoch. Túto možnosť využilo v dennom štúdiu zhruba 62% študentov, v externej forme štú-
dia viac ako 70% študentov. Možno konštatovať, že táto forma zapojenia študentov do hodnotenia pedagogického proce-
su má pozitívny vplyv na jeho úroveň.  

V hodnotenom období sa fakulte darilo prepájať pedagogický proces s praxou verejnej správy. Prispieva k tomu hlavne 
trojtýždňová odborná prax, ktorú študenti absolvujú po prvom roku magisterského štúdia. Na základe zmluvnej spoluprá-
ce FVS so ZMOS-om väčšina študentov uvedenú prax absolvuje v orgánoch miestnej štátnej správy a v orgánoch územ-
nej samosprávy obcí a VÚC. Obsahové zameranie praxe a jej realizáciu koordinuje fakulta s konkrétnymi subjektmi, 
v rámci ktorých prax prebieha. Prepojeniu s praxou verejnej správy slúžia aj záverečné práce študentov (bakalárske, dip-
lomové), ktoré sa viažu na riešenie konkrétnych problémov obcí, miest a regiónov v Slovenskej republike. Oponentmi 
týchto prác bývajú často predstavitelia jednotlivých zložiek verejnej správy. 

Fakulta pripravila v druhom polroku 2009 nový študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (ráta sa však s jeho rozšíre-
ním aj na magisterské štúdium) „Európska verejná správa“, ktorý by mal rozšíriť ponuku so strany fakulty nielen 
k absolventom stredných škôl v rámci Slovenskej republiky, ale mal by sa stať aktuálnym aj pre zahraničných študentov. 
Uvedený študijný program schválila Vedecká rada fakulty v novembri 2009, akreditačný spis na jeho predloženie Akredi-
tačnej komisii sa finalizuje v týchto dňoch (koniec januára). 

VVVeeedddeeeccc kkkooo vvv ýýýsss kkkuuummmnnn ááá   ččč iii nnnnnnooosssťťť   

Rozvoj vedeckovýskumnej činnosti na Fakulte verejnej správy má kontinuitný charakter. Od založenia fakulty sa s malými 
výnimkami prakticky každý rok zvýšil počet financovaných výskumných projektov, čo však neznamená, že sa tým zvýšil 
vždy aj objem získaných finančných prostriedkov. Platí to hlavne o roku 2009, keď fakulta získala nové grantové projekty 
v rámci grantovej agentúry VEGA, avšak doteraz sa nerozhodlo o ich financovaní.  

O dobrých výsledkoch v danej oblasti svedčí aj skutočnosť, že zapojenosť učiteľov do riešenia grantových projektov pre-
siahla v roku 2009 90%. Väčšinu projektov riešia učitelia fakulty v rámci grantovej agentúry VEGA, ktorá je síce zárukou 
kvality vedeckej práce, na druhej strane projekty riešené v rámci tejto agentúry sa vyznačujú pomerne skromnou finanč-
nou dotáciou, čo v podmienkach FVS určite nie je to pravé, čo v danej finančnej situácii potrebuje. Fakulte sa nedarí pre-
sadiť vo vedeckých projektoch lepšieho finančného krytia, hoci je zrejmé, že táto požiadavka je jednou z kľúčových úloh 
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fakulty v najbližších rokoch. Je nepochybné, že cesta k naplneniu tejto úlohy vedie cez skvalitňovanie kvalifikačnej štruk-
túry učiteľov.  

V roku 2009 boli úspešne ukončené 2 grantové projekty, toho času pokračuje 8 projektov, avšak v 4 prípadoch ide 
o projekty doteraz bez finančného krytia. Jedenásť učiteľov je zapojených do projektov riešených na iných pracoviskách 
(Právnická fakulta UPJŠ Košice – 4 učitelia, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – 5 uči-
teľov a SAV – 1 učiteľ). Do budúcnosti je dôležité, aby sa riešenie grantových projektov obsahovo viac orientovalo na ak-
tuálne otázky prebiehajúcej reformy verejnej správy a zároveň bude nutné vo väčšej miere angažovať sa v rámci zahra-
ničných projektov (aktuálne v tejto súvislosti je najmä zapojenie sa do vedeckej spolupráce v rámci V4). 

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

Publikačná produkcia učiteľov fakulty za rok 2009 predstavuje 125 publikačných výstupov a fakulta zároveň eviduje 
za uvedené obdobie viac ako 100 ohlasov na publikačné aktivity svojich učiteľov.  

Ak zoberieme do úvahy, že fakulta nemá kategóriu vedecko-výskumných pracovníkov, ani interných doktorandov, treba 
považovať dosiahnutý počet publikačných výstupov a ohlasov za veľmi dobrý, pretože je výsledkom práce neveľkého 
počtu interných učiteľov, ktorí sú maximálne vyťažení v rámci vzdelávacieho procesu a väčšina z nich musí vynakladať 
úsilie na zvyšovanie svojej kvalifikácie.  

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

Fakulta vydáva dva vedecké časopisy (vychádzajú 2 x ročne) – „Verejná správa a spoločnosť“ a elektronický vedecký ča-
sopis „Sociálne a politické analýzy“. Najmä prv menované periodikum sa svojou vedeckou úrovňou stáva známym 
v oblasti teórie verejnej správy, pravidelne v ňom publikujú nielen predstavitelia vedeckého života a praxe verejnej správy 
zo Slovenska, ale v každom čísle sú zastúpení aj odborníci z oblasti verejnej správy zo zahraničia. Potešiteľné je, že záu-
jem o publikovanie v uvedenom časopise presahuje jeho kapacitné možnosti.  

V roku 2009 fakulta ďalej precizovala svoj prioritný vedecko-vzdelávací program pod názvom „Teória a prax územnej sa-
mosprávy v demokratickom štáte“. Na jeho obsahové zameranie nadväzuje riešenie 5 grantových projektov a fakulta zá-
roveň realizuje projekt „Vzdelávanie volených funkcionárov obecnej samosprávy“. 

Vedecké podujatia 

V roku 2009 fakulta uskutočnila 2 vedecké konferencie, ktoré obsahovo nadväzovali na riešenie grantových projektov. 
Katedra verejnoprávnych disciplín zorganizovala v októbri v poradí už tretiu vedeckú konferenciu pod názvom „Občan a 
verejná správa (ústavno-právne aspekty)“, v rámci ktorej pracovali dve sekcie. Jedna pod názvom „Územná samospráva 
v procese decentralizácie verejnej správy“, druhá pod názvom „Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov fy-
zických osôb“. Z tohto vedeckého podujatia bol vydaný recenzovaný vedecký zborník, ktorý vyšiel v novembri 2009. 
V tom istom mesiaci zorganizovala Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy vedeckú konferenciu pod názvom „Úlo-
ha univerzít v regionálnom rozvoji“. Podujatie sa konalo v priestoroch rektorátu UPJŠ V Košiciach. Pripravovaný vedecký 
zborník príspevkov z tejto konferencie je v tlači.  

Obidve vedecké konferencie mali veľmi dobrú úroveň a potvrdili správnosť organizovania vedeckých podujatí, ktorých 
obsahové a organizačné zabezpečenie garantujú jednotlivé katedry fakulty. 

MMMeeedddzzziii nnn ááárrrooodddnnnááá   ssspppooo lll uuu ppp rrráááccc aaa      

FVS je od roku 2003 členom „Medzinárodného fóra pre verejnú správu a manažment“ (IFPAM – International Forum of 
Public Administration), kde je združených 13 štátov Európy, reprezentovaných vysokými školami a fakultami verejnej 
správy. Fórum sa zaoberá problematikou verejnej správy z politologicko-sociologických a právno-ekonomických hľadísk, 
diskutuje o spoločných a rozdielnych prvkoch fungovania verejnej správy v jednotlivých štátoch.  

Fakulta verejnej správy je ďalej členom medzinárodných organizácií v oblasti verejnej správy, konkrétne NISPAcee (Ne-
twork of Institutes and Schools of Public Administration – Central and Eastern Europe) a EPAN (European Public Admi-
nistration Network). V rámci NISPAcee niektorí učitelia fakulty pôsobia ako experti a sú pravidelne pozývaní na podujatia, 
spojené s prípravou projektov a tiež sa aktívne zúčastňujú ročných konferencií usporadúvaných touto organizáciou.  

Fakulta rozvíja aktívnu zmluvnú spoluprácu s nasledovnými pracoviskami: 
• Povolžská akadémia štátnej služby (PAGS) v Saratove 
• Univerzita aplikovaných vied v Ludwigsburgu 
• Univerzita Bayreuth 
• Fakulta verejnej správy Univerzity Corvinus v Budapešti 
• Fakulta verejnej správy NPŠ v Bukurešti 
• Fakulta verejných politík Slezskej univerzity v Opave 
• Ekonomická fakulta Akademii ekonomicznej v Katowiciach 

Okrem toho FVS spolupracuje neformálne s ďalšími vysokými školami a fakultami obdobného zamerania vo Francúzsku, 
Španielsku, Rakúsku, Srbsku, Česku, Rusku a Poľsku.  
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Spolupráca s uvedenými zahraničnými partnermi smeruje hlavne k výmene skúseností v oblasti vzdelávania, ako aj vzá-
jomnej účasti učiteľov na vedeckých podujatiach organizovaných spomínanými vysokoškolskými ustanovizňami, 
k výmene a publikovaniu vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch fakúlt a pod. Spolupráca s Fakultou verejnej správy 
v Budapešti má aj charakter vzájomnej výmeny učiteľov v rámci ich aktívneho pôsobenia v pedagogickom procese 
a zároveň sa vytvorili predpoklady na riešenie vedeckých projektov. Obdobnou cestou sa uberá aj spolupráca s PAGS 
v Saratove (túto však značne limituje finančná náročnosť daná vzdialenosťou partnerov). 

 
Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania 

V rámci programu Erasmus fakulta každoročne rozširuje spoluprácu v tejto oblasti s ďalšími štátmi na základe bilaterál-
nych zmlúv. Oproti roku 2006 mobility vzrástli viac ako 4-násobne z pôvodného počtu 2 na súčasných 9. V roku 2009 fa-
kulta spolupracovala s nasledovnými univerzitami: Panteion University of Athens (Grecko), University of Bayreuth (Ne-
mecko), Scoala Natonala de studii politice – Bukurest (Rumunsko), University of Carla III. Madrid (Španielsko), University 
of León (Španielsko), Corvinus University of Budapest (Maďarsko), Uniwersystet Warminsko-Mazurski w Olstyne, Public 
Administration (Poľsko), Slezská univerzita, Fakulta verejných politík v Opave (Česko), Karlova univerzita, Právnická fa-
kulta Praha (Česko). 

V súlade s týmito dohodami vyslala fakulta v roku 2009 na štúdium do zahraničia celkom 9 študentov (Grécko – 2, Ne-
mecko – 3, Maďarsko – 2, Španielsko - 2) a 2 učiteľov (Česko – 2). Naopak na tunajšej fakulte absolvovali jeden semes-
ter štúdia 3 študenti (1 z Grécka, 1 z Poľska a 1 zo Španielska). Zahraniční študenti, ktorí pôsobili na FVS si mohli vybrať 
z ponuky 15 predmetov vyučovaných v anglickom jazyku.  

Nový rozmer v oblasti vzdelávania smerom k zahraničiu priniesli kontakty FVS s Fakultou verejných politík Slezskej uni-
verzity v Opave a Ekonomickou fakultou Akademie ekonomicznej v Katowiciach. Spomínané 3 fakulty na základe súhlasu 
svojich univerzít začali intenzívne pripravovať po obsahovej i organizačnej stránke spoločný pokračujúci magisterský štu-
dijný program „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“ („joint degree“) pre absolventov bakalárskeho štúdia 
politologického, sociologického, ekonomického zamerania a štúdia verejnej správy a verejnej politiky. Ide o študijný prog-
ram zaujímavý a svojím obsahom a určením atraktívny, avšak z hľadiska prípravy a budúceho fungovania aj značne ná-
ročný a zložitý, vyžadujúci si veľa úsilia i vzájomnej súčinnosti a pochopenia od všetkých zainteresovaných strán.  

Toho času je dotvorená obsahová a organizačná skladba daného študijného programu vrátane účasti všetkých partner-
ských strán na jeho realizácii. V riešení sú otázky finančného zabezpečenia spojené s realizáciou študijného programu, 
ktorý následne bude musieť prejsť úspešnou akreditáciou vo všetkých troch štátoch – v Česku, Poľsku a Slovensku. 

 
Zahrani čné pracovné cesty 

V roku 2009 vykonalo 20 učiteľov fakulty (niektorí opakovane) zahraničnú pracovnú cestu. Z toho takmer 2/3 počtu pred-
stavovala účasť našich učiteľov na vedeckých konferenciách a seminároch. Zostávajúca časť zahraničných ciest bola 
účasť učiteľov fakulty na zasadnutiach medzinárodných inštitúcií, ktorých je fakulta členom, resp. účasť učiteľov na part-
nerských fakultách v záujme rozvíjania vzájomnej spolupráce.  

 
Zahrani čné návštevy 

V priebehu roka 2009 prijala fakulta 3 oficiálne zahraničné návštevy. Najdôležitejšou z nich bola delegácia zo Slezskej 
univerzity v Opave v zložení doc. PhDr. Žáček, DrSc. – rektor a doc. PhDr. Janák, PhD., dekan Fakulty verejných politík. 
Obsahom vzájomného rokovania bolo precizovanie spolupráce medzi obidvomi inštitúciami, a to najmä v oblasti výmeny 
učiteľov a študentov (program Erasmus), účasťou učiteľov obidvoch fakúlt na vedeckých podujatiach a možnosťou rieše-
nia spoločných vedeckých projektov. Zásadný prínos spomínaného stretnutia je však v tom, že sa od neho začala odvíjať 
vzájomná spolupráca na príprave spoločného študijného programu „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“ 
(pozri vyššie). 

Druhou návštevou bola účasť zástupcu univerzity z Valencie Fakulty sociálnych vied (dr. Marti) na FVS, ktorý sa zaujímal 
o možnosti vzájomnej spolupráce obidvoch inštitúcií v oblasti vzdelávania (program Erasmus) ako aj hľadania možnosti 
vzájomnej vedeckej spolupráce.  

Tretiu návštevu predstavovali zástupcovia WyŜszej Szkoły Gospodarczej (rektor Piotrowski a kvestor Smik) w Przemyślu 
(Poľsko). Účelom tejto návštevy bola dohoda o možnej vzájomnej výmene učiteľov na vedeckých podujatiach, ako 
aj v pedagogickom procese.  

Okrem toho sa uskutočnili 3 neoficiálne návštevy zahraničných hostí na úrovni katedier (Poľsko, Česko, Maďarsko), ktoré 
sa dotýkali hľadania možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu a tvorby spoločných učebných textov.  
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Fakulta v roku 2009 pokračovala vo svojom úsilí, aby v uvedenej oblasti reálne pôsobila ako uznávaná inštitúcia na po-
myselnom ihrisku slovenskej verejnej správy. Možno povedať, že toto úsilie prinieslo konkrétne výsledky predovšetkým 
v oblasti spolupráce s regionálnu a obecnou samosprávou. Fakulta v rámci svojho prioritného vedecko-vzdelávacieho 
projektu „Teória a prax územnej samosprávy v demokratickom štáte“ pokračovala vo vzdelávaní volených predstaviteľov 
miestnej samosprávy. Žiaľ, vzhľadom na známe finančné problémy územných samospráv v hodnotenom období mala 
vzdelávacia aktivita fakulty skôr individuálny, než koncepčný (sústavný) charakter. Učitelia fakulty sa zároveň podieľali na 
aktivitách Regionálnych vzdelávacích centier (ide o inštitúcie realizujúce vzdelávanie pracovníkov obecných samospráv), 
kde odprednášali na základe požiadaviek niekoľko prednášok.  

Pokračovala spolupráca fakulty so ZMOS-om a Košickým samosprávnym krajom najmä v oblasti poradenskej 
a vzdelávacej činnosti, ako aj v oblasti vedeckého výskumu. Spolupráce s praxou sa aktívne zúčastnili aj vybraní študenti 
fakulty, osobitne treba uviesť 4. miesto našej študentky (Zuzana Gáliková) v súťaži o cenu Dexia banky, t. j. celosloven-
skej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu dotýkajúcu sa problematiky obcí, miest a regiónov Slovenska. Jej diplomová 
práca niesla názov: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako základný dokument podpory regionálneho 
rozvoja“. Prepojenie s praxou potvrdilo aj fakultné kolo prác v rámci ŠVOČ.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filozofická fakulta UPJŠ v roku 2009 úspešne plnila rozvojové programy, ktoré prijala vo svojom strategickom zámere 
v prvom roku svojej existencie (2007). 
 
V oblasti vzdelávania sa sústredila na plnenie dvoch priorít. Prvou prioritou bol ďalší rozvoj personálnych, materiálno-
technických a priestorových podmienok na realizáciu študijných programov. Skvalitnilo sa personálne zloženie všetkých 
katedier fakulty, zvýšila sa funkčnosť výučbových priestorov fakulty na Petzvalovej ulici v Košiciach a pokračovala rekon-
štrukcia budúcich priestorov fakulty (dekanát fakulty sa v letných mesiacoch presťahoval do zrekonštruovaných priestorov 
v historickej budove UPJŠ na Šrobárovej ulici). Druhá priorita sa viazala na rozvoj vzdelávacích možností na fakulte. 
 
V priebehu roka 2009 fakulta získala v procese komplexnej akreditácie právo udeľovať titul bakalár v 45 študijných prog-
ramoch dennej a externej formy štúdia a titul magister v 13 študijných programoch dennej a externej formy štúdia. 
V rámci riadneho akreditačného procesu získala 9 nových akreditácií v bakalárskom stupni štúdia a 3 študijné programy 
v odbore učiteľstvo akademických predmetov. Zriadením Katedry politológie sa začali prípravy na otvorenie študijného 
programu politológia. Vedenie fakulty v spolupráci s vedúcimi katedier podstatným spôsobom skvalitnili propagáciu štu-
dijných programov najmä prostredníctvom Dňa otvorených dverí UPJŠ a rozličnými formami mediálnej prezentácie fakul-
ty. Študentská rada FF UPJŠ, ktorá vznikla koncom roka 2008, sústredila svoju činnosť na prezentáciu európskej mlá-
dežníckej politiky.  
 
O štúdium na fakulte v akademickom roku 2009/2010 v bakalárskej forme štúdia prejavilo záujem 2 421 študentov, čo bo-
lo podstatne viac ako v predchádzajúcich rokoch. FF UPJŠ sa aj v roku 2009 podieľala na posilnení univerzitného rozme-
ru štúdia. Zabezpečovala jazykovú výučbu na všetkých fakultách UPJŠ. S Prírodovedeckou fakultou UPJŠ spolupracova-
la pri koordinácii výučby medziodborových študijných programov. 
 
V oblasti vedeckého výskumu sa fakulta roku 2009 sústredila na plnenie dvoch priorít. Prvou prioritou bolo výrazné zvý-
šenie počtu publikačných jednotiek, čo sa jej podarilo. Fakulta splnila aj druhú prioritu, ktorou bolo zvýšenie počtu inter-
ných doktorandov v akreditovaných doktorandských študijných programoch. Roku 2009 fakulta získala právo uskutočňo-
vať habilitačné a inauguračné konania v odboroch literárna veda, dejiny filozofie, neslovanské jazyky a literatúry 
a sociálna psychológia a psychológia práce. Viaceré katedry fakulty zorganizovali v priebehu roka kvalitné medzinárodné 
vedecké podujatia, čím sa zviditeľnili v slovenskom a medzinárodnom akademickom prostredí. 
 
V oblasti zahraničných vzťahov sa plnila dlhodobá priorita fakulty spočívajúca v rozširovaní medzinárodnej vedeckej spo-
lupráce s akademickými inštitúciami v zahraničí.  
 
Rok 2009 možno považovať z pohľadu plnenia vytýčených priorít na Filozofickej fakulte UPJŠ za úspešný.  

           
 
 
 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
     dekan  
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Akademické orgány Filozofickej fakulty UPJŠ 

AKADEMICKÝ SENÁT VEDECKÁ RADA 

Predseda: doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., mim. prof. Predseda: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
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Bc. Viktória Kopuničová  

Podpredseda:  prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 
Z

am
es

tn
an

ec
ká

 
č

as
ť
: 

 
 

PaedDr. Renáta Orosová, PhD. 

doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. 

Mgr. Renáta Panocová, PhD. 

Mgr. Iveta Rajničová, PhD. 

Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.)

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

Mgr. Ferdinand Salonna 

Mgr. Renáta Timková, PhD. 

Mgr. Mária Zavatčanová, PhD. 

Č l e n o v i a:  

Š
tu

de
nt

sk
á 

č
as
ť
: 

Marika Melušová 

Ing. Dana Brzáčová 

Bc. Peter Sabol 

Michal Molčan 

 

Č l e n o v i a: 

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD. 
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. 
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doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
prof. PhDr. Daniela Fobelová, CSc. 
PhDr. Štefan Franko, PhD. 
van Dijk, Jitse P. MD, LLM, PhD. 
prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. 
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. 
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. 
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PhDr. Štefan Franko, PhD. 
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj 

 
 
 

RNDr. Dagmar Hvozdovi čová 
tajomníčka fakulty 



 74 

Vzdelávacia činnos ť 

Študijné programy  
 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach získala v procese Komplexnej akreditácie právo udeľovať titul bakalár v 45 študij-
ných programoch dennej a externej formy štúdia a udeľovať titul magister v 13 študijných programoch dennej a externej 
formy štúdia. V priebehu roka 2009 FF UPJŠ získala 9 nových akreditácií v bakalárskom stupni štúdia (história; latinský 
jazyk a literatúra v kombinácii s etikou, slovenským jazykom a literatúrou, neslovanskými jazykmi a literatúrou, históriou). 
Uvedené študijné programy medziodborového štúdia boli akreditované pre dennú a externú formu štúdia. Filozofická fa-
kulta UPJŠ v Košiciach získala v priebehu roka 2009 akreditáciu pre 3 študijné programy v odbore učiteľstvo akademic-
kých predmetov pre predmetové špecializácie učiteľstvo predmetu psychológia v kombinácii, predmetu latinský jazyk a li-
teratúra v kombinácii, predmetu história v kombinácii. 
 
Študenti  
 

V akademickom roku 2009/2010, to značí v treťom akademickom roku existencie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
študovalo na fakulte 1 771 študentov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia (Tabuľka 1, 2).  
 

Tabuľka 1 
 

Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k 31. 10. 2009 
 

 

Spolu Bakalársky stupeň štúdia 
denná/externá forma štúdia 

 
Magisterský stupeň 

štúdia 
denná/externá forma 

štúdia 

Spolu bakalársky 
stupeň štúdia 

Spolu magisterský 
 stupeň štúdia 

 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. ročník 2. ročník   

JOŠ 1077/264 403/137 277/52 173 160/29 64/46 853/189 224/75 

MOŠ 394 220 77 97   394  

UAP 36    36   36 

Spolu 
D/E 1507/264 623/137 354/52  196/29 64/46 1247/189 260/75 

Spolu 1771 760 406 270 225 110 1436 335 

 
• JOŠ = jednoodborové študijné programy (masmediálne štúdiá, anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomi-

ku, britské a americké štúdiá, sociálna práca, filozofia, psychológia, aplikovaná etika) 
• MOŠ = medziodborové študijné programy (britské a americké štúdiá v kombinácii, nemecký jazyk a literatúra v 

kombinácii, slovenský jazyk a literatúra v kombinácii, aplikovaná etika v kombinácii); MOŠ programy sú realizo-
vané v kombinácii 
s odbormi Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. MOŠ filozofie v kombinácii a psychológie v 
kombinácii je realizované na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Filozofickou fakultou. 

• UAP = Učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk v kombinácii, nemecký jazyk v kombinácii, slovenský 
jazyk v kombinácii). Študijné programy študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov sú realizované 
v kombinácii s odbormi Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Učiteľstvo náuky o spoločnosti v 
kombinácii a psychológie v kombinácii je realizované na Prírodovedcekj fakulte UPJŠ v Košiciach v spolupráci s 
Filozofickou fakultou. 

• D = denná forma štúdia, E = externá forma štúdia 
 

 
Tabuľka 2 

 
Počty študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijných programoch za jednotlivé akademické roky 

 
    2007/2008 2008/2009 2009/2010 

 Bakalársky stupeň 500 718/87 853/189   
 JOŠ  Magisterský stupeň  62/51 224/75 
 MOŠ  Bakalársky stupeň 275 322 394 
 UAP  Magisterský stupeň    36 
 Spolu   775 1240 1771 
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Rozvoj možností štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ  v Košiciach 
 
V procese akreditácie sú študijné programy medziodborového štúdia histórie v kombinácii s odbormi Filozofickej fakulty 
v Košiciach a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pripravujú sa personálno-organizačné predpoklady na postúpe-
nie žiadosti o akreditáciu študijného programu politológie.  
 
Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Koš iciach 
 
O štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2009/2010 prejavilo záujem 2 421 študentov 
(Tabuľka 3), ktorí podali 2895 prihlášok. Najvyšší záujem je o štúdium v študijných programoch psychológia, masmediál-
ne štúdiá, britské a americké štúdiá.  
 

Tabuľka 3 
 

Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach 
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Počet študentov 1819 1937 2421 
Prijatí 942 1181 1445 
Zapísaní 449 748 995 
 

Vedeckovýskumná činnos ť    

Filozofická fakulta od svojho konštituovania 1. 1. 2007 zaznamenala celý rad pozoruhodných bádateľských aktivít a vý-
sledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, na ktorej sa zúčastňujú nielen vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ale aj 
doktorandi. Vedeckovýskumná činnosť na fakulte sa rozvíjala v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja FF UPJŠ na roky 
2008 – 2011. 
 
Medzi silné stránky tejto činnosti v roku 2009 patrili: Centrum excelentnosti KISH, prepojenie vedy a vzdelávania na všet-
kých troch stupňoch, významné publikačné a vedecké výsledky fakulty ako celku, vysoká grantová úspešnosť v rámci 
SR, vysoký záujem o doktorandské štúdium absolventov magisterského štúdia, skúsený personál s mnohostranným me-
dzinárodným ukotvením, existujúce početné a produktívne medzinárodné vzťahy, zmluvy a kontakty, žičlivá atmosféra 
pre novú fakultu a jej atraktivita vo vedeckej a pedagogickej obci v medzinárodnom, národnom aj univerzitnom kontexte. 
 
V roku 2009 sa na Filozofickej fakulte riešilo spolu 24 vedeckovýskumných projektov. Spomedzi nich bolo 10 projektov 
VEGA, 3 projekty KEGA, 6 projektov APVV, jeden projekt LPP. Okrem spomínaných projektov, projektov bilaterálnej spo-
lupráce a domácich projektov sa na Filozofickej fakulte úspešne riešili aj iné zahraničné granty v počte 14. Celkový objem 
získaných finančných prostriedkov v roku 2008 na projekty VEGA predstavoval 57 281 €, na projekty KEGA 9 300 €, 
na projekty APVV spolu 103 983 €, na Protidrogový fond 10 600 € a na iné domáce a zahraničné granty spolu 15 000 €. 
 
Doktorandské štúdium v dennej a externej forme sa na Filozofickej fakulte v roku 2009 uskutočňovalo v štyroch študij-
ných programoch: 
1. britské a americké štúdiá 
2. dejiny filozofie 
3. sociálna psychológia a psychológia práce 
4. literárna veda 
 
20. októbra 2009 bolo Univerzite P. J. Šafárika priznané právo udeľovať akademický titul „doktor“ (realizované na FF 
UPJŠ) v piatom študijnom programe slovenské dejiny. 
 
V roku 2009 študovalo na fakulte 29 denných doktorandov, z toho jeden z Palestíny, a 28 externých doktorandov, z toho 
dvaja z Poľskej republiky, jeden z Českej republiky a jeden zo Spojených štátov amerických. V súlade so Štatútom Rady 
univerzitných centier excelentnosti UPJŠ a na základe schválenia Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach v roku 2006 rektor 
UPJŠ vytvoril na obdobie 4 rokov univerzitné centrum excelentnosti KISH – centrum pre výskum spoločenských aspektov 
zdravia, ktoré aj v roku 2009 veľmi úzko spolupracovalo s Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF, 
so špičkovými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a pracoviskami aplikovaného výskumu doma i v zahraničí, osobit-
ne s Univerzitou v Groningene. KISH v roku 2009 úspešne napĺňal cieľ stať sa významným vedeckovýskumným pracovi-
skom v Európe v rámci svojich bádateľských aktivít. 
 
Roku 2009 fakulta získala právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v odbore neslovanské jazyky 
a literatúry, dejiny filozofie, literárna veda, sociálna psychológia a psychológia práce.  
 
V roku 2009 získali vedecko-pedagogický titul profesor dvaja zamestnanci z Katedry aplikovanej etiky: prof. PhDr. Danie-
la Fobelová, PhD., a prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. Obhajobou habilitačnej práce Komparatívna analýza vybraných as-
pektov naratíva v diskurze britských televíznych správ získala docentský titul doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., z Ka-
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tedry anglistiky a amerikanistiky. V roku 2009 sa novými nositeľmi akademického titulu PhD. stali prví absolventi dokto-
randského štúdia na FF UPJŠ (z Katedry psychológie): Mgr. Ing. Jozef Bavoľár, PhD. (názov doktorandskej dizertačnej 
práce Osobnostné a výkonové aspekty vnímania rizika) a Mgr. Ivana Matejovská, PhD. (názov dizertačnej práce Zvláda-
nie agresívnych situácií). Ďalej tento titul získala Mgr. Natália Sedlák-Vendelová, PhD. (Katedra pedagogickej psycholó-
gie a psychológie zdravia; názov dizertačnej práce: Rozprávanie životného príbehu – hľadanie kvality života); v decembri 
2009 obhájil svoju doktorandskú dizertačnú prácu (Risk and protective factors for alcohol use among university students 
/Rizikové a protektívne faktory užívania alkoholu vysokoškolákmi/) Mgr. René Šebeňa, Katedra psychológie. Na FF UK 
v Bratislave titul PhD. získala PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., z Katedry germanistiky (názov dizertačnej práce Der Me-
dea-Mythos im Kampf der Geschlechter. Medea-Texte von Autorinnen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945).  
 
Pedagógovia a vedeckí pracovníci fakulty boli v roku 2009 členmi viacerých významných medzinárodných inštitúcií; boli 
to vedecká komisia Európskej asociácie verejného zdravia, Európska sieť pre britské štúdiá, LAUPE, medzinárodná pra-
covná skupina Diachrónny výskum jazykov miest HSSF, International Society of Phonetic Sciences, UNIPREV, medziná-
rodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP, Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov 
pri Medzinárodnom komitéte slavistov a i. 
 
Cenu dekana roku 2009 (za publikačnú činnosť za rok 2008) získali: PhDr. Slávka Janigová, PhD. (Katedra anglistiky 
a amerikanistiky) a doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie). 
  
Roku 2009 Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie získala ako dar 1150 literárnovedných 
a beletristických kníh zo súkromnej knižnice literárneho vedca PhDr. Vladimíra Petríka, CSc., pracovníka Ústavu sloven-
skej literatúry SAV v Bratislave.  
  
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pracovníci fakulty za rok 2009 predložili vo viac ako 277 publikáciách, vydali 8 ve-
deckých monografií (skupina A1), 25 záznamov v skupine A2, 34 záznamov v skupine B a 21 záznamov v skupine C. 

Medzinárodná spolupráca 

Medzinárodná spolupráca na FF UPJŠ sa úspešne rozvíjala aj v štvrtom roku existencie fakulty. Pedagógovia a vedeckí 
pracovníci fakulty sa zapájali do medzinárodných projektov v rámci medzinárodných organizácií (doc. PhDr. Oľga Oroso-
vá, CSc., mim. prof., je dlhoročnou aktívnou členkou organizácie UNIPREV a členkou Rady riaditeľov UNIPREV), resp. 
v rámci iných medzinárodných organizácií (napr. NISPAcee, EUPHA, UNIPREV, ESSE...).  
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF UPJŠ je riadiacim centrom SKASE (Slovenská asociácia pre štúdium anglič-
tiny), členskej organizácie ESSE (European Society for the Study of English), kde sú zaangažovaní viacerí členovia ka-
tedry, pričom doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prezidentka SKASE, pôsobí vo funkcii tajomníčky ESSE. SKASE vy-
dáva tri medzinárodné on-line časopisy, ktorých šéfredaktormi sú dvaja pracovníci a projektová partnerka Katedry anglis-
tiky a amerikanistiky: 
- SKASE Journal of Theoretical Linguistics – prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 
je zaradený do jednej z dvoch najvýznamnejších svetových databáz – EBSCO a do Lingvistickej databázy Lundskej uni-
verzity.  
- SKASE Journal of Translation and Interpretation – PhDr. Štefan Franko, PhD. IIISSSSSSNNN    111333333666---777888111111    Časopis je zaradený do 
databázy Európskej vedeckej nadácie: European Reference Index for Humanities (ERIH), Initial List: Linguistics, 
http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-erih/erih-initlal-lists.html.  
- SKASE Journal of Literary Studies – Dr. Nieves Pascual Soler. 
 
KAA je oficiálnym Testing Centre for International Cambridge Exams pod záštitou British Council pre región Východné 
Slovensko.  
 
KAA hostila v roku 2009 zahraničných prednášajúcich z 12 krajín sveta. V auguste 2009 usporiadala KAA medzinárodnú 
konferenciu Typology and Universals in Word-Formation, ktorej sa zúčastnila kompletná svetová špička v oblasti slovo-
tvornej typológie z 27 krajín sveta. Členovia KAA podnikli 26 zahraničných ciest na konferencie a sympóziá a prijali 7 za-
hraničných študentov a 1 doktoranda a na základe bilaterálnej dohody o mobilite učiteľov sa zúčastnili ERASMUS poby-
tov vo Francúzsku a Španielsku. 
 
Medzinárodným projektom novej Katedry histórie je projekt s názvom Kľúčové otázky slovenských a maďarských dejín 
(Paralelné štúdie). V súčasnosti vrcholia prípravy na 16 kapitolách spoločných textov v pripravovaných slovensko-
maďarských učebných textoch. Ústredným koordinátorom projektu na slovenskej strane a vedúcim pracovnej skupiny 
slovenských historikov je prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., inštitucionálnym garantom projektu je Historický ústav SAV, 
(rozhodnutie na zasadanie vlády SR v novembri 2008). Financovanie je zabezpečené z prostriedkov Úradu vlády SR 
prostredníctvom Nadácie Pro Historia pri Historickom ústave SAV.  
 
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je zapojená do programu Socrates/Erasmus. Bilaterálna zmluva 
na akademický rok 2007/2008 bola podpísaná s Univerzitou v Groningene, Holandsko. Na základe tejto zmluvy, bolo 
v roku 2009 uskutočnených spolu 9 učiteľských pobytov z Univerzity v Groningene, Holandsko na Univerzite P. J. Šafári-
ka v Košiciach. Na Univerzitu v Groningene vycestovalo v roku 2009 na učiteľskú mobilitu spolu 9 zamestnancov Katedry 
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pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (pričom 1 zamestnanec absolvoval v danom roku 2 učiteľské mobility) 
a 2 zamestnanci vycestovali na Erasmus mobilitu administratívnych pracovníkov. Od akademického roka 2007/2008 do 
roku 2013 sú podpísané bilaterálne zmluvy s dánskou University of Southern Denmark v Esbjergu a s Univerzitou T. G. 
Masaryka v Brne.  
 
V roku 2009 bola v rámci tohto programu realizovaná 1 učiteľská mobilita na KPPaPz z Univerzity v Esbjergu, Dánsko. 
Zároveň sa uskutočnili 4 mobility študentov na Univerzite v Esbjergu, Dánsko (2/letný semester 2008/2009, 2/zimný se-
mester 2009/2010). 
 
Ďalšie medzinárodné vzdelávacie projekty sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie (Projekt „Pramene židovské-
ho práva“), na Katedre anglistiky a amerikanistiky a na Tlmočníckom ústave FF UPJŠ (European Masters in Interpreting 
/Európsky kurz konferenčného tlmočenia – EKKT, gestor: Európska komisia, Brusel. Centrum pre SR: FF UK Bratislava; 
PhDr. Štefan Franko, PhD., externý člen pracovného tímu), City&Guilds (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska so sídlom v Londýne) – akreditované vzdelávacie a skúšobné centrum pre anglický jazyk na FF UPJŠ v Košiciach 
s pôsobnosťou pre región východného Slovenska; PhDr. Štefan Franko, PhD., riaditeľ centra). 
 
Spoluprácu v rámci medzinárodných zmlúv na úrovni univerzít a iných akademických inštitúcií realizovali: Katedra anglis-
tiky a amerikanistiky a Tlmočnícky ústav FF UPJŠ. Išlo o spoluprácu s Inštitútom prekladu, tlmočenia a medzinárodných 
vzťahov Univerzity v Štrasburgu; v súčasnosti sa uskutočňuje v rámci aktivít Asociácie univerzít Slovenska poskytujúcich 
výučbu odborného prekladu a tlmočenia (PhDr. Štefan Franko, PhD., prezident asociácie). Výsledkom spolupráce je o. i. 
postgraduálne 4-semestrálne štúdium odborného prekladu na Tlmočníckom ústave FF UPJŠ (od vzniku ústavu); Katedra 
pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, ktorá má dlhoročnú úzku spoluprácu s Univerzitou v Groningene, Ho-
landsko. Obsahom spolupráce je výmena informácií a know-how, príprava spoločných publikácií, projektov, ale aj vzdelá-
vacie aktivity (napr. kurzy: Manažment PhD štúdia, Publikovanie v SCI časopisoch, Meranie účinnosti stratégií podpory 
zdravia a pod.).  
 
Riešenie projektu APVV „Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období do-
spievania a ranej dospelosti“ podnietilo minulý rok pripojenie sa k medzinárodnému projektu: Promoting Psychological 
Well-Being Globall, Walden University. 
 
V rámci riešenia časti projektu APVV „Prevencia užívania drog“ pokračovala medzinárodná spolupráca „Cross National 
Students Health Study (CNSHS)“, University of Bielefeld, Germany/ University of Bielefeld / v PhD. štúdiu. 
(http://www.unibielefeld.de/gesundhw/ag2/cnshs/index.html). V rámci tejto spolupráce bola riešená aj s podporou agentú-
ry VEGA 1/4518/07 a FILIA, n. o., téma „Alcohol Abuse and Mental Health in Eastern and Western Europe: Reducing Al-
cohol-related Harm Among Young People“. V roku 2008 sa začala príprava on-line longitudinálneho zberu dát týkajúceho 
sa rizikového správania sa vysokoškolákov. 
 
Iveta Rajničová-Nagyová, PhD., bola koordinátorkou projektu IMCA II Indicators for monitoring COPD and asthma in the 
EU v spolupráci s „Fundació IMIM, Barcelona, Spain (Dr. Enric Duran, Task Force on Major and Chronic Diseases)" (do-
ba trvania projektu je od 12/2006 do 12/2009); Katedra psychológie spolupracovala s Akademiou Technicko-
Humanisticznou v poľskom meste Bielsku-Białej; 
 
Spoluprácu na úrovni MŠ SR rozvíjala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, osobitne prof. PhDr. Ján 
Sabol, DrSc., ako člen Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu pri MŠ Slovenskej republiky 
a Poľskej republiky. 
 
Katedra aplikovanej etiky bola spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie v Poľsku:  
PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI. HISTORIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PERSPEKTY-
WY, Bielsko-Biała. Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – apríl 2009.  
 
Iné aktivity v rámci medzinárodných projektov a zmlúv rozvíjala Katedra germanistiky prostredníctvom PD Dr. habil. Márie 
Papsonovej, ktorá od r. 2001 aktívne spolupracuje s Germanistickým inštitútom Univerzity v Regensburgu. Každoročne 
vedie podujatia k ranej novej nemčine pre študentov germanistiky v rámci prípravy na štátnu skúšku.  
 
Od roku 2008 úspešne spolupracujú germanistické pracoviská Univerzity v Regensburgu (Prof. Dr. Albrecht Greule) a FF 
UPJŠ Košice (PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.) aj v rámci programu GIP (Germanistische Institutspartnerschaft – Part-
nerstvo germanistických inštitútov), financovaného Akademickou výmennou službou v Bonne (DAAD – Deutscher Aka-
demischer Austausch Dienst). Nezanedbateľná je finančná položka na vybavenie Katedry germanistiky primárnou a se-
kundárnou odbornou literatúrou. Veľkým prínosom projektu je aj možnosť absolvovania doktorandského štúdia a získania 
titulu Dr. na Univerzite v Regensburgu 
 
Niektoré katedry (Katedry psychológie, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Katedra anglistiky 
a amerikanistiky, Katedra aplikovanej etiky, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra sociálnej práce, Katedra slovakisti-
ky, slovanských filológií a komunikácie) FF UPJŠ usporiadali kvalitné vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou. 
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Vzťah k verejnosti a propagácia 

Filozofická fakulta v roku 2009 zverejňovala všetky podstatné informácie o činnosti fakulty v oblasti legislatívy, vzdeláva-
nia, vedy, výskumu, medzinárodných vzťahov a rozvoja na svojej webovej stránke. 
 
V rámci priorít týkajúcich sa propagácie štúdia zorganizovala FF UPJŠ Deň otvorených dverí, na ktorom záujemcom 
o štúdium na fakulte predstavili členovia jednotlivých katedier kreatívnym spôsobom svoje pracoviská. Členovia vedenia 
fakulty propagovali fakultu a jej vzdelávacie aktivity prostredníctvom televíznych a rozhlasových vstupov (Slovenská tele-
vízia, Slovenský rozhlas, Regionálny denník STV, Nemecký magazín STV, vysielanie v nemeckom jazyku v Slovenskom 
rozhlase). Niektoré katedry propagovali svoje pracoviská prostredníctvom osobných návštev učiteľov na stredných ško-
lách. 
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UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTNNNÉÉÉ   PPPRRRAAACCCOOOVVVIIISSSKKKÁÁÁ   

ÚÚÚsss ttt aaavvv    vvvzzzddd eeelll ááávvvaaannn iii aaa   vvv    RRRooožžžňňňaaavvveee      

 
Stru čná charakteristika 
 

V nadväznosti na ust. § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. 9. 2006 zriadený Ústav vzdelávania v Rožňave ako výskumné peda-
gogické pracovisko UPJŠ v Košiciach. 
 
Personálny stav 
 

1. Vysokoškolskí učitelia, spolu 9 osôb: 
- doc. PaedDr. Milan Ďuriček, CSc., mim. prof. (riaditeľ Ústavu vzdelávania) 
- dvaja docenti 
- jeden odborný asistent s PhD. 
- traja odborní asistenti bez PhD. 
- dvaja lektori 
 
2. Zamestnanci, spolu 4 osoby: 
- jedna sekretárka (s kumulovanou funkciou) 
- jedna študijná referentka 
- jeden vrátnik 
- jeden údržbár (plniaci aj funkciu vrátnika) 
 
3. Učitelia na dohody o vykonaní práce. Ich počet kolísal od 4 do 6 v závislosti od počtu hodín v príslušnom semestri. 
 
Priestorové zabezpe čenie 
 

Ústav vzdelávania UPJŠ v Rožňave sídli na ulici Kossu Shoppera 22 v budove, ktorú má univerzita v dlhodobom prenáj-
me od Biskupského úradu v Rožňave. Priestorové vybavenie na prednášky, cvičenia, administratívnu prácu a kancelárie 
učiteľov sú postačujúce. Ústav disponuje dvomi počítačovými miestnosťami. Nedostatočné priestory sa javia pre účely te-
lovýchovných a športových aktivít. Tieto musia byť prenajímané od stredných škôl a od mesta Rožňavy. 
 
Výchovno-vzdelávací proces 
 

Ústav vzdelávania poskytuje vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe „Šport a rekreácia“. 
V akademickom roku 2009/10 študovalo celkom 193 študentov, z toho: 
1. ročník - 59 
2. ročník - 73 
3. ročník – 61 
Kvalita vzdelávacieho procesu je na požadovanej úrovni, pre udržanie jej úrovne je však nevyhnutné začať riešiť mzdové 
otázky vyučujúcich. 
 
Vedeckovýskumná činnos ť 
 

V roku 2009 pokračuje v doktorandskom štúdiu PaedDr. Mária Tomová (PU Prešov). Predpoklad ukončiť štúdium je 
v roku 2010. Aktívna účasť zamestnancov ústavu bola zaznamená na viacerých domácich a medzinárodných vedeckých 
konferenciách.  
 
Perspektívy ďalšieho rozvoja 
 

V akademickom roku 2006/2007 začalo v Rožňave bakalárske štúdium študijného programu Šport a rekreácia ako výraz 
maximálnej ústretovosti k požiadavkám priblížiť vysokoškolské vzdelávanie gemerskému regiónu. Toto priblíženie priro-
dzene počítalo s tým, že umiestnením výučby neutrpí kvalita a postupom času bude rožňavské pracovisko schopné nie-
len rozširovať ponuku vzdelávania, ale stane sa aj ekonomicky životaschopným. V akademickom roku 2011/2012 sa kon-
čí garancia študijného programu Šport a rekreácia z vekových dôvodov garanta. Pokračovanie garancií na ďalšie obdobie 
sa napriek veľkému úsiliu vedenia univerzity nepodarilo zabezpečiť. Z týchto dôvodov sa v akademickom roku 2010/2011 
prijímacie konanie na uvedený študijný program neuskutoční.  
 
Realizácia študijného programu Šport a rekreácia sa javila ako stratová nielen v roku 2009, ale od samotného začiatku 
existencie ústavu. Celkovou situáciou sa zaoberal Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2009. Prijaté 
uznesenie podmieňovalo pokračovanie realizácie študijného programu v Ústave vzdelávania v Rožňave vykrytím celko-
vého deficitu zo strany mesta Rožňava na obdobie nasledujúcich troch rokov. Návrh zmluvy, ktoré doručilo mesto Rožňa-
va Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, však nebol v súlade s týmto uznesením. Z uvedených dôvodov vedenie univerzity 
na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2009 rozhodlo presunúť sídlo realizácie študijného programu Šport a rekreácia z Rožňa-
vy do Košíc s účinnosťou od 8. 2. 2010. 
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Stru čná charakteristika 
 
Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ), ako jedno z univerzitných pracovísk UPJŠ, vytvára svojím poslaním 
priaznivé prostredie pre všetkých študentov našej univerzity širokou ponukou športového vyžitia. Ponúkame možnosť 
kompenzácie sedavého životného štýlu a psychického zaťaženia počas semestra, ale i mimo neho aktívnym pôsobením 
na fyzickú stránku študentov prostredníctvom 13 druhov športov. Predkladaná výročná správa Ústavu telesnej výchovy 
a športu UPJŠ za rok 2009 poskytuje prehľad o vzdelávacích i mimoškolských aktivitách konaných na pôde univerzity, 
z ktorých väčšina sa niesla v duchu 50. výročia založenia UPJŠ.  
 
Personálny stav 
 
V roku 2009 sa po minuloročných zmenách podarilo zachovať personálnu integritu pracoviska. Skladba zamestnancov: 

• 7 vysokoškolských učiteľov   
- odborný asistent – Mgr. Buková Alena, PhD. – vedúca ÚTVŠ  

             - dvaja docenti 
             - štyria lektori 

• 1 nepedagogická zamestnankyňa – sekretárka 
 
Priestorové zabezpe čenie 
 
Ústav telesnej výchovy a športu disponuje 5 telocvičňami, posilňovňou a 4 tenisovými kurtmi. Telocvičňa T 1 na ulici Park 
Angelínum je na výučbu nevyužiteľná z dôvodu nízkeho počtu šatní a sociálnych zariadení; aktuálne bola dlhodobo pre-
najatá TJ Slávii pre oddiel karate. Ostatné telocvične, ktoré máme k dispozícii je potrebné viac či menej zrekonštruovať, 
keďže sú v nevyhovujúcom stave. Nevyhovujúce sú predovšetkým sociálne zariadenia, vo všetkých telocvičniach je prob-
lém s dodávkou teplej vody. Keďže univerzita, ktorá je druhou najstaršou a jednou z najznámejších univerzít na Sloven-
sku, nemá k dispozícii plaváreň, študenti využívajú na výučbu mestskú plaváreň. 
 
Výchovno-vzdelávací proces 

ÚTVŠ ponúka širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizujú na hodinách povinnej i výberovej te-
lesnej výchovy, Poslucháči mali v tomto roku možnosť výberu programu z 13 pohybových aktivít: aerobik, basketbal, 
bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, tenis, volejbal a zdravotná 
TV. Túto ponuku by sme v blízkej budúcnosti radi rozšírili, avšak vzhľadom na nízky počet vyučujúcich a vysoký počet 
hodín v týždni to bude možné len v prípade personálnych zmien na pracovisku. Pri sledovaní počtu zapojených študentov 
do pohybovej aktivity sledujeme každoročne stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o ich neustálom záujme o niektorý 
z ponúkaných športov (tab.1).  

Jedným z pozitív je zjednotenie hodnotenia predmetu na jednotlivých fakultách a na vybraných fakultách ich ponuka 
i v magisterskom štúdiu. Najvýraznejší vzostup záujmu sme zaznamenali u študentov FF, pravdepodobne vyplýva i z ex-
panzie fakulty. Záujem, i keď v oveľa menšej miere, je badateľný i počas skúšobného obdobia, keď študentom ponúkame 
tri druhy športu – aerobik, bedminton a posilňovanie, o ktoré je počas semestra i mimo neho najväčší záujem. 

 

Tabuľka 1 

Počty študentov zapojených do telovýchovných aktivít  

 ZS 2007/08 LS 2007/08 ZS 2008/09 LS 2008/09 ZS 2009/10 

Lekárska fakulta 542 593 849 825 784 

Prírodovedecká fakulta 365 296 479 410 466 

Právnická fakulta 345 356 377 369 361 

Fakulta verejnej správy 139 139 103 94 124 

Filozofická fakulta 327 320 386 146 625 

Spolu: 1718 1704 2194 1844 2360 

 

Neoddeliteľnou súčasťou edukačného procesu sú univerzitné športové súťaže. V dlhodobej univerzitnej lige formou súťa-
že jeseň - jar štartujú naši študenti v basketbale, bedmintone, florbale, futsale, a volejbale. Počty družstiev, osôb a počty 
odohraných zápasov za sezónu prezentuje tabuľka 2.  
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Tabuľka 2 

Vysokoškolská liga – 1 sezóna 

Šport Počet družstiev Počet osôb Počet zápasov 
Minifutbal 9 84 24 
Florbal 5 57 10 

Basketbal Muži – 4 

Ženy – 2 

40 

24 

6 

2 

Volejbal Muži – 3 

Ženy – 3 

32 

28 

6 

6 

Bedminton 5 35 10 

   

Každoročne, a nebolo to inak ani tento rok, organizoval ÚTVŠ pre študentov pri príležitosti Dňa študentstva Akademické 
dni športu, ktoré boli rozdelené do jarnej a jesennej časti. Tento rok bol premiérový v spôsobe uskutočnenia jarnej časti 
akcie, keď bolo v priebehu jedného dňa študentom ponúknutých 8 športov, čo prinieslo pozitívne reakcie. Jednotlivé 
športy, počet účastníkov na akciách a vedúceho súťaže prezentuje tabuľka 3.  
 

Tabuľka 3 
 

Akademické dni športu usporiadané v spolupráci s TJ Sláviou UPJŠ a SAU 
 

                               Jarná časť                                              28. 4. 2009 
 Aerobik – Master Class  148  Buková 
 Streetball 0  Šulc 
 Bedminton 14  Žigala 
 Florbal 30  Gajdošová 
 Iron Man (Železný Muž) 12  Gajdošová, Žigala 
 Minifutbal 50  Staško 
 Stolný Tenis 24  Švický 
 Volejbal 40  Švický  
Spolu: 306  
 
 
                            Jesenná časť                                                        18. 11. – 3. 12. 2009 
Aerobik Maratón K Mdš – X.Ročník 207 Buková 
Bedminton  31 Žigala 
Florbal – 2. Ročník  39 Gajdošová 
Minifutbal  80 Kolesár, Staško 
Stolný Tenis  32 Švický 
Basketbal  31 Šulc 
Volejbal  40 Švický 
Spolu: 475  

 
Z jednorazových pravidelných akcií má výbornú tradíciu 24-hodinovka v basketbale, ktorej iniciátorom je Prírodovedecká 
fakulta, na ktorej sa posledný marcový víkend zúčastnilo 77 študentov i zamestnancov našej univerzity. Aj tieto Vianoce 
organizovala ÚTVŠ pre študentky i verejnosť obľúbené „Vianočné radovánky“. Na akcii sa tohto roku zúčastnilo 42 žien. 
 
Z akcií, ktoré boli v roku 2009 premiérové mal veľký úspech medzinárodný minifutbalový turnaj, ktorý 2. apríla usporiadal 
Generálny zväz palestínskych študentov v Košiciach a Rada študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ. O účasť na turnaji 
bol veľký záujem, avšak z organizačných dôvodov sa turnaja mohlo zúčastniť najviac 16 družstiev. Turnaj mal aj vysokú 
spoločenskú úroveň, ktorú potvrdila účasť zástupcov Palestíny na Slovensku, vedúcich funkcionárov, učiteľov 
z niektorých fakúlt a širokej diváckej kulisy. Súčasťou akcie bola i recepcia, na ktorej boli podávané špeciality palestínskej 
kuchyne. 
 
Druhou veľkou a pre ÚTVŠ zaujímavou akciou bol športový deň s medzinárodnou účasťou konaný pri príležitosti 50. vý-
ročia založenia UPJŠ, ktorého sa zúčastnili družstvá 5 univerzít: Debrecínska univerzita, Žilinská univerzita, Prešovská 
univerzita, Technická univerzita Košice a domáca UPJŠ v celkovom počte 167 účastníkov. Turnaje prebehli v štyroch 
športoch: bedminton, florbal, basketbal – ženy a minifutbal. S výnimkou florbalu, v ktorom naši študenti obsadili druhé 
miesto, sa družstvo UPJŠ stalo jednoznačným víťazom. 
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Futsalové družstvo Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa v dňoch 21. - 23. 5. 2009 zúčastnilo už tretíkrát Medzinárod-
ného futsalového turnaja európskych univerzít IUTT 2009 – International University Totelos Tournament, ktorého organi-
zátorom bola Technická univerzita v Eindhovene. Po vlaňajšom druhom mieste a predchádzajúcom prvom mieste na tur-
naji družstvo našej univerzity dokázalo v silnej konkurencii 28 univerzitných výberov z Európy a Izraela opäť svoje kvality 
a pod vedením PaedDr. Staška obsadili najvyššiu priečku. O tento úspech sa zaslúžili študenti: Ladislav Škyvra, Štefan 
Mamaj a Adam Györi z LF, Jaroslav Macej z PF, Ladislav Lukáč a Anton Lojan z PrávF, Marcel Palašta z FVS. Naše 
družstvo malo aj dvoch hosťujúcich hráčov – študentov TU Košice. 

K športovým aktivitám, ktoré ÚTVŠ pripravuje pre poslucháčov a zamestnancov UPJŠ, patrí aj organizovanie zimných 
(ZTS) a letných telovýchovných sústredení (LTS). ZTS vo februári 2009 zorganizoval PaedDr. Staško na Donovaloch. 
V prvý májový víkend sa už druhýkrát uskutočnilo LTS v Šumavskom národnom parku – rafting pod vedením PaedDr. 
Gajdošovej. V júni sa uskutočnil letný kurz so zameraním na aerobik v Chorvátsku, tentokrát na severe krajiny v stredisku 
Selce. Tento kurz, v poradí desiaty, organizovala Mgr. Buková, PhD. V júli uzatvoril sériu kurzov PaedDr. Staško, ktorý 
organizoval LTS na pôde družobnej KTV v Debrecene (HU). 

 
Vedeckovýskumná činnos ť 
 
Veda a výskum sú vysoko kvalifikované tvorivé činnosti, ktorých výsledok je nie vždy úmerný vynaloženej námahe. Jed-
ným zo základných predpokladov pre úspešné riešenie výskumných úloh a projektov je dostatočná riešiteľská kapacita 
a vedecká kvalifikácia tvorivých pracovníkov. Ústav TVŠ je pracovisko, ktoré zabezpečuje pre Univerzitu P. J. Šafárika 
réžiu v oblasti športu a nemá vlastnú „základňu“ študentov, čo sťažuje podmienky na vedeckovýskumnú činnosť. Taktiež 
nedostatočná kvalifikačná úroveň zamestnancov limituje jej ďalší rast a plnenie poslania v tejto oblasti.  
 
V roku 2009 sa pracovníci ÚTVŠ aktívne zúčastnili 1 domácej konferencie s dvoma príspevkami (autori: doc. Šulc, CSc., 
doc. Sergienko) a 1 zahraničnej konferencie (autor – Mgr. Buková, PhD). Príspevky sú evidované v Univerzitnej knižnici 
UPJŠ. 
 
Komer čná činnos ť 
 
S nástupom nového vedenia sa vytvorili a zjednotili podmienky pre podnikateľskú činnosť v telovýchovných priestoroch 
angažovaním pracovníkov ÚTVŠ. Sprehľadnili sa možnosti využitia telovýchovných objektov a ponúkli ich študentom, 
zamestnancom, ale i organizáciám, klubom a bežnej verejnosti. S potešením môžeme konštatovať zlepšujúce sa tenden-
cie, čo dokazuje vyťaženie telocviční.  
 
Financovanie a rozpo čet 
 
V roku 2009 bol ÚTVŠ UPJŠ podfinancovaný a štátna dotácia nepostačovala ani na úplné vykrytie miezd. Nedostatok fi-
nančných prostriedkov saturoval príjmami z podnikateľskej činnosti. Z PČ boli hradené i všetky bežné výdavky pracovi-
ska, keďže tento rok sme nemali z dotácií na TaS schválené žiadne finančné prostriedky. Z tohto dôvodu sa nepodarilo 
zabezpečiť plánované úlohy v plnom rozsahu. Napriek tomu môžeme konštatovať výrazné pozitívne zmeny v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi. Tento rok v rámci vylepšovania kvality výučby a zlepšenia podnikateľského prostredia boli 
s veľkou pomocou rektorátu a ŠDaJ vymenené okná v priestoroch šatní a posilňovne v telocvični T5 a v kanceláriách, 
čím sa okrem estetického vylepšenia vzhľadu prispelo i k úspore tepla. K úspore došlo i z dôvodu výmeny regulačných 
ventilov v celom areáli UPJŠ a teda i v našich telovýchovných objektoch. V telocvični na Šrobárovej ulici bola zrekonštru-
ovaná podlaha; v lete sme malými stavebnými úpravami zväčšili posilňovňu, ktorá je napriek tomu vzhľadom na vysokú 
návštevnosť študentov stále málo priestranná.  
 
Perspektívy ďalšieho rozvoja 
 
Keďže väčšina fakúlt ponúka TV ako voliteľný predmet, našou prvoradou úlohou je prilákať študentov na niektorý 
z ponúkaných športov, a to predovšetkým ich širokou paletou, resp. organizovaním lákavých akcií a telovýchovných sú-
stredení.  
 
V roku 2010 očakávame pomerne veľa zmien, ktoré výrazne ovplyvnia činnosť ústavu. Napriek tomu, resp. práve preto sa 
budeme neustále snažiť ponúknuť kvalitnú prácu predovšetkým v pedagogickej činnosti, ale taktisto zlepšiť vedeckovýs-
kumnú činnosť, kde badáme pomerne veľké rezervy. 
 
Určité rezervy badáme taktiež vo vytváraní podnikateľského prostredia. Veríme, že postupným skultúrňovaním TV ob-
jektov zlepšíme možnosti ponúk pre študentov, zamestnancov i širšiu verejnosť. V roku 2010 plánujeme zrekonštruovať 
podlahu v telocvični T3, 4 na Medickej ulici, v telocvični T5 by sme radi vyriešili problém s absenciou vzduchotechniky.  
 
Keďže naše finančné prostriedky nepostačujú na väčšie investície a výzvy, ktoré predkladajú EÚ a MŠ SR sa nevzťahujú 
na oblasť vysokoškolského športu, veríme, že s pomocou rektorátu sa nám podarí skultúrniť sociálne zariadenia aspoň 
v jednej z telocviční.  
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BBBooo ttt aaannn iii ccckkk ááá   zzzáááhhh rrr aaaddd aaa   

Stru čná charakteristika  
 
Botanická záhrada UPJŠ (BZ) je podľa Štatútu UPJŠ v Organizačnej štruktúre UPJŠ (čl. 2), výskumné a pedagogické 
pracovisko UPJŠ (23. 4. 2008). Je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na pestovanie a udržiavanie vybraných druhov ohroze-
ných, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných chránených a dekoratívnych rastlín (Zákon 543/2002, § 45, ods. 3 
– Štúdium biologických charakteristík a transfer informácií pre širokú verejnosť). Od roku 2003 je vedeckým pracoviskom 
CITES (26. 8. 2003) a od 30. 5. 2005 podľa Zákona 543/2002, § 28 je záchytné stredisko pre rastliny. Všeobecnou zá-
väznou vyhláškou KÚ v Košiciach č. 1/2002 z 21. marca 2002 je BZ UPJŠ Chránený areál. Všeobecným záväzným na-
riadením mesta Košice č. 25 (24. 11. 1994), § 3, je v Územnom systéme ekologickej stability mesta Košice Biocentrom. 
Od roku 2006 je členom Európskeho konzorcia botanických záhrad EÚ EuroGard. V roku 2007 sa stala členom medziná-
rodnej Agendy pre ochranu rastlín BGCI. 
Personálny stav  
 
V roku 2009 v BZ UPJŠ zabezpečovalo činnosť 40 zamestnancov v štruktúre 17 VŠ, 18 ÚSO, 13 SO, 2 ZV. Počet dô-
chodcov 6 (ČID 2, PD 4). Do pracovného pomeru bolo prijatých 8 zamestnancov a pracovný pomer ukončilo 5 zamest-
nancov. Na materskej dovolenke je 1 zamestnankyňa a na rodičovskej dovolenke sú 3 zamestnankyne. Priemerný vek 
zamestnancov bol 44,3 rokov.  
 
Priestorové zabezpe čenie  
 
BZ UPJŠ uskutočňovala činnosť v areáli na Mánesovej 23, Košice. V administratívnej budove na 1/3 plochy (pracovne, 
šatne, Herbár), vo vykurovaných skleníkoch na ploche 3 000 m2 a vo vonkajšej časti na ploche cca 30 ha (21 ha UPJŠ, 9 
ha Rád Dominikánov – nájme UPJŠ). Podrobnejšie informácie sú súčasťou ročnej inventarizácie majetku.  
 
Výchovný a vzdelávací proces  
 
V roku 2009 VŠ zamestnanci zabezpečovali výučbu botanických a ekologických disciplín v študijných programoch PF 
UPJŠ na ÚBEV PF UPJŠ. Boli to:  
 
Geobotanika – doc. RNDr. S. Mochnacký, CSc. a Ing. R. Gregorek, PhD. 
Tropická a subtropická vegetácia – doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., a Ing. P. Fridman 
Dendrológia – Dr. Ing. P. Kelbel 
Fytopatológia – Ing. M. Suvák, PhD. 
Vybrané problémy z Karyológie – RNDr. L. Mártonfiová, PhD. 
Vybrané cvičenia z Fyziológie rastlín – Ing. R. Gregorek, PhD. 
 
Okrem priamej účasti na prednáškach a cvičeniach, počas roka zabezpečovali ako školitelia a pomocní školitelia Bc. 
a Mgr. prác (6), oponenti (5), členovia štátnicových komisii a pod. Mgr., Bc., rigorózne (1) , habilitačné (2) pokračovanie. 
Na BZ UPJŠ zabezpečovala rastlinný materiál na cvičenia pre ÚBEV PF UPJŠ, školské súťaže BiO, SOČ. V roku 2009 
sa uskutočnil v BZ UPJŠ pre učiteľov ZŠ Metodický deň MMKE. V roku 2009 začala riešiť projekt SF EU „BOTANIKIA-
DA“. Budovaním a rekonštrukciou expozičných zbierok pripravovala prostredie na výučbu a výchovu nielen študentov VŠ, 
ale aj stredných škôl, ZŠ a predškolských zariadení. Všeobecne aj pre návštevníkov záujmových klubov, združení 
a laickú verejnosť. Podrobnejšie o edukácii bude hovoriť Správa o edukácii BZ UPJŠ za rok 2009.  
 
Vedecká a výskumná činnos ť 
 
V roku 2008 sa v BZ UPJŠ sa riešili 2 VP základného výskumu (GP Mochnacký, GP Kelbel) s finančnou podporou gran-
tovej agentúry MŠ SR. Okrem zodpovedných riešiteľov sa riešenia zúčastnili ako spoluriešiteľia okrem RNDr. K. Repčá-
kovej všetci vysokoškoláci. Dr. Ing. P. Kelbel a RNDr. L. Mártonfiová boli spoluriešitelia projektov aj na iných pracovis-
kách. Projekt Dr. Ing. P. Kelbela v roku 2009 skončil. Následne sa úspešne uchádzal o nový GP.  
BZ UPJŠ pokračovala v edičnej činnosti – boli vydané: Thaiszia. Journal of botany. Suppl. 1, vol. 19, 2009 a Thaiszia. 
Jurnal of botany. vol. 19, no. 1, 2 2009. Or roku 2009 je vedecké periodikum Thaiszia. Journal of botany evidivané aj 
v databáze SCOPUS. V roku 2009 nadobudla vedeckú hodnosť „PhD.“ RNDr. Lenka Mártonfiová. V doktorandskom štú-
diu pokračuje Ing. P. Fridman. Pri akreditácii UPJŠ BZ bola UPJŠ vyhodnotená v kategórii C – dobrý. Doc. RNDr. S. 
Mochnacký, CSc., bol členom Vedeckej rady FEE TU Zvolen. Podrobnejšie informácie sú uverejnené v Správe 
o vedeckej činnosti BZ UPJŠ za rok 2009.  
 
Kultúrna, osvetová a rekrea čná činnos ť 
 
V roku 2009 BZ UPJŠ celoročne ponúkala a umožňovala verejnosti návštevu v svojich expozíciách a priestoroch.  
Uskutočnili sa podujatia ako: 

• Výstava orchideí (január) 
• Výstava kaktusov a sukulentov (marec) 
• Deň otvorených dverí (máj, október) 
• Motýlia šou (máj – jún) 
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• Juniáles (jún) 
• Výstava citrusov (august – sptember) 
• Deň otvorených dverí (október) 
• Výstava tekvíc Halloween (október) 
• Výstava vianočných ozdob (december) 
• Svadobné fotografovanie – celoročne 
• Predaj orchideí (február, marec) 

 
Návštevnosť BZ UPJŠ bola 44 700 platiacich občanov. V porovnaní z rokom 2008 vzrástla o 12 666 návštevníkov.  
  
Komer čná činnos ť  
(hlavná činnosť, podnikanie, služby, rastlinný materiál): 
 
BZ UPJŠ získala z hlavnej a podnikateľskej činnosti príjem vo výške 104 740,72 EUR. 
 
Financovanie a rozpo čet 
 
V roku 2009 bola BZ UPJŠ podfinancovaná a štátna dotácia (špecifika) nepostačovala na zabezpečenie hlavnej činnosti. 
Nedostatok finančných prostriedkov dorovnávala príjmami z hlavnej činnosti. Aj napriek uvedenému sa nepodarilo za-
bezpečiť plánované úlohy v plnom rozsahu a žiadaný rozvoj. Dosiahnuté príjmy sú maximálne a sú limitované stavom za-
riadení, strojovým parkom, materiálnym zabezpečením, mzdovým ohodnotením a rozsahom poskytovaných služieb. 
Problém nedostatku finančných prostriedkov ohrozuje existenciu BZ UPJŠ v ďalšom období. 
 

Tabuľka 1 
 

Dotačný účet v EUR 
 

 Schválený rozpo čet Čerpanie Dorovnanie z bežného ú čtu      
610 – mzdy           215 180 216 809 22 195 
620 – odvody 75 743 84 129 7 812 
630 – tovary,  služby 174 600 168 043 63 437  

 
 

Mimodota čný príjem v EUR 
 

hlavná činnosť 99 289 Zostatok 5 845  
podnikateľská činnosť 5 513  
dary 135  

 
 
Perspektívy ďalšieho rozvoja  
 
Botanická záhrada UPJŠ má Koncepciu rozvoja do roku 2015. Vypracovala projektovú štúdiu „Revitalizácia, rekonštruk-
cia a modernizácia Botanickej záhrady UPJŠ“. V uvedenom dokumente sú uvedené základné kroky, ktoré pri postupnej 
realizácii dostanú Botanickú záhradu UPJŠ medzi významné inštitúcie nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Ne-
realizovanie zámerov uvedenej štúdie a nedostatočné financovanie spôsobuje stagnáciu a postupnú degradáciu pracovi-
ska s výhľadom na jeho zánik.  

UUUnnn iii vvveeerrr zzziii ttt nnn ááá   kkk nnn iii žžžnnn iii cccaaa   

Stru čná charakteristika 
 
Univerzitná knižnica UPJŠ (ďalej len „UK“), jedno z univerzitných pracovísk UPJŠ, sa  podieľa na informačnom zabezpe-
čení výučby a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov UPJŠ, vytvára podmienky na podporu výchovno-
vzdelávacieho procesu a  priaznivé prostredie pre používateľov.  
 
UK poskytuje nasledujúce služby: 
 

• absenčné výpožičné služby: 289 562 kn. j. 
• prezenčné výpožičné služby: 230 588  kn. j. 
• konzultačné a referenčné služby v študovniach s 385 miestami na štúdium; 
• rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných zdrojov: 1106 rešerší; 
• medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná  medziknižničná výpožičná služba: 2248 požiadaviek; 
• evidencia  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ; 
• reprografické a skenovacie služby  z knižničného fondu UK: 2031 xerokópií (na FF, FVS, LF, PrávF je zabezpe-

čené  samoobslužné kopírovanie prostredníctvom dodávateľa). 
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V roku 2009 UK evidovala 8464 používateľov. 
 
Činnosť UK je podrobnejšie rozpracovaná vo Výročnej správe UK za rok 2009, ktorá je dostupná na: 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/o-kniznici/. 
 
Edičná činnos ť 
 
Rok 2009 znamenal stabilizáciu edičnej činnosti na univerzite. Na základe získaných skúseností a poznatkov bola noveli-
zovaná smernica  o edičnej činnosti  spolu s prílohami: Smernica č. 1/2009 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej sú-
častí (http://www.upjs.sk/public/media/2380/smernica-1-09.pdf);  v ekonomickej oblasti bol vydaný   Pokyn rektora č. 3/3009 
na zabezpečenie vnútorného obehu účtovných dokladov, ekonomických a finančných vzťahov v rámci edičnej činnosti na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach http://www.upjs.sk/public/media/2380/pokyn-rektora-3-2009.pdf.  
O všetkých aktivitách v edičnej činnosti boli zamestnanci i široká verejnosť oboznamovaní prostredníctvom webovej 
stránky http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/edicna-cinost/. Zámerom  edičnej činnosti je elektronické publikova-
nie predovšetkým  študijnej literatúry, čo  sa aj postupne darí realizovať. Publikovať elektronicky začali Prírodovedecká 
fakulta a Lekárska fakulta.   
 
Polygrafická  výroba 
 
V priebehu roka prebehlo nové verejné obstarávanie na dodávateľa tlačiarenských služieb. Víťazom verejnej súťaže sa 
stala spoločnosť EQUILIBRIA s. r. o., ktorá pokračovala v zabezpečovaní grafických, tlačiarenských a knihárskych slu-
žieb. 
 
Predaj vydavate ľskej produkcie 
 
Predaj vydavateľskej produkcie bol zabezpečený prostredníctvom Predajne skrípt a študijnej literatúry Hoľuka  
v priestoroch PrávF  a externej predajne skrípt a študijnej literatúry Hanzluvka v priestoroch LF na predaj študijnej  litera-
túry a skrípt pre LF, PF, FF a FVS . 

                     
                         Tabu ľka 1 
 
               Počet vydaných titulov  

 
Fakulta/pracovisko Titul (ks) 

FF 9 
FVS 13 
LF 18 
PF 10 

PrávF 13 
UPJŠ 6 

Botanická záhrada 3 
 

                 
                        Tabu ľka 2 
 
          Počet predaných výtlačkov 

 

Fakulta 
Počet  

predaných  
výtla čkov 

Cena v EUR 

Filozofická fakulta     11     41,11 
Fakulta verejnej správy    789 4 916,72 
Lekárska fakulta    962 4 930,86 
Prírodovedecká fakulta 1 774 6 859,16 
Právnická fakulta 1 664 11 931,64 
SPOLU 5 200 28 679,49 

 
 
Personálny stav 
 
Počet a štruktúra zamestnancov  
 
Plánovaný počet zamestnancov:      36  
Prepočítané evidenčné počty v FO:  36 
Prepočítané evidenčné počty:           35,32 
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Priestorové zabezpe čenie 
 
Riaditeľstvo a centrálne odborné pracoviská UK sídlia v priestoroch Lekárskej fakulty na Tr. SNP č. 1 v Košiciach. Knižni-
ca poskytuje služby prostredníctvom dislokovaných pracovísk: 
 
• Filozofická knižnica (Petzvalova ul. č. 4) 
• Lekárska knižnica (Tr. SNP č. 1) 
• Knižnica na Fakulte verejnej správy (Popradská ul. č. 66) 
• Právnická knižnica (Kováčska ul. č. 26) 
• Prírodovedecká knižnica (Medická ul. č. 6, Park Angelinum č. 9) 
 
Súčasťou knižnice je Rakúska knižnica (Šrobárova ul. č. 2) a Európske dokumentačné centrum (Kováčska ul. č. 26). 
 
V roku 2009 sa začala realizácia projektu Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, 
posluchární a učební, ktorý bol schválený v rámci Operačného programu Výskum a vývoj Opatrenie 5.1 Budovanie infra-
štruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho proce-
su – schválený projekt  Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární 
a učební. Cieľom projektu  je skvalitniť úroveň  poskytovaných knižnično-informačných  služieb pre študentov Filozofickej 
fakulty UPJŠ v zrekonštruovaných priestoroch bývalej Detskej nemocnice na Moyzesovej ul. v Košiciach. 
 
Výchovno-vzdelávací proces 
 
UK sa realizáciou vlastných  foriem podieľa na výchovno-vzdelávacom procese používateľov. Ich cieľom je naučiť  použí-
vateľov samostatne sa orientovať a vyhľadávať relevantné informácie z prístupných odborných interných i externých in-
formačných zdrojov. 
 
Svoje miesto v činnosti UK v roku 2009 mali aj vzdelávacie aktivity, ako kurzy informačného vzdelávania pre poslucháčov 
l. ročníkov, diplomové semináre pre študentov 4. – 6. roč. LF, školenia k elektronickým databázam v spolupráci 
s dodávateľmi, výstavy, semináre na získanie štipendií v spolupráci so SAIA n. o. V spolupráci so Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku UK pripravila semináre o Európskej únii, ktoré sa zrealizovali v EDC v Košiciach, Bratislave 
a Banskej Bystrici. Celkovo UK zrealizovala  76 akcií informačnej výchovy,  3 294 individuálnych školení pre jednotlivých 
používateľov prevažne z radov študentov a zamestnancov UPJŠ. V r. 2009 knižnica úspešne zrealizovala projekt na 
podporu vzdelávania „Interaktivita ako moderný prvok v procese vzdelávania v UK UPJŠ v Košiciach“, vďaka ktorému 
získala zariadenia ako interaktívnu tabuľu, hlasovacie zariadenie, vizualizér, tablet a interaktívny bezdrôtový iTablet a sof-
tvér LanSchool. 
 
Vedeckovýskumná činnos ť 
 
Podporu vedy a výskumu na univerzite zabezpečuje UK prostredníctvom prístupov k elektronickým informačným zdrojom 
– klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotextové databázy).  V rámci národného projektu Národ-
ný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) 
má UPJŠ  prístup k 12 databázam. Revitalizácia knižničného fondu UK ako jedna z hlavných úloh akvizície odbornej 
a študijnej literatúry priniesla prírastok v podobe viac ako 5 tis. kn. j. UK má svoje osobitné poslanie – je bibliografickým, 
koordinačným a poradenským pracoviskom univerzity, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu.  
 
Financovanie a rozpo čet  
 

Dotácia zo štátneho rozpo čtu 
(podprogram 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VVŠ) 

 
 

610 – Mzdy 244 182 € 
620 – Poistné  85 952 € 
630 – Tovary a služby  13 000 €  
 
Celkom : 

 
343 134 € 

 
    
Perspektívy ďalšieho rozvoja 
 
Medzi priority UK v ďalšom období patrí vytvorenie vhodných priestorových podmienok za účelom  poskytovania svojich 
služieb pre používateľov FF a LF UPJŠ, zvýšenie informačnej gramotnosti študentov a  príprava národného projek-
tu informačného vzdelávania  študentov vysokých škôl na Slovensku. na základe výsledkov   celoslovenského prieskumu 
Informačná gramotnosť používateľov akademických knižníc – IGPAK 2. Aktivity UK budú smerovať aj k vybudovaniu roz-
siahlejšej digitálnej knižnice (elektronické publikovanie a pod.). 
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Stru čná charakteristika 
 
Úlohy UPJŠ v oblasti informačných a komunikačných technológií zabezpečovalo Centrum informačných 
a komunikačných technológií UPJŠ (CIaKT). V hodnotenom období zabezpečovalo najmä komplexné budovanie, pre-
vádzku a rozvoj celouniverzitnej komunikačnej počítačovej siete a jej napojenie na metropolitnú a medzinárodnú komuni-
kačnú sieť, komplexnú prevádzku a rozvoj počítačových systémov, ktoré poskytujú inováciu jednotlivých agend informač-
ného systému UPJŠ, konzultačné služby a zaškolenie používateľom jednotlivých aplikácií informačného systému, pre-
vádzku a rozvoj www prezentácie UPJŠ a zabezpečovanie multilicencií vybraných programových produktov na UPJŠ. 
  
Personálny stav 
 
V roku 2009 sa podarilo zachovať personálnu integritu pracoviska. Prepočítaný stav je 11,26 zamestnancov, čo je 
v porovnaní s obdobnými pracoviskami iných univerzít málo, pričom CIaKT UPJŠ je dlhodobo jedným z najväčších uzlov 
siete SANET na Slovensku. Pri prevádzkovaní informačných systémov a pri zabezpečení sieťových služieb je potrebné 
tieto úlohy zabezpečiť tak, aby bola dodržaná ich nepretržitá plná funkčnosť a zároveň dodržané časové harmonogramy 
pre jednotlivé mesačné spracovania.  
 
Priestorové zabezpe čenie 
 
Pracovisko CIaKT je lokalizované na R UPJŠ, ale všetky servery ako aj centrálny switch CISCO 6509 a všetky aktívne 
prvky sú umiestnené na Park Angelinum 9. Je potrebné zabezpečiť vybudovanie dátového centra na R UPJŠ. 
 
Komer čná činnos ť 
 
Komerčné aktivity pracoviska sú dlhodobo realizované na základe zmlúv, ktoré uzatvára UPJŠ s externými organizácia-
mi. Táto činnosť má stúpajúcu tendenciu a pohybuje sa rádovo na úrovni okolo 900 tis. Sk (30 tis. EUR). 

CIaKT UPJŠ ako uzol siete SANET (Slovak Academic NETwork) je na chrbtici siete SANET II – prepája uzly siete na TU 
Košice, TU Zvolen a najnovšie pripája uzly Trebišov a Michalovce.V rámci participácie nášho pracoviska na realizácii pro-
jektu Sanet do škôl sú rozpracované pripojenia subsietí v Spišskej Novej Vsi, Humennom, Rožňave. To znamená, že ok-
rem aktivít spojených s prevádzkou SAUnet náš uzol pripája do Internetu ďalšie organizácie mimo rezortu vysokých škôl. 
Takto je zrealizované pripojenie do SAUnet 22 subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii. 

 
Financovanie a rozpo čet 
 
Financovanie CIaKT bolo v roku 2009 zabezpečené na základe rozpočtu. Rozpočet bol tvorený z dotačných a mimodo-
tačných zdrojov z podnikateľskej činnosti CIaKT a z mimorozpočtových zdrojov z projektu Sanet2 na podporu CIaKT ako 
uzla Sanetu. Z mimodotačných zdrojov sú hradené náklady na osobné príplatky ako aj časť tarifných platov zamestnan-
cov CIaKT. Z mimodotačných príjmov boli hradené aj výdavky CIaKT v kategórii 630 – tovary a služby. 
 
Perspektívy ďalšieho rozvoja 

Ďalší rozvoj IKT na Univerzite v rokoch 2010 až 2011 vyžiada potrebu sústrediť kapacity informačných pracovísk Univer-
zity hlavne na: 

1. ďalšiu centralizáciu služieb v oblasti IKT; vybudovanie nového univerzitného sieťového a dátového centra; 
2. tvorbu všeobecne použiteľných metód a nástrojov na efektívne, bezpečné a jednoduché používanie IKT; 

tendenciu k zjednocujúcemu pracovnému prostrediu koncového klienta, unifikáciu manažovania univerzitného 
sieťového prostredia; 

3. lepšie využitie IKT vo všetkých formách vzdelávania; 
4. identifikáciu a pilotnú realizáciu nových služieb; 
5. zlepšenie informačnej a telekomunikačnej infraštruktúry na univerzite a nasadenie nových komponentov 

umožňujúcich lepšie a širšie aplikovanie prostriedkov IKT; 
6. vývoj a implementáciu nových informačných systémov pre potreby vzdelávania, výskumu a riadenia. 

ŠŠŠtttuuudddeeennn ttt ssskkk ééé   dddooommmooo vvvyyy    aaa   jjj eeeddd ááálll nnneee   

Stru čná charakteristika 
 
Študentské domovy a jedálne (ŠDaJ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika spravovali v roku 2009 tri študentské domovy 
– ŠD Medická 4 a 6, ŠD Popradská 66, ŠD Popradská 76, na ktorých poskytovali ubytovanie študentom denného štúdia, 
zahraničným študentom, doktorandom, hosťujúcim pedagógom, zamestnancom ako aj cudzím hosťom. Pozitívnych 
zmien v priebehu roka 2009 bolo niekoľko a týkajú sa všetkých domovov. Hlavnou zmenou na ŠD Medická bolo dokon-
čenie výmeny okien za plastové a rekonštrukcia elektroinštalácie na poslednom bloku, na ŠD Popradská 66 pozitívnou 
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zmenou bol prechod šírenia internetu z wifi signálu na šírenie prostredníctvom štruktúrovanej kabeláže. Na Popradskej 
76 sa podarilo priviesť optickú prípojku do siete SANET hlavne vďaka veľkej pomoci pracovníkov CIaKT. 
  
Personálny stav  
 
Prevádzku Študentských domovov a jedálni v roku 2009 zabezpečovalo 79 zamestnancov. Tento stav sa oproti roku 
2008 zmenil takto: na ŠD sa znížil o zrušené pracovné miesto spojovateľky a na ŠJ zvýšil o 2 novovytvorené pracovné 
miesta. Na základe uvedených dôvodov bolo koncom roka 2009 personálne obsadenie nasledovné:  
- ŠD celkovo 59 zamestnancov z toho 10 technicko-hospodárskych pracovníkov a 49 výkonných pracovníkov (18 vrátni-
kov, 7 údržbárov, 21 upratovačiek, 1 vodič, 1 skladníčka, 1 krajčírka) 
- ŠJ celkovo 20 zamestnancov zabezpečovalo prípravu a výdaj stravy v študentskej jedálni a jednotlivých výdajniach, a to 
5 technicko-hospodárskych pracovníkov a 15 výkonných pracovníkov.  
 
Priestorové zabezpe čenie 
 
V roku 2009 Študentské domovy a jedálne mali vo svojej správe 3 študentské domovy s celkovou kapacitou 1769 lôžok 
v tomto členení: Medická 6 s kapacitou 707 miest, Medická 4 s kapacitou 707 miest, Popradská 66 s kapacitou 155 miest 
a Popradská 76 s kapacitou 200 miest. Celkovo bolo v rámci Študentských domovov UPJŠ ubytovaných 1670 študentov 
a doktorandov, z toho z LF 588 študentov, Prír. F 322 študentov, PrávF 348 študentov, FVS 187 študentov a FF 214 štu-
dentov, okrem toho bolo ubytovaných 34 študentov v rámci ERASM-u a 76 zahraničných študentov. Na stravovanie štu-
dentov, zamestnancov a cudzích stravníkov boli v prevádzke 4 územne odčlenené výdajne, a to na Šrobárovej 2, Jesen-
nej, Popradskej 66 ako aj v Botanickej záhrade a výdajňa s kuchyňou na Medickej 4. 
  
Financovanie a rozpo čet 
 
Prevádzka a údržba ŠDaJ s ohľadom na vek si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktorých krytie bolo v r. 2009 za-
bezpečené prostredníctvom rôznych zdrojov: dotácia ŠR, bežný účet, dary, podnikateľská činnosť a účet študentských 
jedální. Z týchto finančných prostriedkov sa čerpalo hlavne na zabezpečenie bežného chodu domovov, a to odvoz odpa-
du 47 615 €; pranie a čistenie bielizne 15 375 €; údržbársky materiál 15 881 €; čistiace prostriedky 8 667 €, spotreba 
energie 435 012 € v členení vodné a stočné 84 457 €, elektrická energia 163 168 € a teplo a teplá voda 185 760 €. 
Na opravy a udržiavanie v členení výmena okien na bloku C, vrátane okien na študovniach a schodištiach Medickej 6 
a okien UTVaŠ suma 134 560 €, oprava 2 izieb a sociálnych zariadení na prízemí bloku A, ktoré slúžili ako sklady, 
6 940 €, rekonštrukcia elektroinštalácie bloku D 101 017 € a následne maľovanie na bloku D 26 693 €, maľovanie na Po-
pradskej 66 13 457 €, internetová sieť na Popradskej 66 5 345 €, opravy strojov a dopravného prostriedku 5 566 €.  
 
Ďalej boli vykonané revízie rozvodov plynu, elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrických zariadení podľa príslušných vy-
hlášok a noriem v sume 6 236 €. V priebehu celého roka boli operatívne vykonávané opravy vodoinštalácie, výmena ne-
funkčných topných telies, zámočnícke a stolárske práce – mreže, opravy dverí a pod. ako aj maliarske a natieračské prá-
ce vlastnými zamestnancami, ktoré si vyžiadali spotrebu údržbárskeho materiálu vo výške 15 881 € a v súvislosti 
s prebiehajúcou výmenou termostatických ventilov bolo nutné vymeniť aj väčší počet topných telies v sume 6 064 €. 
 
V priebehu letných mesiacov bolo opätovne tak ako v predchádzajúcom roku potrebné vykonať vyradenie nepotrebného 
DHM, ktorého vek vo väčšine presahoval 25 – 30 rokov. Nákupom nových sporákov, stolových lámp, posteľných súprav 
a chladničiek na záver roka v sume 8 000 € sme v rámci možností vyhoveli predloženým požiadavkám ubytovaných štu-
dentov.  
 
Podnikate ľská činnos ť 
 
V priebehu roka poskytujú ŠDaJ služby aj v rámci podnikateľskej činnosti, a to hlavne ubytovanie počas letných prázdnin 
ale aj počas roka. Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti poskytujú stravovanie pre zamestnancov a cudzích 
a zabezpečujú akcie rôzneho typu tak pre zamestnancov, ako aj pre cudzích.  
 
Študentské domovy v roku 2009 dosiahli výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 115 000 € oproti nákladom vo výške 
87 000 € tak vytvorili zisk pred zdanením vo výške 28 000 €. Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti dosiahli 
výnosy 206 970 € oproti nákladom 183 817 €, čím vytvorili zisk pred zdanením vo výške 23 153 €.  
  
Hospodárenie 
 
V roku 2009 boli študentským domovom pridelené na ich činnosť z programu rozpočtu 0771503 – podpora stravovania 
a ubytovania, na funkčnú oblasť 090605 – ubytovanie študentov finančné prostriedky vo výške 694 138 €, z toho na mzdy 
283 111 €, na odvody 99 655 € a na tovary a služby 311 372 €. Poskytnuté dotácie síce neboli vyčerpané na 100 % 
avšak aj napriek tomu nepokryli celkovú potrebu na mzdy a odvody ani na tovary a služby, preto bolo potrebné vykryť 
chýbajúce zdroje z bežných príjmov ako aj z príjmov z podnikateľskej činnosti. Na funkčnú oblasť 090603 – stravovanie 
študentov boli po úpravách pridelené finančné prostriedky vo výške 49 828 € a ich čerpanie bolo vo výške 42 168 €. Ne-
vyčerpané prostriedky budú použité na stravu študentov v roku 2010. 
 
Hospodárenie študentských domovov môžeme rozdeliť na hospodárenie v hlavnej činnosti a v činnosti podnikateľskej. 
Celkové náklady na činnosť dosiahli v roku 2009 výšku 1.287 tis. €, z toho v hlavnej činnosti 1.200 tis € a v podnikateľskej 
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činnosti 87 000 €. Najväčšie podiely na nákladoch majú spotreba energií v sume 435 012 €, opravy a udržiavanie 
294 469 €, náklady na mzdy a odvody v sume 303 707 € a odvoz odpadu 47 615 €. 
 
V roku 2009 boli dosiahnuté celkové výnosy v sume 1 470 tis. €, z toho v hlavnej činnosti 1.355 tis. € a v podnikateľskej 
činnosti 115 000 €. Hospodársky výsledok študentských domovov bol v roku 2009 kladný a študentské domovy tak 
za uplynulý rok vykázali zisk pred zdanením vo výške 182 000 €. 
 
Ubytovanie  
 
Proces prideľovania ubytovania sa v študentských domovoch riadil platným Domovým a ubytovacím poriadkom 
a rozhodnutiami ubytovacej komisie. Tak ako aj v predchádzajúcom roku nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam.  
 
V roku 2009 žiadalo o pridelenie ubytovania v ŠD 2214 študentov 2 – 6 ročníkov a 807 žiadostí študentov prvých roční-
kov. Študentom ročníkov 2 – 6 a doktorandom bolo pridelených 1627 miest, študentom v rámci ERASM-u 34 
a zahraničným 76 miest. Študentom prvých ročníkov univerzita poskytla 32 miest na Popradskej 76 a zabezpečila 
pre nich  aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach v počte 562 miest.  
  
Stravovanie 
 
Stravovanie študentov a zamestnancov zabezpečuje kolektív ŠJ na Medickej 4 a vydávanie stravy prebieha na vyššie 
uvedených jedálňach. V roku 2009 bolo celkovo podaných 121 658 jedál, z toho v rámci hlavnej činnosti (stravovanie 
študentov a doktorandov) 48 755 porcií (mierny pokles oproti roku 2008) a v rámci podnikateľskej činnosti 72 903 porcií 
(stravovanie zamestnancov a cudzích – maličký pokles oproti roku 2008). Študentská jedáleň hospodárila v roku 2009 
s celkovými nákladmi rozdelenými do hlavnej činnosti (stravovanie študentov) a podnikateľskej činnosti (stravovanie za-
mestnancov a cudzích). Najväčší podiel na celkových nákladoch 315 866 € mali náklady na suroviny 147 940 €, náklady 
na mzdy a odvody 124 259 €, na energie 12 000 € a na zakúpenie softvéru podporujúceho podávanie stravy formou voľ-
ného predaja 13 500 €. Celkové výnosy v sume 341 770 € sú z toho v hlavnej činnosti 134 800 € a v podnikateľskej čin-
nosti 206 970 €.  
 
Študentská jedáleň začala v roku 2009 skúšobnú prevádzku výdaja stravy na Medickej formou voľného výberu jedál, kvôli 
ktorému bolo potrebné na mieru vyvinúť nadstavbu stravovacieho systému CARDPAY. Po jeho odladení je pre stravníkov 
na výdajni Medická vytvorená možnosť vyskladať si stravu z práve ponúkaných druhov jedál samozrejme aj s odlišnými 
cenami. Ďalšou maličkou zmenou prešla aj cena stravného, ktoré bolo nutné upraviť smerom nahor z dôvodu platnosti 
novej výšky minimálneho stravného.  
 
Aj zásluhou týchto zmien sa pre študentskú jedáleň začali vytvárať potrebné rezervy na postupnú výmenu zastaraných 
technologických zariadení, ako aj na postupnú modernizáciu vybavenia jednotlivých výdajní s možnosťou rozšíriť na nie-
ktorých z nich sortiment ponúkaných služieb.  
 
Perspektívy ďalšieho rozvoja   
 
ŠD si v najbližšom období dáva ako prvoradú úlohu skvalitniť úroveň ubytovania, a to investíciou do modernizácie sociál-
nych zariadení, do rekonštrukcie internetovej siete, postupnou výmenou inventára izieb a posteľnej výbavy. Ak sa nám 
podarí udržať aj v nasledujúcom období trend efektívneho využívania dostupných zdrojov, bude nepochybné, že rozvoj 
Študentských domovo a jedální nabral ten správny smer. 
 

UUUčččeeebbbnnnooo ---vvvýýý ccc vvv iii kkkooo vvvééé   zzzaaarrr iii aaadddeeennn iii aaa   

UVZ Danišovce  
 
Učebno-výcvikové zariadenie v Danišovciach poskytuje služby v oblasti ubytovania a stravovania. V zariadení sa konajú 
rôzne konferencie, semináre, školenia, výcviky, príležitostné oslavy organizované jednak univerzitou, a jednak cudzími 
subjektmi. Stav ubytovacej kapacity je 62 lôžok. 
 
Hospodárenie za rok 2009: 
 
Hlavná činnosť:  náklady   11257,66 € 
  tržby   10343,53 € 
  rozdiel:    - 914,13 € 
 
Podnikateľská činnosť: náklady  47661,97 € 
      tržby   39783,34 € 
      rozdiel:  - 7878,63 € 
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UVZ Opátka 
 
Učebno výcvikové zariadenie (UVZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa nachádza neďaleko Košíc v prostredí miniregió-
nu Ružín. Chata má ubytovaciu kapacitu 15 osôb. V letnom období využilo týždenné, ale aj víkendové pobyty v tomto za-
riadení 176 zamestnancov univerzity a ich rodinných príslušníkov. V prázdninových mesiacoch júl – august bola chata 
obsadená aj hosťami mimo univerzity.  
 
V roku 2009 bola uskutočnená výmena vonkajšej kanalizácie a vyčistenie odpadovej žumpy v sume 848,75 EUR. 
Na opravy a údržbu UVZ je potrebné plánovať investície najmä na opravu komínov, ktoré sú nad strešnou časťou v dezo-
látnom stave, náter strechy, výmenu dažďového žľabu, opravu okeníc. Predpokladané investičné náklady na odstránenie 
najzávažnejších chýb sú vo výške 10 tis. EUR. 

TTTEEELLLOOOVVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVNNNÁÁÁ   JJJEEEDDDNNNOOOTTTAAA   SSSLLLÁÁÁVVVIIIAAA   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí na základe zmluvného vzťahu vysokoškolská telovýchovná jed-
nota Slávia UPJŠ Košice. Úlohou TJ Slávia UPJŠ ako celku je uspokojovať predovšetkým záujmy a záľuby vysokoškol-
skej mládeže, stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta ako aj telesne postihnutých občanov v oblasti športových 
a pohybových aktivít, vytvárať im podmienky na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a upev-
nenie zdravia. Na túto činnosť získava svojich členov z radov školskej a vysokoškolskej mládež ako aj občanov.  

TJ Slávia eviduje svojich členov v 7 oddieloch, 3 kluboch a v oddelení Šport pre všetkých v celkovom počte 390 členov. 
Z tohto počtu je 64 vysokoškolákov, 113 študentov do 18 rokov a 213 ostatných. V TJ Slávia mládež do 27 rokov tvorí 
45,38 %, čo v rámci vysokoškolských TJ riadených SAUŠ je veľmi pekné percento. Oddiely a kluby v TJ Slávia sú zade-
lené na súťaživé a nesúťaživé. Medzi súťaživé patria: baseball, basketbal, bedminton, karate, šach, tenis a volejbal. 
K nesúťaživým patria oddiely: aerobiku a fitnes, turistiky a vodácky oddiel. 

K progresívnym prvkom činnosti TJ Slávia patrí rozširovanie členskej základne a športovej činnosti o ďalšie športy, 
v ktorých by sa mohli realizovať hlavne vysokoškoláci a aj iní študenti a mládež. Tak to bolo v prípade basketbalového 
oddielu, ktorý bol do našej TJ prijatý v roku 2009. V prípade bedmintonového oddielu, ktorého členovia sú výlučne štu-
denti alebo čerství absolventi VŠ, sa z nesúťaživého – rekreačného oddielu stal súťaživý, ktorého členovia v rámci svojich 
možností dosahujú veľmi pekné športové výsledky. Filozofiou našej TJ bude naďalej zvyšovať kvalitu a výkonnostnú úro-
veň v jednotlivých oddieloch a kluboch s prihliadnutím na zvyšovanie počtu mládeže do 27 rokov v týchto oddieloch 
a kluboch. Zároveň budeme do našej TJ prijímať športové subjekty, ktoré majú perspektívu, zaujmú svojou činnosťou 
mladých ľudí a ktoré chcú dôstojne reprezentovať TJ Sláviu UPJŠ Košice.  

AAAKKKAAADDDEEEMMMIIICCCKKKÝÝÝ   SSSÚÚÚBBBOOORRR   PPPIIIEEESSSNNNÍÍÍ   AAA   TTTAAANNNCCCOOOVVV   UUUPPPJJJŠŠŠ   

Akademický súbor piesní a tancov UPJŠ „AKADEMIK“ v roku 2009 aktívne vystúpil na rôznych podujatiach: 
 
• Celosvetový kongres študentov medicíny – aula Lekárskej fakulty UPJŠ 
• Kynologické dni – obec Jaklovce  
• Juniáles – areál Botanickej záhrady UPJŠ 
• Vianočná kapustnica – jedáleň Lekárskej fakulty UPJŠ 
• Štefanská zábava  – obec Bežovce  
       
Vďaka vytvoreniu funkcie vedúcej tanečnej zložky sa súbor stabilizoval. Nácvikmi nových tanečných choreografií sa mož-
nosť prezentácie súboru rozšírila.  
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Rektorát 
Šrobárova č. 2, 041 80 Košice 
Tel.: (+421 55 ) 62 226 08 
Fax: (+421 55 ) 62 281 09 
E-mail: rektor@upjs.sk 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Rektorát 
Šrobárova č. 2, 041 80 Košice 
Tel.: (+421 55 ) 62 226 08 
Fax: (+421 55 ) 62 281 09 
E-mail: rektor@upjs.sk 

KKKOOONNNTTTAAAKKKTTTYYY   

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Prírodovedecká fakulta 
Moyzesova 16, 041 54 Košice 
Tel.: (+421 55) 622 7665 
Fax: (+421 55) 622 2124 
E-mail: pavol.sovak@upjs.sk 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Právnická fakulta 
Kováčska 26, 040 75 Košice 
Tel.: (+421 55) 622 7104 
Fax: (+421 55) 622 5365 
E-mail: maria.bujnakova@upjs.sk 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Lekárska fakulta 
Trieda SNP 1, 040 66 Košice 
Tel.: (+421 55) 642 8151 
Fax: (+421 55) 642 8151 
E-mail: leonard.siegfried@upjs.sk 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Filozofická fakulta 
Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Tel.: (+421 55) 788 3648 
E-mail: jan.gbur@upjs.sk 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Fakulta verejnej správy 
Popradská 66, 041 32 Košice 
Tel.: (+421 55) 788 3618 
Fax: (+421 55) 788 3665 
E-mail: igor.palus@upjs.sk 
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