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III ...    ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÉÉÉ   IIINNNFFFOOORRRMMMÁÁÁCCCIIIEEE                                                                                                                     

 

 
Názov vysokej školy: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Začlenenie vysokej školy: 
Univerzitná vysoká škola 

 
Typ vysokej školy: 

Verejná vysoká škola 
 
 
 

Poslanie vysokej školy: 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím 
a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom ob-
dobí má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú 
fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, 
učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej 
práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma 
i v zahraničí. 
 
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe naj-
novších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto 
oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom har-
monickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univer-
zita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdra-
vému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje sluţby verejnosti šírením poznania pro-
stredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umoţnením ďalšieho 
vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. 
 
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto du-
chu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky 
nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude 
brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu. 
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VEDENIE UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Prvé funkčné obdobie:         1. 8. 2007 - 31. 7. 2011, menovaný dňa 28. 6. 2007 
Poverený výkonom rektora: 1. 8. 2011 – 21. 8. 2011 
Druhé funkčné obdobie:       22. 8. 2011 – 21. 8. 2015, menovaný dňa 22. 8. 2011   
 
Prorektori: 
Prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu   
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  
Poverený výkonom funkcie prorektora: 8. 8. 2007 do 23. 8. 2007 
Funkčné obdobie: 24. 8. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 24. 8. 2007 
 
Prorektor pre vedu a výskum  
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
I. zástupca štatutárneho orgánu: 1. 10. 2008 – 31. 7. 2011 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 8. 8. 2007 do 4. 10. 2007 
Prvé funkčné obdobie: 5. 10. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 5. 10. 2007 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 1. 8. 2011 – 21. 9. 2011 
Druhé funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaný dňa 22. 9. 2011 
 

Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie  
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 8. 8. 2007 do 23. 8. 2007 
Funkčné obdobie: 24. 8. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 24. 8. 2007 
 

Prorektor pre vonkajšie vzťahy  
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.  
Poverený výkonom funkcie prorektora: 8. 8. 2007 do 4. 10. 2007 
Funkčné obdobie: 5. 10. 2007 – 22. 2. 2011, 13. 4. 2011 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 5. 10. 2007 
 
Prorektorka pre legislatívu 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaná dňa 22. 9. 2011  
 
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 12. 9. 2011 – 21. 9. 2011 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaný dňa 22. 9. 2011  
 
Prorektorka pre rozvoj 
prof. MUDr. Ruţena Tkáčová, DrSc. 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaná dňa 22. 9. 2011  
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 
Funkčné obdobie: 22. 9. 2011 – 21. 8. 2015, menovaná dňa 22. 9. 2011  
 
Kvestor: 
Ing. Stanislav Benčo 
8. 10. 2007 – 31. 8. 2011 
 
Ing. Karol László 
Poverený výkonom funkcie kvestora: 1. 9. 2011 – 29. 2. 2012 
Kvestor: od 1. 3. 2012 
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AKADEMICKÝ SENÁT UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
Prvé funkčné obdobie ako predseda: 25. 6. 2009 – 22. 3. 2011 
Druhé funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 - trvá 
- zamestnanecká časť akademickej obce 
- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Predsedníctvo: 
Bc. Erika Makóová  
Funkčné obdobie: 24. 6. 2010 – 22. 3. 2011 
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce   
- Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Vladimíra Ledecká 
Funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 – trvá  
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce   
- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

prof. JUDr. Jozef Suchoţa, DrSc. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 - trvá 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
- Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.  
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011 
- podpredsedníčka Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
- Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 - trvá 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
- Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
Členovia:  
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., funkčné obdobie: 4. 10. 2007 – 22. 3. 2011  
MUDr. Pavol Harbuľák, funkčné obdobie: 21. 6. 2007 – 22. 3. 2011   
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., funkčné obdobie: 15. 11. 2007 – 22. 3. 2011   
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., funkčné obdobie: 18. 10. 2007 – 22. 3. 2011   
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. MVDr. Ján Mojţiš, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., od 23. 3. 2012 – trvá  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – trfvá  
prof. MUDr. Igor Šulla DrSc., 14. 3. 2007 - do 16. 6. 2011 
 
Prírodovedecká fakulta: 
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011   
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., funkčné obdobie: 4. 10. 2007 – 22. 3. 2011   
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prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., 23. 3. 2011 - 12. 5. 2011   
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., podpredseda AS UPJŠ, 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, 23. 3. 2011 - trvá   
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. RNDr. Jozefov Gonda, DrSc. funkčné obdobie od 20. 10. 2011 - trvá 
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. funkčné obdobie od 20.10.2011 – trvá  
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. funkčné obdobie: 23. 3. 2011 - 16. 6. 2011 

Právnická  fakulta: 
Ing. Karolína Červená, PhD., funkčné obdobie: 21. 6. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 – trvá    
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., predseda AS UPJŠ, 26. 3. 2009 – 22. 3. 2011, 23. 3. 2011 – trvá      
prof. JUDr. Jozef Suchoţa, DrSc., podpredseda AS UPJŠ, 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011     
doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc., funkčné obdobie: 18. 12. 2008 – 22. 3. 2011    
JUDr. Erik Štenpien, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
 
Fakulta verejnej správy: 
JUDr. Róbert Gyuri, funkčné obdobie: 25. 2. 2010 – 22. 3. 2011   
Ing. Iveta Jeleňová, PhD., funkčné obdobie: 25. 6. 2009 – 22. 3. 2011    
JUDr. Peter Molitoris, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 – trvá         
JUDr. Martin Vernarský, PhD., podpredseda AS UPJŠ, 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, 23. 3. 2011 - trvá     
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., funkčné obdobie: 23. 3. 2011 - 20. 10. 2011 
JUDr. Vladimíra Ţofčinová, PhD., od 23. 3. 2011 - trvá 

Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011    
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., funkčné obdobie: 4. 10. 2007 – 22. 3. 2011 
doc. PhDr. František Šimon, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011   
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011  
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. (podpredsedníčka AS UPJŠ), 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011  
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Mgr. Jaroslav Marcin, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2012 - trvá 

Univerzitné pracoviská:  
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011 
- Botanická záhrada  
PaedDr. Imrich Staško, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011   
- Ústav telesnej výchovy a športu 
doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., funkčné obdobie: 18. 3. 2010 – 22. 3. 2011  
- Ústav telesnej výchovy a športu 
PhDr. Daniela Dţuganová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
- Univerzitná kniţnica 
JUDr. Zuzana Gaţová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
- Rektorát 

Členovia:  
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  

Lekárska fakulta: 
Bc. Milan Pančura, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 22. 3. 2011                                
Martina Vidová, funkčné obdobie: 19. 6. 2008 – 22. 3. 2011  
Tomáš Gajdzik, funkčné obdobie: 25. 6. 2009 – 22. 3. 2011  
Peter Veščičík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá   
Tamás Ötvös, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá     
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Prírodovedecká fakulta: 
Martina Jadutová, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 22. 3. 2011                                          
Jana Kertisová, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 22. 3. 2011     
Barbora Korchňáková, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 22. 3. 2011     
Mgr. Zuzana Bednárová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 
Adriana Košová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
 
Právnická fakulta: 
Mgr. Lukáš Cisko, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011      
Bc. Vladimír Hardoň, funkčné obdobie: 26. 3. 2009 – 22. 3. 2011                                               
Tomáš Janco, funkčné obdobie: 26. 3. 2009 – 22. 3. 2011  
Vladimíra Ledecká, podpredsedníčka AS UPJŠ, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
Ing. Bc. František Lipták, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
 
Fakulta verejnej správy:  
Bc. Jozef Cvengroš, funkčné obdobie: 25. 6. 2009 – 22. 3. 2011                                          
Bc. Marek Sedmák, funkčné obdobie: 23. 10. 2008 – 22. 3. 2011                                    
Peter Hudačko, funkčné obdobie: 24. 9. 2009 – 22. 3. 2011   
Michal Bandurič, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Bc. Vladimír Hojstrič, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 

Filozofická fakulta: 
Bc. Erika Makóová, (podpredsedníčka AS UPJŠ), funkčné obdobie: 24. 6. 2010 – 22. 3. 2011            
Bc. Darina Starnová, funkčné obdobie: 15. 4. 2010 – 22. 3. 2011                                       
Bc. Vladimír Lichner, funkčné obdobie: ´14. 10. 2010 – 22. 3. 2011     
Branislav Berč, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
Bc. Lenka Koţárová, funkčné obdobie: 23. 3. 2012 - 16. 6. 2011 
Mgr. Stanislava Štofanová: funkčné obdobie od 24. 11. 2011 – trvá  
 
Univerzitné pracoviská:  
Miroslava Jakubíková, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 22. 3. 2011  
- Ústav telesnej výchovy a športu 
Ing. Jozef Adamík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
- Ústav telesnej výchovy a športu 
 
VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., farmakológia 
 
Členovia Vedeckej rady UPJŠ - akademickej obce (funkčné obdobie 2011 – 2015): 
 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., otorinolaryngológia 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., farmakológia 
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., mikrobiológia 
prof. MUDr. Ruţena Tkáčová, DrSc., vnútorné choroby 
prof. MVDr. Ján Mojţiš, CSc., farmakológia 
 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., anorganická chémia 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc., matematika 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., biológia 
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., diskrétna matematika 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., fyzika 
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Právnická fakulta: 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., teória a dejiny štátu a práva 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., obchodné a finančné právo 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., teória štátu a práva 
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., občianske právo 
 
Fakulta verejnej správy: 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., trestné právo 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., ústavné právo 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., ekonomika a manaţment podniku 
 
Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., literárna veda 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., neslovanské jazyky a literatúry 
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., slovenský jazyk 
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., neslovanské jazyky a literatúry 
 
Ostatní členovia Vedeckej rady UPJŠ (externí členovia): 
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc., elektronika a telekomunikačná technika 
Mons. Milan Chautur, gréckokatolícky biskup   
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., geografia  
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., veterinárna farmakológia   
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, biomedicínske inţinierstvo  
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., fyzika kondenzovaných látok a akustika   
Arcibiskup Bernard Bober, rímskokatolícky arcibiskup 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., neurochirurgia 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda:    
prof.RNDr. Pavol Sovák, CSc., zamestnanec  
 
Členovia: 
JUDr. Alena Krunková, PhD., zamestnanec  
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., zamestnanec  
Peter Veščičík, študent 
Vladimíra Ledecká, študentka 
Adriana Kóšová, študentka 
Ing. Jozef Adamík, študent 
 
SÚČASTI  UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Fakulty: 
 
Lekárska fakulta 
Dekan: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

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

  
Prírodovedecká fakulta: 
Dekan: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

- funkčné obdobie: 5. 6. 2007 – 4. 6. 2011, menovaný dňa 10. 5. 2007    
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Dekan: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 
- funkčné obdobie: 5. 6. 2011 – 4. 6. 2015, menovaný dňa 16. 5. 2011       

 
Právnická fakulta: 
Dekanka: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

- funkčné obdobie: 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011, menovaná dňa 27. 2. 2007  
Dekanka: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

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

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

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

- prvé funkčné obdobie: 5. 5. 2007 – 4. 5. 2011, menovaný dňa 15. 5. 2007    
- druhé funkčné obdobie: 5. 5. 2011 – 4. 5. 2015, menovaný dňa 29. 4. 2011   

 
OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Univerzitné pracoviská 
 
Výskumné a pedagogické pracoviská: 
Ústav telesnej výchovy a športu 

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

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

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

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

- riaditeľ: Ing. Maroš Sabo 
Folklórny súbor Hornád 

- vedúca: Mgr. Marianna Svoreňová 
Učebno-výcvikové zariadenie Opátka 
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce 

- vedúci: Ing. Jozef Skokan 
 
SPRÁVNA RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
Bílek Ján, Ing. JUDr.  
Advokát, Košice 
Funkčné obdobie: 19. 09. 2008 – 19. 09. 2014, menovaný 19. 09. 2008 
 
Duda Richard, Ing., MBA 
HOWE Slovensko, s. r. o. Košice 
Funkčné obdobie: 17. 10. 2011 – 17. 10. 2017, menovaný 17. 10. 2011 
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Figulová Andrea, Mgr., PhD. 
Projektová manaţérka, Bratislava 
Funkčné obdobie: 20. 12. 2011 – 20. 12. 2017, menovaná 20. 12. 2011 
 
Himič Peter, Mgr., PhD.  
Štátne divadlo Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Klein Július, PaedDr., Mgr. art.  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Šebo Branislav, Ing., MBA 
IBM Slovensko s.r.o., Bratislava 
Funkčné obdobie: 10. 12. 2010 – 10. 12. 2016, menovaný 10. 12. 2010 
 
Šipoš Štefan, Ing.  
Slovenská sporiteľňa a.s, Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2005 – 15. 05. 2011, menovaný 15. 05. 2005 
 
Tóth Attila, Ing. CSc.  
Novitech a.s., Košice 
Funkčné obdobie: 15.  05. 2005 – 15. 05. 2011, menovaný 15. 05. 2005 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

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

- podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Pitorák Martin, Ing.  
U. S. Steel s. r. o., Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2005 – 15. 05. 2011, 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Porvaţník Marián, JUDr.   
Drevopil Slovakia s.r.o., Humenné 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2005 – 15. 05. 2011, menovaný 15. 05. 2005 
 
Tkáč Michal, RNDr., Ing.  
Košice 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2007 – 14. 11. 2013, menovaný 14. 11. 2007 
 
Trebuľa Zdenko, JUDr.  
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2007 – 14. 11. 2013, menovaný 14. 11. 2007 
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Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach: 
 
Husár Ján, doc., JUDr., CSc.  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 10. 12. 2007 – 10. 12. 2011, menovaný 10. 12. 2007  

- predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach: 
 
Makóová Erika, Bc.  
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 01. 12. 2009 – 01. 12. 2011, menovaná 01. 12. 2009 
 
Ledecká Vladimíra 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 01. 12. 2011 – 01. 12. 2013, menovaná 01. 12. 2011 
 
ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 
 
Členovia: 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
prof. MVDr. Ján Mojţiš, CSc. 
prof. MVDr. František Ništiar, CSc. 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. 
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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III III ...      PPPRRREEEHHHĽĽĽAAADDD   NNNAAAJJJDDDÔÔÔLLLEEEŽŽŽ IIITTTEEEJJJŠŠŠÍÍÍCCCHHH   FFFAAAKKKTTTOOOVVV   AAA   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTT ÍÍÍ   UUUPPPJJJŠŠŠ      

V roku 2011 bol vymenovaný prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. za rektora UPJŠ v Košiciach. 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mu odovzdal vymenovací dekrét dňa 22. 8. 2011.  
 
Slávnostná inaugurácia rektora sa uskutočnila 24. 10. 2011 v priestoroch Domu umenia v Košiciach, 
ktorej súčasťou bolo aj odovzdávanie insígnií novovymenovaným prorektorkám a prorektorom uni-
verzity, a to prof. h. c. doc. JUDr. Márii Bujňákovej, CSc., prorektorke pre legislatívu, prof. RNDr. Ju-
rajovi Černákovi, CSc., prorektorovi pre vedu a výskum, prof. RNDr. Pavlovi  Sovákovi, CSc., prorek-
torovi pre vysokoškolské vzdelávanie  a informačné technológie, prof. MUDr. Ruţene Tkáčovej, 
DrSc., prorektorke pre rozvoj a doc. Mgr. Slávke Tomaščíkovej, PhD., prorektorke pre zahraničné 
vzťahy.  
 
V prehľade najdôleţitejších faktov a činností UPJŠ za rok 2011 sú uvedené podujatia uskutočnené 
pre verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferencie, aktivity spojené s činnosťou folk-
lórneho súboru Hornád, zoznam ocenení, menovaní a prijatí vzácnych osobností. Niţšie uvedený 
prehľad faktov a činností neuvádza všetky aktivity fakúlt a univerzitných pracovísk, ďalšie informácie 
sú dostupné v dielčich správach o činnosti jednotlivých subjektov. 
 
Aktivity pre verejnosť 

 19. 3. 2011 
WELLNESS DAY zorganizoval Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v telocvični na Medickej 
6 v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice R. Rašiho. Paralelne s lekciami aerobiku 
prebiehali workshopy z oblasti výţivy, zdravého ţivotného štýlu a cvičenia.  

 12. – 13. 5. 2012 
Akcia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva s názvom „Dni zdravého úsmevu“ 
prebiehala v priestoroch na Alţbetinej ulici v Košiciach.   

 Máj 2011 
Druhý ročník projektu Botanikiáda niesol podtitul „Vnímame prírodu zmyslami“ a zúčastnili sa 
ho ţiaci 5. ročníkov základných škôl košického a prešovského kraja v priestoroch Botanickej 
záhrady..   

 11. – 15. 7. 2011 
V čase prázdnin bol realizovaný projekt „Univerzita bez hraníc“ pre ţiakov 5. a 6. ročníkov zá-
kladných škôl, ktorého sa zúčastnili aj deti z detských domovov. Na programe sa aktívne po-
dieľali všetky fakulty a športovo - animačné aktivity zastrešil Ústav telesnej výchovy a športu. 

 August 2011 
Podujatie „Múzy v Botanickej záhrade“ ponúklo návštevníkom Botanickej záhrady výtvarné 
tvorivé dielne a ďalšie zaujímavosti.   

 4. – 6. 10. 2011 
Univerzita sa ako vystavovateľ zúčastnila na veľtrhu vzdelávania Akadémia v Bratislave. Spro-
stredkovala tak informácie o moţnostiach vzdelávania na UPJŠ viac neţ 10 tisíc stredoškolá-
kom, výchovným poradcom a ostatným návštevníkom.  

 11. 11. 2011 
Tradičné podujatie Deň otvorených dverí na UPJŠ bol realizovaný pre uchádzačov o štúdium, 
učiteľov, rodičov a všetkých  priaznivcov vzdelania a vedy.  

 Celoročne 
Výstavy organizované Botanickou záhradou (Orchidey - skvosty v ríši rastlín, Záhadný svet 
mušlí, Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín, Motýle exotických trópov, Bonsaje, Hmy-
zoţravé rastliny, Netradičné plody a tekvice) 

 Celoročne 
Vzdelávacie aktivity Centra celoţivotného vzdelávania (konzultačné kurzy pre klientov Štátnej 
pokladnice, Počítačové kurzy, Kurzy účtovníctva, atď.) 
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 Celoročne 
Fakulta verejnej správy pokračovala prednáškami v rámci programu  "Vzdelávanie funkcioná-
rov obecnej samosprávy" pre regióny horehronských a gemerských obcí. Zároveň realizovala 
v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vzdelávanie starostov a poskytovala mestám 
a obciam podľa ich poţiadaviek poradenskú a expertíznu činnosť.  
 

Aktivity pre študentov 

 7. 2. 2011 
V rámci Valentínskej kvapky krvi sa uskutočnil mobilný odber krvi na pôde Fakulty verejnej 
správy. Študenti prejavili ochotu a stali sa bezpríspevkovými darcami krvi priamo na fakulte.  

 22. 8. – 9. 9. 2011 
Intenzívny kurz slovenského jazyka pre zahraničných študentov (EILC - Erasmus Intensive 
Language Course) bol v poradí tretím ročníkom, ktorý zorganizovala naša univerzita pre štu-
dentov, prichádzajúcich na Slovensko v rámci programu LLP/Erasmus.    

 17. 10. – 18. 11. 2011 
V rámci Študentskej kvapky krvi sa z našej univerzity zapojilo do projektu 176 študentov. 
K vysokému počtu dobrovoľných darcov krvi prispel aj mobilný odber zorganizovaný opäť na 
Fakulte verejnej správy. Bronzovú plaketu MUDr. Jána Janského za desať bezpríspevkových 
odberov krvi v období trvania Študentskej kvapky krvi dosiahli dvaja študenti z UPJŠ J. Rado-
vá a M. Marton. 

 14. – 23. 11. 2011 
Univerzitné dni športu ponúkli rôzne športové podujatia pod záštitou Ústavu telesnej výchovy 
a športu (šach, basketbal, minifutbal, aerobik, volejbal, florbal, bedminton, stolný tenis). 

 16. 11. 2011 
Študentská konferencia organizovaná Európskym zdruţením študentov práva  ELSA Košice 
na tému Športové právo  

 22. 11. 2011 
Beseda „Big fut“ v aule Lekárskej fakulty sa uskutočnila na tému „Kedy sa budeme doţívať sto 
rokov?“ Univerzitu v kruhu pozvaných odborníkov aktívne zastupoval prodekan Lekárskej fa-
kulty prof. MUDr. D. Pella, PhD.  

 November 2011 
Piaty ročník podujatia „Ja som FVS“ sa uskutočnil v tradičných priestoroch IBIZA v Košiciach 
pod organizačnou taktovkou bývalých a súčasných študentov fakulty  

 2011 
Fakulta verejnej správy uskutočnila prvý ročník futbalového turnaja „O pohár dekana Fakulty 
verejnej správy“  

 December 2011 
Zbierku hračiek a oblečenia pre deti z detských domovov zorganizovali študenti Fakulty verej-
nej správy pod názvom „Vianočné prekvapenie“ 
 

Aktivity pre zamestnancov 

 2. 2. 2011 
Divadelné predstavenie „Chrobák v hlave“ v Štátnom divadle Košice.  

 29. 3. 2011 
Témou verejného zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ bolo predstavenie siete excelentných 
pracovísk pre onkológiu (SEPO). Prednášajúci: prof. RNDr. P. Fedoročko, CSc. a prof. MVDr. 
J. Mojţiš, CSc. 

 10. 6. 2011 
Juniáles v areáli Botanickej záhrady ponúkol zamestnancom univerzity oddych a zábavu. Ne-
chýbali športové aktivity, výstavné stánky a vystúpenie folklórneho súboru Hornád UPJŠ. 

 7. 11. 2011 
Diskusné podujatie o vede s cieľom predstaviť Centrum excelentnosti informatických vied 
a znalostných systémov (CaKS) sa uskutočnilo v Historickej aule rektorátu. Prednášateľom bol 
doc. RNDr. G. Semanišin, PhD. 
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 15. 11. 2011 
Verejné zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ sa konalo v Historickej aule rektorátu. Prednášku 
s názvom „Dekréty prezidenta Edvarda Beneša“ predniesol prof. PaedDr. Š. Šutaj, DrSc.  

 12. 10,. 9. 11. a 7. 12. 2011  
Prírodovedecké čajovne sa pravidelne konali za účelom hľadania moţných prienikov a spolu-
práce medzi rôznymi vednými odbormi a poskytnutia inšpirácie pre ďalšiu vedeckú prácu.  
 

Fakty a iné činnosti 

 12. 1. 2011  
Stretnutie rektora UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc. s bývalými rektormi  UPJŠ prof. 
MUDr. E. Matejíčkom, DrSc., prof. Ing. S. Chalupkom, CSc., prof. RNDr. L. Bukovským, DrSc., 
prof. Ing. D. Podhradským, DrSc. a prof. h. c. prof. JUDr. V. Babčákom, CSc.   

 21. 2. 2011 
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu novovymenovanej dekanke Právnickej fakulty 
UPJŠ doc. JUDr. G. Dobrovičovej, CSc. v rámci zasadnutia kolégia rektora UPJŠ. 

 21. 2. 2012 
Slávnostné prestrihnutie pásky pre sídlo dekanátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v priestoroch 
rektorátu. V januári 2011 sa do priestorov budovy rektorátu presťahoval aj dekanát Filozofickej 
fakulty UPJŠ. 

 6. – 7. 4. 2011 
Celoslovenské odborné podujatie Stomatologické dni Košice uskutočnilo svoj jubilejný desiaty 
ročník v priestoroch auly Lekárskej fakulty UPJŠ.   

 18. 5. 2011 
VI. Literárno–medicínsky memoriál Franza Kafku, konaný pri príleţitosti 10. výročia odhalenia 
jeho pamätníka v Tatranských Matliaroch. Organizátorom bola Lekárska fakulta UPJŠ. 

 5. 6. 2011 
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu novovymenovanému dekanovi Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ doc. RNDr. G. Semanišinovi, PhD. v rámci stretnutia so zamestnancami  deka-
nátu, Centra celoţivotného vzdelávania a riaditeľov ústavov fakulty. 

 24. – 26. 6. 2011 
Spomienkové podujatie pri príleţitosti 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika sa uskutočnilo v Prahe 
pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Ing. P. Brňa. Pietnymi slovami na Olšanskom cintoríne tak 
prof. PhDr. J. Gbúr, CSc. (dekan Filozofickej fakulty) a prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc. (prorektor 
pre vonkajšie vzťahy) prejavili úctu zakladateľovi našej alma mater.     

 28. 7. 2011 
Posledná rozlúčka s významnou osobnosťou slovenskej vedy, prof. RNDr. V. Hajkom, Dr. h. c. 
sa konala v obradnej sieni krematória v Košiciach. Profesor Hajko bol prvým dekanom Príro-
dovedeckej fakulty a v rokoch 1969 – 1974 pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ.  

 19. 9. 2011 
Slávnostné otvorenie výučbových priestorov budovy ARISTOTELES Filozofickej fakulty na 
Moyzesovej 9 v Košiciach sa uskutočnilo v rámci otvorenia akademického roka 2011/2012 na 
UPJŠ. Nový komplex ponúka sídlo pre takmer 60 zamestnancov zo 6 katedier fakulty. 15 no-
vých posluchárni a seminárnu miestnosť pre viac ako 450 študentov.  

 16. 11. 2011 
Odhalenie pamätnej tabule Věry Medveďovej, priekopníčky dţezgymnastiky, aerobiku 
a zdravotného cvičenia so seniormi na východnom Slovensku. Pamätná tabuľa bola umies-
tnená ku vstupu do telocvične T2 v areáli Šrobárova v Košiciach. 

 21. – 24. 11. 2011 
Aktívna účasť UPJŠ na 5. ročníku Fóra vzdelávania, kariéry a inovácií PRO EDUCO 2011 v 
Košiciach. Univerzitný výstavný stánok dokázal zjednotiť spektrum zaujímavých tém v oblasti 
vzdelávania tak, aby jeho prierezová prezentácia priniesla návštevníkom podnetné informácie. 
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Folklórny súbor HORNÁD UPJŠ 
Na UPJŠ začal novú etapu svojej existencie folklórny súbor Hornád, ktorý od marca 2011 pra-
cuje ako Účelové zariadenie UPJŠ. V hodnotenom období má na svojom konte 81 vystúpení, 
62 škôl tanca, 4 zahraničné zájazdy, 4 školenia pre výučbu ľudových tancov, 1 tanečný tábor 
a 12 vyučovaní v Škole tanca - TV relácii KAPURA. Folklórny súbor Hornád aktívne participo-
val na podujatiach pre zamestnancov a študentov univerzity, ako aj pre verejnosť (stavanie 
májov v rámci osláv Dňa mesta Košíc, Východná, Akademický Zvolen, Škola tanca pre zahra-
ničných študentov univerzity, atď.). 
  

Ocenenia  

 29. 3. 2011 
Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. D. Podhradskému, DrSc. na základe 
návrhu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. 

 7. 5. 2012 
V rámci osláv Dňa mesta Košice prevzali zástupcovia UPJŠ najvyššie mestské ocenenia. Ce-
nu mesta Košice získali prof. RNDr. A. Bobák, DrSc.(Prírodovedecká fakulta), doc. MUDr. G. 
Vaško, CSc. (Lekárska fakulta) a I. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice. Ce-
nu primátora mesta Košice získali prof. MUDr. J. Bober, CSc. (Lekárska fakulta), doc. MUDr. 
O. Brandebur, CSc. a I. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty UPJŠ a DFN Košice. 

 23. 5. 2011 
Titul Slovenka roka v kategórii „zdravotníctvo“ získala prof. MUDr. R. Tkáčová, DrSc (Lekárska 
fakulta) za úspechy v lekárskej, pedagogickej a výskumnej práci.  

 23. 6. 2011 
Titul Výnimočná ţena košického kraja prevzala prof. h. c JUDr. M. Bujňáková, CSc. (Právnická 
fakulta) za výnimočné dlhoročné výsledky v právnickom prostredí. Prvý ročník súťaţe vyhlásila 
regionálna samospráva s Krajským kontaktným miestom Inštitútu rodovej rovnosti v Košiciach. 

 10. 11. 2011 
Doc. JUDr. K Csach, PhD. z Právnickej fakulty získal ocenenie ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. 

 2011 
Prof.  JUDr. J. Suchoţa, DrSc. z Právnickej fakulty získal za  prínos k rozvoju slovenskej vedy 
doma aj v zahraničí prémiu Literárneho fondu – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru. 

 2011 
Spoločnosť  Journaliste – Studio udelila v rámci súťaţe Vedec roka 2011 cenu v kategórii 
Mladý výskumník roka SR 2011 RNDr. J. Mikešovi, PhD. z Prírodovedeckej fakulty. 
 

Prednášky a prijatia významných osobností 

 20. 4. 2011 
Prednáška s diskusiou na tému "Nemecké médiá a spoločnosť" s hlavným hosťom, Jeho Ex-
celenciou veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axelom Hartmannom vo veľkej za-
sadačke rektorátu. 

 26. 5. 2011 
Prednáška „Slovensko a aktuálne výzvy Európskej únie“ v Historickej aule rektorátu, ktorú 
predstavil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. 

 30. 5. 2011 
Prijatie Jeho Excelencie pána Seok Soong Seo, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslan-
ca Kórejskej republiky na Slovensku.  

 19. 10. 2011 
Diskusné stretnutie s primátorom mesta Martin Mgr. Art. A. Hrnčiarom na tému „Mesto Martin - 
- najtransparentnejšie mesto na Slovensku: Politika zdola“. Podujatie zorganizovala Filozofická 
fakulta v spolupráci s OZ Res Publica.  

 24. 10. 2011 
Stretnutie s rakúskym spisovateľom Martinom Leidenfrostom na tému "Skúsenosti zo sloven-
ských hraníc". 
 
 

http://ais-old.upjs.sk/prezentacia.jsp?name=mikes_j0
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 8. 11. 2011 
Prednáška francúzskeho atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Rachidom Makhloufim 
so študentmi a učiteľmi univerzity sa uskutočnila v Historickej aule rektorátu. 

 
Konferencie 

 10. 3. 2011 
Svetový deň obličiek – konferencia s medzinárodnou účasťou konaná v Keţmarku. 

 20. 4. 2011 
Študentská vedecká konferencia, v rámci ktorej sa uskutočnila súťaţ o  Cenu IT spoločností, 
kde bola udelená cena za najoriginálnejšiu prácu a za prácu s najväčším potenciálom apliko-
vateľnosti v praxi.  

 5. – 7. 5. 2011 
Doktorandská konferencia pre študentov, školiteľov a odborníkov pôsobiacich v doktorand-
ských programoch sa uskutočnila pod záštitou Filozofickej fakulty UPJŠ.  

 16. – 20. 5. 2012 
Jarná škola – týţdeň doktorandov prírodovedných odborov bola jednou z aktivít realizovaných 
v rámci projektu DOKTORAND, ktorý je súčasťou programu moderného vzdelávania pre ve-
domostnú spoločnosť, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ.  

 16. 6. 2011 
Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému 
„Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku pred nadnárodnými, 
medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi“. 

 11. 10. 2011 
Druhá vedecká konferencia „Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku“ sa 
uskutočnila pod záštitou Filozofickej fakulty.   
 

Semináre a prednášky 

 24. 2. 2011 
Informačný seminár „Nová generácia vo vyhľadávaní a dodávaní informácií: Za samostatných 
a spokojných uţívateľov“. 

 28. – 29. 4. 2012 
Informačný seminár zameraný pre riešiteľov APVV projektov. Riaditeľka Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja RNDr. L. Šuchová predstavila zameranie činnosti APVV v roku 2011 na via-
cerých pracoviskách UPJŠ.  

 17. 6. 2011 
Diskusný panel  „Rekodifikácia českého súkromného práva – inšpirácie pre SR“.  

 24. – 25. 11. 2011 
Medzinárodný vedecký seminár  Filozofickej fakulty sa konal v rekreačnom stredisku SUZA na 
tému „Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti“. Seminár  prehĺbil tradíciu stretáva-
nia sa slovenských a maďarských historikov. 
 

 Univerzitný časopis  

 Universitas Šafarikiana č. 1 vyšlo v marci 2011 

 Universitas Šafarikiana č. 2 vyšlo v auguste 2011 

 Universitas Šafarikiana č. 3 - 4 vyšlo v decembri 2011 
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou UPJŠ v súčasnosti je zabezpečiť štúdium na všetkých súčastiach univerzity tak, 
aby sa opieralo o kvalitný vedecký výskum a o kolektív odborne erudovaných zdatných učiteľov, ktorí 
prednášajú na základe výsledkov vlastného vedeckého bádania. Univerzita a jej súčasti vyvíjajú ma-
ximálne úsilie, aby sa jej študenti počas vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentál-
nou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívny-
mi metódami vzdelávania. Ku prvému septembru 2011 ponúkala naša univerzita vysokoškolské 
vzdelanie v 205 akreditovaných študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa. 
Štruktúra akreditovaných programov podľa stupňa štúdia bola: 105 programov v prvom stupni štúdia, 
65 programov v druhom stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 35 programov pre tretí stupeň 
štúdia. Detailný prehľad jednotlivých študijných programov podľa stupňa štúdia a podľa fakúlt prezen-
tuje tabuľka č. 15 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Pokiaľ ide o celkový počet študijných programov, 
ich počet moţno povaţovať aj v kontexte uplynulého obdobia za stabilizovaný. Na jednotlivých fakul-
tách boli zaznamenané len veľmi malé fluktuácie počtov študijných programov smerom nahor aj na-
dol a to vzhľadom na strategické zámery a vývojové štádium, v ktorom sa tieto fakulty nachádzali.  
Napríklad najviac nových akreditovaných študijných programov zaznamenala Filozofická fakulta, kto-
rá ako najmladšia fakulta univerzity ešte dobudúva základnú štruktúru ponuky študijných odborov. Aj 
na Fakulte verejnej správy došlo k rozšíreniu ponuky študijných programov, a to o bakalársky študijný 
program Európska verejná správa. Taktieţ Ústav telesnej výchovy a športu ponúka bakalárske štú-
dium Šport a rekreácia v dennej i externej forme. Celkovo tak moţno konštatovať, ţe univerzita ne-
kládla v uplynulom roku dôraz na rozširovanie ponuky študijných programov, ale podstatne viac na 
ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu s poţiadavkami praxe.  
 
Štruktúra študentov 
 
Ku 31. októbru 2011 študovalo na UPJŠ v Košiciach vo všetkých formách a na všetkých stupňoch 
vzdelávania celkom 8 728 študentov, z toho 7 477 v dennej forme štúdia a 1 251 študentov v externej 
forme štúdia.  Štruktúru podľa fakúlt a formy štúdia prezentuje nasledujúci graf: 
         
 

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

Zmeny v počtoch študentov UPJŠ v Košiciach v rokoch 2006 - 2011 

                             
Ako je moţné vidieť, mierne rastúci počet študentov sa v posledných dvoch rokoch – podobne ako 
počet poskytovaných študijných programov – stabilizoval, a to v súlade s dlhodobým strategickým 
zámerom univerzity. Z grafu je tieţ zreteľne vidieť, ţe na UPJŠ jednoznačne prevládal dôraz na den-
né prezenčné štúdium, keď do externého štúdia bolo zapojených  17% z celkového počtu študentov.   
 

 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobility 
študentov. Záujem študentov o absolvovanie časti štúdia v rámci programu Erasmus v zahraničí 
v roku 2011 poklesol zo 106 na 95. Na druhej strane narástol počet študentov na zahraničných stá-
ţach o 35, takţe celkový počet zahraničných mobilít v roku 2011 narástol.  Poklesol i počet prichá-
dzajúcich študentov z 51 na 39.  
 
 

Fakulta Vyslaní  
študenti 

Prichádzajúci  
študenti 

Lekárska fakulta 10 15 

Prírodovedecká fakulta 14 6 

Právnická fakulta 25 5 

Fakulta verejnej správy 7 9 

Filozofická fakulta 39 4 

 
SPOLU 

 
95 

 
39 
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Prehľad prichádzajúcich študentov v rámci akademických mobilít podľa krajín 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijímanie na štúdium 
 
Prijímanie na štúdium v akreditovaných študijných programoch sa uskutočňovalo striktne v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Študijným poriadkom 
UPJŠ v Košiciach.  V prijímacom konaní sa uplatnila široká paleta rôznych prijímacích procedúr (pri-
jímanie výlučne na základe prospechu zo stredných škôl, prijímanie na základe jednej alebo viace-
rých súčastí prijímacej skúšky, ako aj kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech, iné stano-
vené externé kritériá, ako napr. účasť na predmetových olympiádach, dosiahnuté výsledky 
v súťaţiach študentskej odbornej činnosti a tieţ výsledok prijímacej skúšky). Pouţité procedúry závi-
seli od povahy študijného programu a jeho špecifických poţiadaviek a tieţ aj od dlhodobejších tren-
dov na „trhu“ ponuky a dopytu po jednotlivých študijných programoch.  Pri analýze administratívneho 
procesu spracovania dát pre prijímacie konanie z prihlášok na štúdium je potešujúcou skutočnosťou, 
ţe sa udomácňuje podávanie elektronickej prihlášky. Kým v roku 2010 bolo na prvý stupeň podaných 
cca 10% prihlášok, v roku 2011 ich počet narástol viac ako dvojnásobne a dá sa predpokladať, ţe 
tento trend sa bude ďalej zvyšovať. Prijímanie na druhý stupeň sa realizuje takmer výlučne elektro-
nickou prihláškou, čo významne uľahčuje administratívne spracovanie dát pre prijímacie konanie.   
 
Podrobné údaje o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednotlivých študijných odborov, 
ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, poskytujú tabuľky č. 3a, 3b a 3c v 
tabuľkovej prílohe tejto správy. Vo všeobecnosti počet prihlášok na štúdium študijných programov pr-
vého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa presahoval viac ako trojnásobne počet plánova-
ných prijatých študentov. Takéto zovšeobecnenie má však iba minimálnu výpovednú hodnotu, preto-
ţe pomer záujem – prijatí – zapísaní  vykazuje veľmi vysokú variabilitu, vzhľadom na konkrétny štu-
dijný odbor. Na univerzite tak existujú študijné programy v študijných odboroch, o ktoré je tradične 
veľmi vysoký záujem, niekoľkonásobne prekračujúci kapacitné moţnosti a naopak existujú študijné 
odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záujemcov neţ je univerzita pripra-
vená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad štúdium v oblasti ţurnalistiky, sociálnych 
a behaviorálnych vied (psychológia, sociálna práca, politológia), kde počet uchádzačov prekročil 
v roku 2011 moţnosti školy takmer šesťnásobne, ďalej štúdium zubného lekárstva, všeobecného le-
kárstva, biológie, kde pomer počtu uchádzačov ku plánovaným kapacitám činil viac ako päťnásobok  
a tieţ štúdium práva, geografie a vybraných nelekárskych zdravotníckych vied. Naopak, dlhodobejšie 
môţeme pozorovať pomerne nízky záujem verejnosti o štúdium v takých oblastiach, ako je matema-
tika, fyzika, či informatické vedy. Ide pritom o študijné programy, ktoré univerzita poskytuje na veľmi 
vysokej, špičkovej úrovni. 
 

V medziročnom porovnaní vďaka stabilnej ponuke študijných programov evidujeme ustálený záujem 
o štúdium na univerzite, čo dokumentuje aj nasledovný graf.  

Česko 4 

Grécko 2 

Nemecko 1 

Poľsko 7 

Taliansko 3 

Portugalsko 1 

Francúzsko 3 

Španielsko 8 

Taliansko 5 

Turecko 10 

Spolu: 39 
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Napriek vcelku potešujúcemu záujmu o štúdium vynaloţila UPJŠ v roku 2011 nemalé úsilie na pro-
pagáciu a to riešením APVV projektov na popularizáciu vedy, organizáciou demonštračných experi-
mentov, organizáciou Dňa otvorených dverí, účasťou na viacerých trhoch a veľtrhoch vzdelávania, 
návštevami zástupcov fakúlt priamo na stredných školách, či vystúpeniami v rozhlase a televízii. 
 
O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2011 situácia v prijímaní 
na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. tabuľka 3b tabuľkovej prílo-
hy tejto správy). Vzhľadom na to, ţe v našej spoločnosti sa ešte ani zďaleka nevţil systém trojstup-
ňového vzdelávania a nie je primerane doposiaľ reflektovaný ani legislatívou v oblasti zamestnáva-
nia, štúdium programov druhého stupňa sa stále poníma ako nie oddelené a viac-menej automatické 
pokračovanie programov prvého stupňa. Neprekvapuje preto, ţe  80 percent prihlášok na štúdium 
programov druhého stupňa na UPJŠ tvorili prihlášky vlastných absolventov bakalárskeho stupňa.  
Pozitívom však je, ţe od automatického prijímania absolventov bakalárskeho štúdia na štúdium dru-
hého stupňa vidieť na našej univerzite zreteľný posun smerom ku selekcii a jasnej explicitnej formu-
lácii kritérií pre akceptovanie uchádzača na druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.       
 
Prijímacie konanie na tretí stupeň má svoje špecifiká vyplývajúce priamo zo zákona o VŠ.  Dokto-
randské štúdium realizujeme aj v spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami (najmä na Prírodo-
vedeckej fakulte), čo kladie zvýšené nároky na jeho organizáciu. Hlavným poslaním UPJŠ na tomto 
stupni vzdelávania je udrţanie jeho vedeckého charakteru. Ako nevyhnutné organizačné opatrenie 
sa preto núkalo urgentné schválenie Študijného poriadku doktorandského štúdia na UPJŠ v Koši-
ciach, v ktorom sú ustanovené  základné východiská pre prijímacie konanie, nevyhnutné poţiadavky 
na kumuláciu kreditov vo vedeckej i študijnej časti včítane  pravidiel prideľovania kreditov, priebeh di-
zertačnej skúšky i obhajoby dizertačnej práce. Situáciu v prijímaní na študijné programy tretieho 
stupňa pre akademický rok 20010/11 sumarizuje tabuľka č. 3c tabuľkovej prílohy tejto správy. 
O doktorandské štúdium na UPJŠ prejavilo celkom 96 študentov z iných VŠ, pričom prijatých bolo 38 
študentov. 
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2010/11 ukončilo riadne svoje štúdium 2 331 študentov všetkých troch stupňov 
vysokoškolského vzdelávania: 857 prvý stupeň, 1099 druhý stupeň a spojený prvý a druhý stupeň, 
a 78 tretí stupeň štúdia.  Bliţší pohľad na ich štruktúru aj podľa fakúlt a formy štúdia ponúka tabuľka 
č. 2 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 
UPJŠ dlhoročne vykonáva koncom kaţdého akademického roka prieskum, v ktorom oslovuje svojich 
bývalých absolventov a zaujíma sa o ich profesijné uplatnenie a spätné hodnotenie prínosu ich vzde-
lávania na tejto škole. V júni 2011 (11 mesiacov po skončení štúdia)  sme odoslali anketové ano-
nymné hárky absolventom štúdia z roku 2009/10. Naspäť sa vrátilo 37% dotazníkov. V jednoduchých 
dotazníkoch absolventi vyznačili svoje odpovede na otázky týkajúce sa ich zamestnanosti, a to kon-
krétne, či v čase zaslania dotazníka uţ boli zamestnaní, či sa zamestnali vo vyštudovanom odbore 
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a či sa zamestnali v mieste svojho bydliska alebo v zahraničí. Súčasne mali absolventi moţnosť za-
znamenať svoje postrehy zo štúdia a upozorniť na klady, ale aj rezervy a medzery, ktoré vidia v ich 
vysokoškolskom vzdelávaní s odstupom času. Obdobne ako v predchádzajúcom období sa absol-
venti vo svojich komentároch  zmieňovali  o potrebe intenzívnejšieho prepojenia výučby s praxou 
a potrebe kvalitnejšej jazykovej prípravy v nefilologických študijných programoch. Viaceré návrhy 
a pripomienky sa týkali systému štúdia, keď navrhovali zvýšiť moţnosť zapisovať si predmety aj 
z iných fakúlt a študijných predmetov, prípadne zaviesť interdisciplinárne ladené predmety. Mnohí 
ako pozitívum uviedli  kvalitnú teoretickú prípravu i neustále zlepšujúcu sa experimentálnu základňu 
laboratórií porovnateľnú so zahraničím a moţnosť zvoliť si vlastnú skladbu predmetov a vybrať si via-
ceré výberové a povinne voliteľné predmety. 
 

Prehľad úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2011 získali študenti našej univerzity početné úspechy a ocenenia v oblasti vedeckovýskum-
nej činnosti, ako aj v oblasti športu. V rámci udeľovania výročných cien ocenil rektor univerzity  šesť 
študentov za výsledky ich vedeckého skúmania, ktoré boli publikované v karentovaných zahranič-
ných aj domácich časopisoch. Traja študenti získali prvé miesta v medzinárodných súťaţiach ŠVOČ, 
po jednom sa umiestnili na druhom a tretom mieste. Trinásť študentov univerzity sa umiestnilo na pr-
vých troch miestach v medzinárodných študijných kongresoch. Dvanásti študenti získali 3. miesto 
v celoslovenskom finále univerzít  vo futsale a ďalší dvaja študenti obsadili prvé a tretie miesto 
v medzinárodných športových súťaţiach. Študenti sa v sledovanom období zúčastnili aj na nešporto-
vých súťaţiach a získali jedno prvé miesto za eseje a ďalšie prvé miesto v medzinárodnej súťaţi 
v debatovaní. 
 
 Zdruţenie Košice IT Valley v roku 2011 po tretíkrát udelilo ceny Košice IT Valley Student Award za 
vynikajúce diplomové a bakalárske práce a excelentné študijné výsledky. Cenu môţu kaţdoročne 
získať študenti, ktorí v danom roku ukončili odbory blízke IT na I. alebo II. stupni vysokoškolského 
štúdia. Významnou podmienkou je napísanie pozoruhodnej diplomovej / bakalárskej práce. V aka-
demickom roku 2010/2011 Cenu Košice IT Valley Student Award získali a počas slávnostnej promó-
cie v júni 2011 prevzali dvaja absolventi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ: Mgr. Štefan Pero a Mgr. Pa-
vol Sokol.  Tretie ocenenie v rámci UPJŠ si prevzal počas jesenných promócií absolventov bakalár-
skeho štúdia Bc. Marek Šafárik, taktieţ absolvent Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 
 
Dňa 21. 11. 2011 sa uskutočnilo tradičné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri príleţitosti 
Dňa boja za slobodu a demokraciu v priestoroch KAM klubu na Medickej ulici v Košiciach. Rektor 
univerzity prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.  spolu s prorektorom pre vysokoškolské vzdelávanie 
a informačné technológie prof. RNDr. P. Sovákom, CSc. odovzdali študentom našej univerzity dekré-
ty o udelení Výročnej ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ 
v Košiciach: Lekárska fakulta: Š. Volovár, J. Helcman, L. Syčová-Kriváňová, M. Šimurda, Eitan Kava-
lerchik, Prírodovedecká fakulta: Bc. P. Bandura, Bc. G. Vozáriková, Bc. L. Klimko, Bc. M.  Šafárik, 
Bc. M. Borovský, Právnická fakulta: Bc. F. Lipták, J. Čollák, K. Vojčíková, J. Lenďák, V. Sninská, - 
Fakulta verejnej správy: Bc. J. Mihaliková, S. Petrániková, M. Romaňáková, A. Sčensná, V. Szanis-
zlóová, Filozofická fakulta: Bc. V. Lichner, Bc. L. Janovcová, - Ústav telesnej výchovy a športu: D. 
Hudáková, M. Jakubíková, V. Podhorská. 
 
Dňa 30. 11. 2011 sa pod vedením SAUŠ uskutočnilo ocenenie najúspešnejších akademických špor-
tovcov a trénerov za rok 2011 za účasti ministra školstva Eugena Jurzycu. Ocenený bol aj Tomáš 
Kališka, študent 4. ročníka Právnickej fakulty UPJŠ a člen klubu Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Ko-
šice. Zúčastnil sa svetovej letnej univerziády v čínskom Shenzhene, kde sa umiestnil na 5. mieste.  
 
Na tej istej univerziáde v dňoch 12.-23. 8. 2011 bola medzi reprezentantmi aj absolventka Prírodove-
deckej fakulty, plavkyňa Zuzana Mimovičová, ktorá sa uţ 10 rokov venuje športovému plávaniu. Je 
drţiteľkou slovenských rekordov a viacnásobnú účastníčku vrcholných svetových podujatí. Umiestnila 
sa na celkovom semifinálovom 14. mieste, čím vytvorila nový slovenský rekord. 
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Aj keď prirodzene hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania bolo v akademickom roku 2010/11 vzde-
lávanie v študijných programoch prvého aţ tretieho stupňa, UPJŠ ponúkala a poskytovala vzdeláva-
nie aj v rámci celoţivotného vzdelávania.  Tradičnou a dlhoročnou aktivitou je v tomto kontexte aktív-
na účasť univerzity v konzorciu vysokých škôl zabezpečujúcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretie-
ho veku.  
 
Všetky fakulty tradične realizujú rigorózne konania a na Lekárskej fakulte významnú zloţku celoţi-
votného vzdelávania tvorí špecializačné štúdium. Avšak lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania na 
UPJŠ ostala aj v uplynulom akademickom roku Prírodovedecká fakulta, ktorá prostredníctvom Centra 
celoţivotného vzdelávania (CCV) realizovala celý rad komerčných a nekomerčných aktivít pre absol-
ventov i verejnosť.  CCV sa podieľalo na organizačnom i obsahovom  zabezpečení dvoch národných 
projektov: Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky (DVUI) a Moderné a interaktívne vzdelávanie na 
UPJŠ  (MIV). Navyše, fakulta po získaní akreditácie pre šesť kvalifikačných vzdelávacích programov 
a štyri špecializačné vzdelávacie programy začala dovzdelávanie učiteľov ZŠ i SŠ.  V rámci komerč-
ných aktivít CCV k najvýznamnejším patrí  realizácia školení pre Ministerstvo financií Slovenskej re-
publiky pre potreby  štátnej pokladnice. 
 
Filozofická fakulta  poskytovala v akademickom roku 2010/11 akreditované programy vzdelávania 
v metódach sociálno-psychologického výcviku. Učitelia anglického jazyka výraznou mierou participo-
vali na projekte postgraduálneho špecializačného vzdelávania  a kvalifikačného vzdelávania učiteľov 
ZŠ v anglickom jazyku. 
 
Dňa 13. 10. 2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oficiálne potvrdilo zaloţenie občianskeho 
zdruţenia s názvom Slovenská akademická asociácia pre celoţivotné vzdelávanie. Toto občianske 
zdruţenie zaloţilo 11 slovenských univerzít za účelom podpory celoţivotného vzdelávania na aka-
demickej pôde. Diskusia o zaloţení tohto druhu organizácie vzišla na stretnutí riaditeľov centier celo-
ţivotného vzdelávania vo februári 2011. Asociácia si do svojho poslania definovala nasledovné zá-
kladné priority: 

a. spoluprácu na tvorbe národných a medzinárodných vízií, stratégií a politík; 
b. účasť na legislatívnom procese ovplyvňujúcom aktivity v oblasti celoţivotného vzdelávania; 
c. účasť pri tvorbe výziev v rámci relevantných grantových schém; 
d. podporu aktívnej participácie verejnosti v celoţivotnom vzdelávaní ; 
e. podporu a realizáciu výskumu a vývoja. 

Zakladajúci členovia sú: Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Centrum celoţivotného vzde-
lávania UMB Banská Bystrica, Centrum celoţivotného vzdelávania UPJŠ v Košiciach, Centrum ďal-
šieho vzdelávania TU Zvolen, Centrum celoţivotného a kompetenčného vzdelávania PU Prešov, Ús-
tav celoţivotného vzdelávania ŢU Ţilina, Centrum vzdelávania AOS Liptovský Mikuláš, Kancelária 
celoţivotného vzdelávania SPU Nitra, KU Ruţomberok, TUAD v Trenčíne, UKF v Nitre. 
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Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie uni-
verzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v Dlhodobom zámere 
UPJŠ, ktorý je kaţdoročne aktualizovaný, ako aj sú rozpracované v dlhodobých zámeroch jednotli-
vých fakúlt. Dlhodobý zámer, ako aj dlhodobé zámery fakúlt sú prerokované príslušnými vedeckými 
radami a schvaľované akademickými senátmi.  
 
V roku 2011 bol na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 16. 6. 2011 schválený nový Dlhodobý 
zámer UPJŠ na roky 2011 aţ 2017 po predchádzajúcom prerokovaní vo Vedeckej rade UPJŠ 
a v Správnej rade UPJŠ. 
 
Základnou formou organizácie výskumu na UPJŠ a jej súčastiach sú výskumné tímy, organizované 
výraznými vedeckými osobnosťami, ktoré riešia výskumné problematiky. Výskumné tímy prekračujú 
hranice ústavov, fakúlt, ako aj samotnej univerzity a prioritou pri ich kreovaní je potreba komplexného 
riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. Okrem vedeckej činnosti sa na UPJŠ 
začína rozvíjať aj umelecká činnosť v rámci aktivít Filozofickej fakulty. 
 
Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2011 sa na UPJŠ riešilo 171 projektov podporených z domácich grantových schém, z toho 
164 bolo výskumných projektov a 7 ostatných projektov  v nasledovnej štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 

 100 projektov VEGA, z toho 29 so začiatkom riešenia v roku 2011 (úspešnosť 40,3 %);   
 20 projektov KEGA, z toho 9 so začiatkom riešenia v roku 2011 (úspešnosť 56,3 %);   
 9 projektov APVV VV (5 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 4 – spoluriešitelia z UPJŠ), všetky so 

začiatkom riešenia v roku 2011;  
 3 projekty APVV VVCE (1 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ) zame-

rané na centrá excelentnosti;   
 1 projekt APVV VMSP zameraný na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných 

podnikoch (UPJŠ ako spoluriešiteľ); 
 1 projekt APVV typu refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP;    
 11 iných projektov (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo 

zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, účelová dotácia MŠVVaŠ SR, SKS). 
 19 projektov APVV typu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 

a popularizácia vedy“ (LPP), (17 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ), 
z toho ţiaden so začiatkom riešenia v roku 2011; 

 
Ostatné projekty: 

 5 projektov APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 2 projekty so začiatkom riešenia 
v roku 2011 (úspešnosť 50 %) 

 2 iné projekty. 
 

V roku 2011 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo zahraničných 
zdrojov zapojených 82 % tvorivých zamestnancov UPJŠ. Na riešení jedného projektu financovaného 
z domácich zdrojov sa podieľalo priemerne 3,6 tvorivých zamestnancov (resp. jeden tvorivý zamest-
nanec sa podieľal priemerne na riešení 0,3 projektu), ale vzhľadom k tomu, ţe výskumné tímy majú 
obvykle väčší počet riešiteľov ako 3,6, veľa riešiteľov sa podieľalo na riešení viac ako jedného projek-
tu financovaného z domácich zdrojov.  
 
Študenti bakalárskeho stupňa štúdia sú do riešenia projektov zapojení len ojedinele, študenti magis-
terského stupňa štúdia sú často zapojení do riešenia projektov prostredníctvom svojich záverečných 
prác, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, nakoľko domáce grantové schémy nepovoľujú 
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formálne uvádzať študentov magisterského stupňa štúdia ako riešiteľov. Na druhej strane prakticky 
všetci študenti 3. stupňa štúdia sú priamo spoluriešiteľmi projektov a odborové komisie nepovoľujú 
obhajoby záverečných prác doktorandov bez toho, aby výsledky výskumu boli aspoň čiastočne publi-
kované formou pôvodných vedeckých prác. 
 
Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 
 
V roku 2011 sa na UPJŠ riešili nasledovné projekty podporené zo zahraničných grantových schém: 
 
 4 projekty 7. Rámcového programu EÚ,  z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2011; 
 ďalších 16 výskumných projektov, z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2011;  
 11 ostatných zahraničných projektov (iného ako výskumného charakteru) - (3 projekty Internatio-

nal Visegrad Fund, 1 projekt Jean Monnet, 1 projekt Erasmus, 1 projekt Leonardo da Vinci, 1 pro-
jekt HUSK, 4 iné), z toho 8 so začiatkom riešenia v roku 2011.  

 
Na riešenie zahraničných výskumných projektov a ostaných zahraničných projektov v roku 2011 zís-
kali zamestnanci UPJŠ súťaţivou formou finančné prostriedky v celkovej výške 682 tis. €, z toho na  
riešenie zahraničných výskumných projektov 252 875,- €. Priemerná suma získaných finančných 
prostriedkov zo zahraničných grantov na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ predstavuje viac ako 
913,- €. Keďţe na UPJŠ ako klasickej univerzite sa vykonáva predovšetkým základný výskum, hlav-
nými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti od skúmanej ob-
lasti výskumu publikácie najmä vo forme monografií, príspevkov do monografií, resp. publikácie 
v karentovaných časopisoch.  
 
Projekty v rámci OP Výskum a vývoj 
 
V roku 2011 výskumné kolektívy UPJŠ vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných konzorcií 
(s podporou Projektovej administrácie Rektorátu UPJŠ) pokračovali v riešení projektov v rámci Ope-
račného programu Výskum a vývoj –  v rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí excelentných pracovísk 
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Zoznam týchto 
projektov uvádza táto správa v časti X. „Rozvoj“. Tieto projekty vďaka prostriedkom zo štrukturálnych 
fondov výrazne zlepšili vybavenie vedeckých pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infraštruktúry a tak 
budú významným impulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na UPJŠ.  
 
Projekty získané súťaživou formou 
 
Na riešenie výskumných projektov v roku 2011 získali zamestnanci UPJŠ súťaţivou formou finančné 
prostriedky z domácich zdrojov v celkovej výške 1,43 mil. € (v kategórii beţné výdavky), z toho 516 
071,- € za projekty VEGA a 90 271,- € za projekty KEGA. Z riešenia 19 projektov (z toho v 2 projek-
toch ako spoluriešitelia), v rámci programu APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu 
a vývoja a popularizácia vedy“ (LPP) sa v roku 2011 získalo 404 634,90 €; tieto projekty boli v roku 
2011 zaradené medzi tzv. výskumné projekty.  
 
Súčasne zamestnanci UPJŠ získali v roku 2011 finančné prostriedky na kapitálové výdavky, a to 
183 411,- €, čiţe celkový objem získaných finančných prostriedkov z domácich zdrojov za rok 2011 
predstavuje 1,62 mil. €. Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich výskumných 
projektov na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činí 2166,- €. Bilaterálna spolupráca zamestnan-
cov UPJŠ bola zo strany APVV podporená sumou 12 653,- € v rámci riešenia 5 projektov. 
 
Podporu vede a výskumu na UPJŠ zabezpečuje Univerzitná kniţnica prostredníctvom prístupov 
ku klasickým tlačeným, ako aj elektronickým informačným zdrojom ako sú citačné, bibliografické a 
plnotextové databázy. V roku 2011 sa pokračovalo  v riešení národného projektu Národný informačný 
systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom 
(NISPEZ), v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 13 databázam (podrobnejšie  na http://nispez.cvtisr.sk/) 
s vyuţívaním  prvého vyhľadávacieho portálu svojho druhu na Slovensku http://scientia.cvtisr.sk/. Ten 
ponúka nielen komfortné vyhľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné texty článkov 

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://nispez.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
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a e-bookov. Fond Univerzitnej kniţnice bol v roku 2011 rozšírený o 2 299 kniţných jednotiek zakúpe-
ných z grantových prostriedkov fakúlt. Výrazný nárast oproti roku 2010 (1100) je spôsobený náku-
pom cez projekt Doktorand riešeného v rámci operačného programu Vzdelávanie. 
 
Vnútorná grantová schéma  
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov od roku 2004 zavedený tzv. 
Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vyso-
koškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS). V ro-
ku 2011 bolo ukončené riešenie 25 projektov VVGS z 5. výzvy. V septembri 2011 bola vyhlásená 6. 
výzva na podávanie projektov s riešením v celkovej dĺţke 18 mesiacov a so začiatkom riešenia od 1. 
1. 2012. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na riešené projekty VVGS v roku 2011 
predstavovala 19 992,- €.  
 
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských miest na UPJŠ 
a následne bola vyhlásená výzva na obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberové-
ho konania boli obsadené tri miesta postdoktorandov. 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2011 na UPJŠ pôsobilo celkove 747 tvorivých zamestnancov, ktorých kvalifikačnú štruktúru 
uvádza niţšie uvedená tabuľka. Z toho bolo 654 vysokoškolských učiteľov a 98 výskumných pracov-
níkov. Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ je 31 nositeľov titulu „DrSc“.  
 

Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2011 
 

 Profesori docenti PhD. 
 

VŠ bez PhD. 
 

Lekárska fakulta 39 50 161 95 

Prírodovedecká fakulta 25 57 91 17 

Právnická fakulta 7 13 28 9 

Fakulta verejnej správy 3 7 16 5 

Filozofická fakulta 16 20 50 25 

Univerzitné pracoviská (spolu) 2 4 5 4 

UPJŠ (spolu) 92 151 349 
 

155 
 

                                                                                        
 Údaje sú vo fyzických osobách k 31. 12. 2011 

 
Publikačná činnosť 
 
V roku 2011 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2301 publikačných výstupov. Tento počet evidova-
ných výstupov zodpovedá stavu k 15. 3. 2012  a je porovnateľný s počtom publikovaných výstupov v 
roku 2009 (2219 publikačných výstupov) a 2010 (2262 publikačných výstupov). Štruktúra publikova-
ných vedeckých prác za rok 2011 je uvedená v tabuľke 13 tabuľkovej prílohy tejto správy. Kaţdý tvo-
rivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období takmer 3 práce, resp. 0,38 prác v karentovanom 
časopise. 
 
O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, ţe zamestnanci univerzity období 1. 1. 2011 aţ 
31. 12. 2011 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 210 (15. 3. 2012) prác v karentovaných 
časopisoch, čo predstavuje 21,0 % všetkých prác v karentovaných časopisoch publikovaných verej-
nými vysokými školami v Slovenskej republike (997 15.3.2012). Je vhodné poznamenať, ţe podiel 
UPJŠ (8699 študentov) na celkovom počte študentov verejných vysokých škôl v SR (178 799 študen-
tov) predstavuje iba 4,9 %.  
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Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, ţe medzinárodne akceptovateľný 
výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte, pričom aj ostatné 
fakulty sú v tejto oblasti aktívne – svedčí o tom aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na 
UPJŠ v roku 2011. V karentovaných časopisoch s medzinárodným dosahom publikujú v menšom 
počte aj autori z Filozofickej fakulty. Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, ţe počet ohlasov je 
vyšší ako počet publikovaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom období prie-
merne 3,9 ohlasov na svoje práce.  
                                                                                                                                           

Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2011  

(údaje k 15.3.2012) 
 

Vysvetlivky: 
 

*   pri zaraďovaní ohlasu do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto vydania dokumentu 
** stĺpec UPJŠ nie je súčtom fakúlt a UP v tabuľke. Sú to údaje z databázy EPC s vylúčením duplicít. 
 
LF      – Lekárska fakulta                           FVS  - Fakulta verejnej správy 
PF     –  Prírodovedecká fakulta                FF     - Filozofická fakulta 
PrávF– Právnická fakulta                           UP    - Univerzitné pracoviská 
 
Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 
 
S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týţdňa vedy a techniky na Slovensku 
2011“ podieľala na organizácii rôznych podujatí:, napr.: 
 

 Prednášky – Popoludnie s informatikou 

 Prednáška – Popoludnie s teóriou grafov 

 Prednáška – Popoludnie s matematikou 

 Medzinárodné sympózium (právo - obchod - ekonomika) 

 Konferencia: „Právne postavenie verejných funkcionárov“ 

 Workshop k vedecko-výskumnej činnosti katedry sociálnych štúdií Fakulty verejnej správy  

 
KÓD 
 

Názov kategórie * Fakulty UPJŠ 
 

 
 LF PF PrávF FVS FF UP 

 
Spolu** 

 

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

726 1589 0 3 34 21 2077 

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

5 1 0 0 3 0 9 

3 Citácie v zahraničných publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch 

83 59 44 20 38 15 251 

4 Citácie v domácich publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch 

153 55 163 90 76 9 540 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3 0 0 0 11 0 14 

6 Recenzie v domácich publikáciách 0 0 2 6 12 0 20 

7 Umelecké kritiky zahraničné 0 0 0 0 0 0 0 

8 Umelecké kritiky domáce 0 0 0 0 0 0 0 

9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas) 0 0 0 0 2 0 2 

 
Spolu 970 1704 209 119 176 45 

 
2913 
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 Vedecká konferencia: „Košické dni sociálnej práce - Prevencia sociálnej patológie v prostredí 
stredných škôl Košického samosprávneho kraja“ 

 Workshop: Diskurz o aplikovanej vede 

 Vedecká konferencia: „SLOBODA – ROVNOSŤ – PORIADOK: Kam kráčaš demokracia“ 

 Sympózium: „Deutsch-slawische Kontakte – Geschichte und Kultur“/“Nemecko-slovanské kon-
takty – dejiny a kultúra“ 

 Seminár: „SCOPUS – Zoznámte sa s citačnou databázou“ 

 Prezentácia: „On-line katalóg  UK UPJŠ – novinky“ 

 Prezentácia: „Portál pre vedu a výskum Scientia“   

 Seminár: „Ako správne citovať“ 
 
UPJŠ sa v roku 2011 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Noc výskumníka“- Festival 
vedy – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočnenej 23.  septembra v obchod-
nom centre OPTIMA v Košiciach. Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty a Filozofickej fakulty UPJŠ 
úspešne predstavili vedu ako zábavnú, dobrodruţnú a pútavú.  
 
UPJŠ sa zameriava predovšetkým na riešenie výskumných úloh podporených z grantových pro-
striedkov. Z iných zdrojov boli financované výskumné úlohy, vedecká spolupráca s nasledovnými in-
štitúciami:  
 

 Pfizer Luxembourg SARL (ÚBEV PF UPJŠ, M. Kassayová, iniciovaný výskum „Potentiation of 
COX-2 inhibition by plant polyphenol resveratrol and non-steroidal anti-inflammatory drug celeco-
xib in experimental mammary carcinogenesis.“) 

 Štátna ochrana prírody – Správa slovenských jaskýň (ÚBEV PF UPJŠ, Ľ. Kováč, zmluvná spolu-
práca „Monitorovanie stavu a trendu vývoja spoločenstiev bezstavovcov  v  nesprístupnených jas-
kyniach Slovenska (2010-2012).“) 

 ZEOCEM, a. s. Bystré  (ÚCHV PF UPJŠ, M. Reháková, bilaterálna spolupráca „Štúdium novej 
generácie prírodných environmentálnych nanoadsorbentov na báze  prírodného zeolitu typu kli-
noptilolitu z východoslovenského loţiska v  Niţnom Hrabovci s dôrazom na ekologické aspekty ich 
vyuţívania.“)  

 JINR Dubna, Rusko (ÚINF PF UPJŠ, Cs.Török,  zmluvná spolupráca 4086-6-11-13, „Knot detec-
tion for piecewise smoothing“ a „On computational problems of cubic splines.“) 

 
UPJŠ v súčasnosti nemá inovačné centrum a prípadná spolupráca s praxou sa realizuje na úrovni 
výskumných tímov a fakúlt. 
 
Oddelenie vývoja akademického informačného systému - Centrum aplikovanej informatiky je špecia-
lizované pracovisko Prírodovedeckej fakulty a v roku 2011 pokračovalo vo vývoji a implementácii 
druhej verzie akademického informačného systému (AiS2) pod vedením doc. RNDr. G. Semanišina, 
PhD. a RNDr. E. Bruotha, PhD.. Tento systém je v súčasnosti úspešne implementovaný na 13 slo-
venských verejných vysokých školách (napr. Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a ďalších) a 4 súkromných vysokých školách (na Akadémii médií v Bratislave začala implementácia 
v roku 2011). 
 
Za významné treba pokladať aj aktivity Laboratória Transferu Technológii (LTT) ako špecializované-
ho pracoviska Centra aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktoré pod vedením Ing. 
P. Farkaša, PhD. vyvíja a implementuje v akademickom prostredí Slovenska komunikačné technoló-
gie a metodiky dištančnej spolupráce. LTT v roku 2011 v spolupráci s Kalifornským technologickým 
inštitútom (CalTech, Pasadena, USA, Dr. Philippe Galvez), Technickou univerzitou v Košiciach 
a Ţilinskou univerzitou úspešne ukončilo vývoj videokonferenčného archívneho systému AVE a uţí-
vateľských aplikácií pre systém EVO (Enabling Virtual Organisations). Výsledkom je unikátny komu-
nikačný a archívny systém, ktorý zabezpečuje kreovanie a manaţment virtuálnych komunít, manaţ-
ment projektov, EVO komunikáciu v plnom HD rozlíšení a to v jednoduchom uţívateľskom prostredí, 
manaţment multimediálnych záznamov a zdieľaných dokumentov, editovanie videokonferenčných 
záznamov a manaţovanie autorských a prístupových práv k označeným sekvenciám záznamu. EVO 



 29 

systém v súčasnosti pouţíva 75 000 registrovaných uţívateľov (31 národných vzdelávacích 
a výskumných sietí, 46 medzinárodných projektov, 8 virtuálnych organizácii, 16 univerzít 
a výskumných inštitúcii, 67 kolektívov časticovej fyziky, 28 kolektívov špecializovaných na astronómiu 
a astrofyziku, 6 kolektívov špecializovaných na jadrovú fyziku). Na Slovensku bolo ku koncu roka 
2011 registrovaných 2 250 uţívateľov EVO systému, v komunite SANET bolo zrealizovaných 3400 
EVO mítingov, s celkovou dĺţkou spojenia 512 dní. Systém vyuţívajú hlavne vedeckovýskumní pra-
covníci v spojení s partnermi v zahraničí. Počet EVO mítingov, ktorých sa zúčastnil aspoň 1 partner 
zo Slovenska je 4859 s celkovou dĺţkou spojenia 1416 dní. Na podklade týchto výsledkov UPJŠ po-
ţiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), aby formalizova-
lo spoluprácu s CalTech na rezortnej úrovni. Podpis memoranda o akademickej spolupráci medzi 
CalTech a MŠVVaŠ SR podporili aj partneri zo Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komen-
ského v Bratislave, Ţilinskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a Predsedníctvo SAV. Me-
morandum bolo podpísané 12. januára 2012. 
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VVVIII...   HHHAAABBBIIILLLIIITTTAAAČČČNNNÉÉÉ   KKKOOONNNAAANNNIIIAAA   AAA   KKKOOONNNAAANNNIIIAAA   NNNAAA   VVVYYYMMMEEENNNÚÚÚVVVAAANNNIIIEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRROOOVVV      

Na UPJŠ sa v roku 2011 ukončili habilitačné konania 15 docentov; ich zoznam vrátane študijného 
odboru, v ktorom sa habilitácia uskutočnila, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy tejto správy.  Na 
iných vysokých školách ukončili habilitačné konania niţšie uvedení zamestnanci UPJŠ (v zátvorke je 
uvedený študijný odbor habilitácie a vysoká škola, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočnilo):  
 

 doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., 7.4.1. ošetrovateľstvo, Vysoká škola ZaSP sv. Alţbety 
v Bratislave; 

 doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., 4.1.13. teória vyučovania fyziky, Univerzita Komenského 
v Bratislave; 

 doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., 2.1.33. všeobecná jazykoveda, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici; 

 doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., 7.1.11. neurológia, Univerzita Komenského v Bratislave; 

 doc. MUDr. Viola Vargová, PhD., 7.4.2. verejné zdravotníctvo, Vysoká škola ZaSP sv. Alţbety 
v Bratislave. 

 
Na UPJŠ sa v roku 2011 ukončili inauguračné konania 3 uchádzačov. Ich zoznam je uvedený 
v tabuľke č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa skončením inauguračné-
ho konania rozumie predloţenie návrhu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR). Navyše 
v roku 2011 boli prezidentom SR vymenovaní za profesorov nasledovní zamestnanci UPJŠ: 
 

 prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc., v odbore 9.1.1. matematika;  

 prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., v odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo; 

 prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., v odbore 7.1.13. dermatovenerológia; 

 prof. PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD., v odbore 3.1.14. sociálna práca; 

 prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., v odbore 4.2.1. biológia; 

 prof. MUDr. Peter Mitro, PhD., v odbore 7.1.4. vnútorné choroby; 

 prof. PhDr. Eva Ţiaková, CSc., v odbore 3.1.14. sociálna práca. 
 

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

 prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc., 9.1.1. matematika, Univerzita Komenského v Bratislave;  

 prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., 7.4.2. verejné zdravotníctvo, Vysoká škola ZaSP sv. Alţbe-
ty v Bratislave; 

 prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., 7.1.13. dermatovenerológia, Univerzita Komenského v 
Bratislave; 

 prof. PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD., 3.1.14. sociálna práca, Katolícka univerzita v Ruţom-
berku; 

 prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., histológia a embryológia, Masarykova univerzita v Brne, 
Česká republika; 

 prof. PhDr. Eva Ţiaková, CSc., 3.1.14. sociálna práca, Katolícka univerzita v Ruţomberku. 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2011 bol 46 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy tejto 
správy), priemerný vek inaugurantov bol 56 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy). 

V roku 2011 čestný titul „Doctor honoris causa“ nebol udelený. 
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UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých a ďalších kritérií 
uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inauguračného spisu uchádzača rektorom 
UPJŠ ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie a oponentov (Rozhodnutie rektora č. 24/2011 o 
určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 13. 12. 2011, ktoré nadväzuje na 
staršie Rozhodnutie rektora č. 24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo 
dňa 5. 11. 2008 v znení jeho Dodatku č. 1). Pre účely habilitačných konaní bolo vypracované Meto-
dické usmernenie k obsahu habilitačného spisu s účinnosťou od 31. 5. 2011 v znení jeho Dodatku 1. 
 
Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ boli schválené Ve-
deckou radou UPJŠ na jej zasadnutí dňa 26. 3. 2010 a k tomuto dňu nadobudli účinnosť podpisom 
rektora UPJŠ. V roku 2011 kritériá upravované neboli. 
 
Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 84 ods. 5 a § 83 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mala UPJŠ 
k 31. 12. 2011 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profeso-
rov v 32 študijných odboroch. Príslušné študijné odbory sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy 
tejto správy. V priebehu roka 2011 skončila platnosť práv uskutočňovať habilitačné konania 
a konania na vymenúvanie profesorov v dvoch študijných odboroch, 7.4.2.  verejné zdravotníctvo a 
4.1.14. chémia a práva v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo boli odňaté. Uvedené zmeny plat-
nosti práv sú zachytené v tabuľke č. 18 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
 

http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
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VVVIIIIII...   ZZZAAAMMMEEESSSTTTNNNAAANNNCCCIII            

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

Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2011 
 

Pracovisko 

Hlavná činnosť 

PČ Spolu 
Dotácia MŠ SR 

HČ  
nedotačná 

Pedagogickí zamestnanci Ostatní 
zamestn.  
bez vedy 

Zamestn.  
vedy a 

výskumu Spolu Prof. Doc. OA A, L  Spolu 

LF 42,8 35,5 162,3 31,3 271,9 153,5 51,2 476,6 22,8   499,4 

PF   27,0 48,0 52,9 7,2 135,1 89,5 45,9 270,5 13,0 12,3 295,8 

PrávF 8,5 12,2 30,7 0,3 51,7 17,2 1,5 70,4 10,4   80,8 

FVS 4,6 4,9 20,3   29,8 19,2 0,7 49,7     49,7 

FF 17,6 14,6 53,5 20,1 105,8 21,2 1,0 128,0 3,0   131,0 

UP 1,3 2,8 4,2 4,0 12,3 162,1   174,4 9,9 6,2 190,5 

ŠD           52,4   52,4 4,2 3,5 60,1 

ŠJ                 8,6 9,7 18,3 

Celkom 101,8 118,0 323,9 62,9 606,6 515,1 100,3 
1 

222,0 71,9 31,7 1 325,6 
 

            
 

 

Vysvetlivky: 
 
OA odborní zamestnanci               LF          Lekárska fakulta 
A  asistenti                                   PF          Prírodovedecká fakulta                                        
L lektori                                       PrávF     Právnická fakulta 
HČ hlavná činnosť                         FVS        Fakulta verejnej správy 
PČ podnikateľská činnosť             FF           Filozofická fakulta 
ŠJ Študentské jedálne                  UP          Univerzitné pracoviská 
ŠD Študentské domovy 
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Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov  
podľa fakúlt za roky 2011 a 2010 

 

Pracovisko 
Vysokoškolskí  

učitelia Zamestnanci VVZ 
Ostatní        

zamestnanci Spolu 

  2011 2010 

nárast + 
zníženie 

- 2011 2010 

nárast + 
zníženie 

- 2011 2010 

nárast + 
zníženie 

- 2011 2010 

nárast + 
zníženie 

- 

LF 272 259 13 50 51 -1 177 168 9 499 478 21 

PF 135 137 -2 46 56 -10 115 118 -3 296 311 -15 

PrávF 52 50 2 2 2 0 26 26 0 80 78 2 

FVS 30 28 2 1 1  0 19 18 1 50 47 3 

FF 106 100 6 1 6 -5 24 19 5 131 125 6 

Rektorát a 
univerzitné 
pracoviská 12 12 0       258 251 7 270 263 7 

Celkom 607 586 21 100 116 -16 619 600 19 1326 1302 
 

24 
 

 

 
 

UPJŠ v roku 2011 zamestnávala 1326 zamestnancov v prepočítanom počte. V porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím bol zaznamenaný v roku 2011 nárast oproti roku 2010 o 24 zamestnan-
cov, a to u kategórie „vysokoškolskí učitelia“ o 21, u kategórie „výskumní zamestnanci“ došlo 
k zníţeniu o 16 zamestnancov a u kategórie „ostatní zamestnanci“ došlo k nárastu o 19 zamestnan-
cov. 
 
Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov sme zaznamenali na Lekárskej fakulte, a to o 13 
učiteľov  z dôvodu prijímania vyššieho počtu zahraničných študentov. K zvýšeniu stavu vysokoškol-
ských učiteľov došlo v súvislosti s  pokračujúcim rozvojom Filozofickej fakulty UPJŠ aj v roku 2011, 
kedy fakulta rozšírila svoje študijné programy a došlo k zvýšeniu počtu pracovných miest vysokoškol-
ských učiteľov o 6. V rámci tejto kategórie zamestnancov došlo k zníţeniu počtu vysokoškolských 
učiteľov o 2 na Prírodovedeckej fakulte.  
 
V kategórii  ostatní zamestnanci došlo k nárastu oproti roku 2010 o 19 zamestnancov, a to z dôvodu 
vytvárania nových organizačných útvarov na fakultách aj na rektoráte v súvislosti so zvyšovaním poč-
tu projektov z rôznych grantových agentúr a štrukturálnych fondov EÚ. Na fakultách vzniklo niekoľko 
centier excelentnosti, rozšírili sa útvary projektovej administrácie a verejného obstarávania. Filozofic-
ká fakulta sa presťahovala do ďalších nových priestorov, kde bolo potrebné zabezpečiť vrátnu sluţbu 
novými zamestnancami. 
 
Zníţenie o 16 v kategórii výskumných pracovníkov súvisí  predovšetkým s preradením zamestnancov  
na Prírodovedeckej fakulte do kategórie odborní zamestnanci. Napriek celkového zníţeniu počtu vý-
skumných pracovníkov, univerzita od roku 2011 vytvorila 3 nové pracovné miesta pre absolventov 
doktorandského štúdia, z ktorých boli 2 postdoktorandi prijatí na Prírodovedeckú fakultu a 1 na Le-
kársku fakultu. Univerzita tým chce podporiť mladých nadaných vedeckých pracovníkov. 
  
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2011 predstavoval 1431 zamestnancov.  
 
Veková  štruktúra zamestnancov UPJŠ v Košiciach: 
 

 do 30 rokov  145 zamestnancov        

 do 40 rokov  337 zamestnancov 

 do 50 rokov  332 zamestnancov 

 do 60 rokov  471 zamestnancov 

 do 65 rokov  105 zamestnancov. 

 nad 65 rokov    41 zamestnancov 
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Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koeficientom kva-
lifikačnej štruktúry, ktorý má stúpajúcu tendenciu. V roku 2011 došlo k zníţeniu počtu učiteľov bez 
vedeckej hodnosti o 5 a k zvýšeniu počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou o 18 učiteľov. Taktieţ sa 
zvýšil počet docentov o 5 a počet profesorov o 4 v porovnaní s rokom 2010. 
 

Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. 2011 
   

  2010 2011 

Počet profesorov a doc. s DrSc. 87,710 91,950 

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 
145,877 150,410 

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD.  
242,364 260,574 

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 120,987 115,039 

Spolu 
596,938 

 
617,973 

 

Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a prevádzkových 
zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali moţnosť zúčastňovať sa 
odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj obnoviť si odbornú spôsobilosť na tie 
činnosti, ktoré bolo moţné vykonávať len preukázaním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  za-
mestnancov zabezpečila univerzita a jej súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy na prácu 
s počítačom. Univerzita vytvorila pre svojich zamestnancov také pracovné prostredie so zabezpeče-
ním výpočtovej techniky a dostupnosť k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej od-
bornej úrovni vykonávať činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 
Zamestnanci mali moţnosť zúčastňovať sa domácich a zahraničných konferencií, seminárov, domá-
cich  aj zahraničných pracovných ciest. V roku 2011 bolo uskutočnených 3735 pracovných ciest, 
z toho: zahraničné 928, tuzemské 2010, študenti a doktorandi 349, externí učitelia 271, zahraniční 
hostia 90 a iné osoby 87. Pre porovnanie s rokom 2010 bolo celkovo  o 652 pracovných ciest viac.  
 

Počty učiteľských výučbových mobilít sa oproti predchádzajúcemu sledovanému roku nezmenili 
a najvyššie zastúpenie bolo na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte. 
Z hľadiska geografického bol najväčší záujem o mobility v Českej republike, Holandsku, Nemecku, 
Poľsku a Španielsku. S pozitívnym záujmom sa na univerzite postupne rozvíjal aj typ mobility škole-
nie. Táto mobilita bola povaţovaná za veľmi prínosnú najmä pre technických a administratívnych 
pracovníkov univerzity, ktorým umoţnila osvojiť si nové metodiky, vymeniť si skúsenosti a konfronto-
vať svoje poznatky a metódy práce s kolegami v zahraničí. V sledovanom období bola najatraktívnej-
šou krajinou Česká republika a za ňou nasledovalo Holandsko a Taliansko.  V roku 2011 mali praco-
viská UPJŠ uzatvorené zmluvy s 204 univerzitami z 18 krajín, pričom zmluvy zahŕňali rôzne typy mo-
bilít a počty miest pre študentov jednotlivých stupňov štúdia a učiteľov. Najviac bilaterálnych zmlúv 
bolo uzavretých na študijné odbory Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte, Britské a americké 
štúdiá na Filozofickej fakulte a Chémia na Prírodovedeckej fakulte.   
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VVVIIIIIIIII...   PPPOOODDDPPPOOORRRAAA   ŠŠŠTTTUUUDDDEEENNNTTTOOOVVV   

Podpora študentov na UPJŠ sa týkala predovšetkým troch širokých oblastí: sociálnej podpory štu-
dentov, podpory štúdia a podpory spolkových a mimoštudijných aktivít. 
 
Jadro sociálnej podpory študentov tvorili tri zloţky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín s nízkymi 
príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie MŠVVaŠ SR boli v roku 
2011 vyplatené celkovo v čiastke 1 874 264,00 €. Obraz o výške čerpania podľa jednotlivých fakúlt 
univerzity ponúka graf: 
 

Čerpanie sociálnych štipendií v roku 2011 
 

                                  
 

Podpora štúdia študentov nadobúdala v roku 2011 rôznorodé podoby. Jednu z nich predstavovala aj 
finančná motivácia. Tá mala podobu vyplácania prospechového štipendia pre desať percent študen-
tov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akademický rok a tieţ podobu výročných cien 
rektora. Prospechové štipendium bolo v roku 2011 vyplatené v celkovej výške 363 092,72 €.  Ceny 
rektora boli udeľované v dvoch kategóriách: Po prvé, absolventom štúdia prvého alebo druhého 
stupňa za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia a po druhé študentom, ktorí dosiahli mi-
moriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu. V oboch kategóriách boli spolu vyplatené 
ceny rektora vo výške 38 550  €.    
 
Dotácia na štipendiá doktorandov v roku 2011 predstavovala čiastku 805 766,02 €. Na materiálové 
zabezpečenie štúdia bolo vyčlenených  5 394,19 €. Okrem dotačných štipendií boli v roku 2011 vy-
platené štipendiá doktorandov aj z APVV programov v čiastke 69 397,36 € a z iných , mimodotač-
ných zdrojov vo výške 1 350 €.  Z neúčelovej dotácie štipendií doktorandov bola vyčlenená suma 
83 235,00 € na miesta postdoktorandov. 
 

Štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania  v dennej forme a štandardnej dĺţke  poskytovala  
univerzita pre občanov Slovenskej republiky, občanov členských krajín EÚ, Bieloruskej republiky, 
Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srb-
skej republiky alebo Ukrajiny, bezplatne. Zahraniční študenti a študenti, ktorým vznikla povinnosť 
hradiť školné z dôvodu nadštandardnej dĺţky štúdia platili školné v súlade s Poriadkom poplatkov 
stanoveným pre akademický rok 2009/10 a 2010/11. Ich štruktúru a počty uvádza tabuľka č. 4 tabuľ-
kovej prílohy tejto správy. 
 
Riešenie vedeckých a vzdelávacích projektov v rámci výziev na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ 
významne prispieva k zlepšeniu kvality priestorov najmä na Filozofickej, Prírodovedeckej a Lekárskej 
fakulte. Mnohé posluchárne aj  laboratóriá prešli úplnou rekonštrukciou, čím sa vytvorili podmienky 
porovnateľné s podmienkami na štúdium vo vyspelých inštitúciách v zahraničí. V akademickom roku 
2010/2011 bola ukončená rekonštrukcia novej budovy  Aristoteles, súčasne s jej vybavením špičko-
vou infraštruktúrou, v areáli na Moyzesovej 9. Po jej otvorení v septembri 2011 sa pre súčasný aka-
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demický rok významne zlepšili podmienky pre prácu i štúdium zamestnancov a študentov Filozofickej 
fakulty. Veríme, ţe proces rekonštrukcie areálu na Moyzesovej 9 bude pokračovať.  Integrovaná 
tvorba rozvrhu umoţnila v uplynulom akademickom roku lepšie vyuţívanie zvlášť veľkých posluchár-
ní, tak aby boli dostupné všetkým fakultám a študijným programom. V súčasnosti pripravujeme jed-
notný systém označenia všetkých výučbových i administratívnych priestorov, aby sa  uľahčila orien-
tácia návštevníkov UPJŠ ako aj odstránili duplicity v  označení priestorov a tým sa uľahčil proces 
tvorby rozvrhu. 
 
Vďaka získaniu a vyuţitiu zdrojov plynúcich z riešenia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (najmä 
z projektu Modernizácia IKT) moţno situáciu v zabezpečení modernou didaktickou technikou na 
všetkých fakultách univerzity povaţovať za priaznivú.  Jednotlivé pracoviská disponujú primerane 
technicky zabezpečenými špecializovanými učebňami (učebne pre výučbu informatických predmetov, 
ale aj výučbu jazykov, či realizáciu právnych kliník, laboratóriá, cvičebne a pod.).  Zabezpečila sa aj 
čiastočná výmena zastaranej výpočtovej techniky a prakticky takmer kaţdá štandardná učebňa (se-
minárne a prednáškové miestnosti) je vybavená dátovými projektormi. Vo viacerých z nich sú zabez-
pečené interaktívne tabule a moderné didaktické technológie. Novou úlohou pre Centrum informač-
ných a komunikačných technológií UPJŠ (CIaKT) a ďalšie informatické pracoviská fakúlt je zabezpe-
čenie a logistika servisu IKT.  CIaKT v spolupráci so špecializovanými pracoviskami na Prírodove-
deckej  a Lekárskej fakulte udrţiava kvalitu počítačovej siete tak, aby sa zabezpečila poţadovaná 
kvalita prístupu k elektronickým informačným zdrojom a internetová komunikácia. Wifi pokrytie sa 
stáva samozrejmosťou nielen vo výučbových priestoroch, ale i v Študentských domovoch a jedálňach 
(SDaJ). Dôleţitým predpokladom pre kvalitu týchto sluţieb je centralizácia serverov do priestorov 
rektorátu a ich centrálna správa zamestnancami CIaKT. Tento proces chce univerzita naďalej podpo-
riť tak, aby sa servery a diskové polia efektívne vyuţili pre všetkých, ktoré tieto sluţby potrebujú 
a eliminovali sa duplicitné nákupy tejto infraštruktúry. 
 
Na základe prieskumov niektorých fakúlt vyplynulo, ţe informácie na webe sa stávajú v súčasnosti 
najdôleţitejším zdrojom informácii pre budúcich študentov i verejnosť. Preto v budúcnosti budeme 
dbať o to, aby fakulty na svojich stránkach zverejňovali všetky informácie, ktoré odporúča MŠVVaŠ 
SR pre odstránenie informačnej nerovnosti v rezorte vysokých škôl. 
 
Univerzitná kniţnica UPJŠ (UK) poskytovala v roku 2011 kniţnično-informačné sluţby prostredníc-
tvom svojich pracovísk na jednotlivých fakultách univerzity: Lekárska kniţnica, Prírodovedecká kniţ-
nica, Právnická kniţnica, kniţnica na Fakulte verejnej správy, Filozofická kniţnica. V poslednom ob-
dobí sa UK podarilo zmodernizovať viaceré z uvedených pracovísk. Realizácia projektu  Modernizá-
cia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární a učební, priniesla   
novú kvalitu poskytovaných sluţieb najmä pre študentov Filozofickej fakulty UPJŠ 
v zrekonštruovaných priestoroch na Moyzesovej ul. 9. Súčasťou UK je aj Rakúska kniţnica, ktorá  
sprístupňovala širokej verejnosti kultúru, dejiny a geografiu Rakúska a Európske dokumentačné cen-
trum, ktoré je súčasťou informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou. Výz-
namnou súčasťou podpory štúdia bolo aj vydávanie študijnej literatúry z tvorby pracovníkov univerzi-
ty. V roku 2011 bolo tak do edičného programu zaradených a postupne vydaných viac ako sedemde-
siat  titulov. 
 
K podpore štúdia nepochybne patria aj sluţby poskytované Študentskými domovmi a jedálňami 
UPJS (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2011 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1760 ubytovacích miest 
vo vlastných a prenajatých ubytovacích zariadeniach a ďalších 700 miest v  ubytovacích zariade-
niach dvoch externých zmluvných partnerov. Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom 
explicitne a transparentne upravuje Domový a ubytovací poriadok UPJŠ.  V súlade s ním bola celá 
ubytovacia kapacita rozdelená študentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na kto-
rej fakulte študujú.  Aj v tomto roku záujem o ubytovanie prevyšoval kapacitné moţnosti univerzity. 
Rozdiel medzi ponukou a záujmom však bol na rozdiel od viacerých slovenských univerzít pomerne 
mierny.  Ubytovanie bolo pridelené všetkým ţiadateľom s ťaţkým zdravotným postihnutím  a takisto  
všetkým ţiadateľom – študentom tretieho stupňa štúdia s trvalým bydliskom nad 40 km.   
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Pre všetkých študentov, ktorí prejavili záujem, vytvorila univerzita podmienky na stravovanie buď 
v jedálňach univerzity alebo v jedálni partnerskej Technickej univerzity. V roku 2011 bolo celkovo po-
daných 135 998 jedál, z toho v rámci hlavnej činnosti (stravovanie študentov a doktorandov) 63 856 
porcií nárast oproti roku 2010 a  v rámci podnikateľskej činnosti 72 142 porcií (stravovanie zamest-
nancov a cudzích) nárast oproti roku 2010. 
 
Na univerzite pôsobil v roku 2011 rad študentských spolkov a organizácií rozličnej orientácie 
a zamerania. Z viacerých moţno spomenúť Spolok medikov mesta Košíc a  miestnu organizáciu Eu-
rópskeho zdruţenia študentov práva ELSA. Študenti Filozofickej fakulty vydávajú vlastný študentský 
časopisu Univerzál, študenti Prírodovedeckej fakulty vydávajú časopis PRÍMES a organizovali kaţdo-
ročné Prírodovedecké dni. V študentských domovoch na Medickej ulici pôsobilo úspešne vysielanie 
študentského internátneho vysielania ŠtuRKo. Študentská internátna rada tvorená zástupcami štu-
dentov všetkých fakúlt sa v spolupráci s vedením Študentských domov aktívne podieľala na zostavo-
vaní poradovníkov ţiadateľov o ubytovanie i na chode ţivota v študentských domovoch. 
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IIIXXX...   PPPOOODDDPPPOOORRRNNNÉÉÉ   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTIII   

Univerzitná knižnica 
 
Univerzitná kniţnica UPJŠ (UK) ako univerzitné pracovisko  sa  podieľa na informačnom zabezpeče-
ní výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky 
pre  podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a  podnetné prostredie pre pouţívateľov.  
 
UK v roku 2011 poskytovala nasledovné sluţby: 

 absenčné výpoţičné sluţby:    68 258 kn. j. 

 prezenčné výpoţičné sluţby: 295 175  kn. j. 

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

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

 medzikniţničná výpoţičná sluţba a medzinárodná  medzikniţničná výpoţičná sluţba: 2 008 
poţiadaviek; 

 evidencia  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ; 

 reprografické a skenovacie sluţby  z kniţničného fondu UK: 108 511 xerokópií prostredníc-
tvom samoobsluţného kopírovania. 

 
UK v roku 2011 evidovala 8 735 pouţívateľov, ktorým o. i. poskytla vynovené interiérové prostredie 
na pracoviskách Lekárskej kniţnice, kniţnice na Fakulte verejnej správy, Právnickej kniţnice 
a v študovni Prírodovedeckej kniţnici na ul. Park Angelinum v Košiciach. 
  
UK zabezpečovala sluţby prostredníctvom dislokovaných pracovísk a súčastí: 

 Filozofická kniţnica (Moyzesova  ul. č. 9) 

 Lekárska kniţnica (Tr. SNP č. 1) 

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

 Právnická kniţnica (Kováčska ul. č. 26) 

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

 Rakúska kniţnica (Šrobárova ul. č. 2) 

 Európske dokumentačné centrum    (Kováčska ul. č. 26).  
 
UK sa realizáciou kniţnično-informačných a kultúrnych  foriem podieľala na výchovno-vzdelávacom 
procese pouţívateľov. Ich cieľom bolo  zvýšiť informačnú gramotnosť  pouţívateľov, ktorá má viesť 
k samostatnej orientácii vo vyhľadávaní relevantných informácií, ich hodnotenia a správneho pouţitia 
z prístupných odborných interných i externých informačných zdrojov.  
 
Tieto ciele UK napĺňala prostredníctvom  kurzov informačného vzdelávania určených poslucháčom l. 
ročníkov ako aj ďalšie ročníky podľa poţiadaviek fakúlt ( Filozofickej fakulty a Fakulty verejnej sprá-
vy), školení k elektronickým databázam v spolupráci s ich dodávateľmi, seminára pre doktorandov 
„Ako správne citovať“, výstav, seminárov na získanie štipendií v spolupráci so SAIA n.o. UK tak pri-
pravila 57  podujatí pre pouţívateľov a 11 odborných seminárov pre vlastných pracovníkov.   
 
Jednou z novozavedených foriem komunikácie s pouţívateľmi bolo v roku 2011 aj vyuţívanie  sociál-
nych sietí – Facebooku. 
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Informačné vzdelávanie – individuálne inštruktáže 
 

 
 

Podporu vede a výskumu na univerzite zabezpečuje UK prostredníctvom prístupov k elektronickým 
informačným zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotextové da-
tabázy).  V roku 2011 sa pokračovalo  v riešení národného projektu Národný informačný systém 
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), 
v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 13 databázam (podrobnejšie na http://nispez.cvtisr.sk/) 
s vyuţívaním  prvého vyhľadávacieho portálu svojho druhu na Slovensku http://scientia.cvtisr.sk/. Ten 
ponúka nielen komfortné vyhľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné texty článkov 
a e-bookov. Prioritou roku 2011 bol prechod na novú verziu KIS Aleph 500, ktorá priniesla novinky 
v zavedení sluţieb UK: samoobsluţné predĺţenie výpoţičnej doby uţ vypoţičaného dokumentu, re-
zervácia vypoţičaného dokumentu, rozposielanie avíz, nová sluţba prezenčná výpoţička +. Revitali-
zácia kniţničného fondu bola realizovaná prostredníctvom dotácie, vlastných príjmov, z prostriedkov 
fakúlt  i mimorozpočtových zdrojov (granty). 
 
UK má ako univerzitné pracovisko  osobitné poslanie – je bibliografickým, koordinačným a poraden-
ským pracoviskom univerzity, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu.  
 

 
Štatistické ukazovatele využívania špecializovaných databáz 
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Štatistické ukazovatele využívania multiodborových plnotextových databáz 
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Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT) 
 

V oblasti rozvoja IK infraštruktúry CIaKT v primárnom dátovom centre na Šrobárovej 2 implemento-
valo intranetový  smerovač Cisco 6513. Týmto  sa stal univerzitný sieťový   uzol SANET v najbliţšom 
období po dodaní 10 Gb sieťových opakovačov a prevodníkov od firmy Cisco pripravený na pripoje-
nie na 10 Gb chrbticu siete.  Súčasne bol nasadený centrálny univerzitný firewall, čo zvýšilo bezpeč-
nosť siete. V priebehu roka 2011  sa na úseku počítačových sieti  realizovali rozšírenia:  

 diskovej kapacity diskového poľa 12x2TB SATA 

 pamäte serverov na ktorých prebieha virtualizácia aplikácii -2x72GB a 2x24 GB RAM 

 úspešne bola dokončená virtualizácia prevádzky AIS2 
Taktieţ bolo zrealizované  nasvietenie optickej trasy a následné pripojenie auly Filozofickej fakulty 
UPJŠ na Kuzmányho ulici v Košiciach do univerzitnej siete.  
 
Vďaka rozvojovým projektom došlo k inováciám sieťových aktívnych prvkov na rôznych subuzloch 
siete SAUnet (Rektorát, CIaKT, Prírodovedecká fakulta, Filozofická fakulta). Nepretrţitá pozornosť sa 
venovala prevádzke sieťových sluţieb a príslušných serverov ako hlavnej pracovnej náplni úseku po-
čítačových sietí.  Analýza prevádzkovania informačných zdrojov na UPJŠ ukazuje potrebu 
v najbliţšej budúcnosti zefektívniť celý systém od prístupu k dátam, ich zálohovanie, archiváciu aţ po 
ich následnú obnovu po moţných havarijných stavoch. Uţ šiesty rok sa rieši projekt IP telefónie na 
UPJŠ s cieľom efektívnej prevádzky hlasovej sluţby v dátovej sieti. 
 
Moderné IKT technológie – video konferenčné systémy, hlasová sluţba – VoIP, monitoring siete, 
AIS2 , e-learning a pod. sú sieťové sluţby náročné na kvalitu a mnoţstvo prenášaných dát. To všetko 
vyţaduje vysokú priepustnosť LAN siete a jej integráciu na 10 Gb chrbticu SANET siete, ktorá svojou 
redundanciou ako WAN sieť zaisťuje takmer 100% spoľahlivosť prepojenia v Internete. 
 
SAUNET (Safarik University Network) predstavuje takmer 30 km optických trás s vnútorným  a von-
kajším Gb kruhom. Kruhová topológia optickej siete je zárukou minimalizácie výpadkov poskytovania 
IP konektivity pre  pouţívateľov siete - vytvára redundanciu optických trás pre všetky subjekty,  ktoré 
kruh prepája. V súvislosti s potrebou generovania digitálnej mapy univerzitnej siete bol  na CIaKT vy-
vinutý a implementovaný softvér  W3SA na  on-line zadávanie údajov do systému na evidenciu sie-
ťových zdrojov na UPJŠ. 
 
Dynamicky sa rozvíjal komunikačný systém bezdrôtového pripojenia – wireless sieť. Bezdrôtová sieť 
UPJŠ je kompatibilná s projektom medzinárodnej siete akademických bezdrôtových sietí "eduroam", 
čo umoţňuje pouţívateľom z UPJŠ pripájať sa do siete počas ich pobytu na iných inštitúciách 
a naopak. Ide o systém autentizácie pouţívateľov v inej neţ vlastnej dátovej sieti, kedy sa pouţívate-
lia prihlasujú v cudzej sieti vlastnými údajmi - overenie prebieha po sieti na domovských autentizač-
ných serveroch. 
 
Automatická identifikácia osôb AIO 
 
V roku 2011 prvýkrát prebehla v plnej miere ostrá prevádzka importu dát z elektronických návratiek 
AIS  do AIO DBS, čo sa odrazilo vo vysokej miere spracovania týmto spôsobom a ukázalo efektivitu 
tohto spôsobu, kedy v priebehu jedného týţdňa bolo spracovaných vyše 72% kariet. Testovacia pre-
vádzka importu matričných dát nových stravníkov do stravovacieho systému CardPay. 
 

Štatistika vydaných a prolongovaných kariet 
 

  ISIC 
nová 

ITIC  Prolongá-
cia    ISIC 

Prolongácia 
ITIC 

EXT Prolongácia 
EXT 

Počet  
kariet/sluţieb 
podľa typu 
2011 

 
1749 

  
 35 

  
     5631 

 
     74 

 
 253 

 
      571 

http://www.eduroam.org/
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V roku 2011 zároveň prebehlo v AIS2  testovanie, neskôr ostrá prevádzka párovania platieb  za novú 
kartu v spolupráci s exportom zo štátnej pokladnice. V druhej fáze  párovanie platieb študentov za 
ubytovanie a preddavkových platieb  za stravu. 
 
Služby 
 
CIaKT je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET. Nachádza sa na backbone siete SANET 
II - prepája uzly siete na TU Košice, TU Zvolen a v poslednej dobe pripája aj uzly Trebišov 
a Michalovce a Humenné. V roku 2012 je plánovaná realizácia pripojenia LAN siete stredných škôl 
vo Vranove nad Topľou. Okrem aktivít spojených s prevádzkou siete pripája do Internetu aj organizá-
cie mimo rezort vysokých škôl. Takto sa zrealizovalo pripojenie aktuálne 42 subjektov verejnopráv-
nych a štátnych neziskových organizácii. CIaKT aktívne implementovalo projekt SOFIA 2 - etapa 3, 
ktorého ambíciou bolo priniesť rozšírenie funkčnosti umoţňujúcej naplno vyuţiť výhody jednotného 
integrovaného informačného systému FIS a umoţniť jeho ďalší rozvoj na kvalitatívne vyššej techno-
logickej platforme. Z pohľadu zlepšenia podpory procesov je zámerom tejto etapy  predovšetkým  
zvýšenie komfortu uţívateľov pri dennej rutinnej práci s dokladmi a v rámci procesov ukončenia fiš-
kálneho roka, pri tvorbe výkazníctva pre MŠVVaŠ, ďalej vytvorenie predpokladov pre operatívny a 
manaţérsky reporting,  analytický reporting,  umoţnenie niektorým skupinám uţívateľov priamo spra-
covávať svoje vlastné osobné údaje. 
 
Okrem vyššie uvedených aktivít CIaKT je potrebné pripomenúť, ţe v priebehu roku 2011 bol otesto-
vaný  v pilotnej prevádzke nový portál pre Verejné obstarávanie, kde CIaKT bolo garantom pre verej-
né obstarávanie na hardwer. Tento portál umoţňuje zadávanie dopytu po pracoviskách, spracovanie 
za UPJŠ a výsledkom je podklad pre Úsek verejného obstarávania na prípravu súťaţných podkladov. 
Taktieţ  bol firmou GAMO implementovaný IS TAP umoţňujúci testovanie študentov vo výučbe, či 
v prijímacom  konaní. 
 
Študentské domovy a jedálne 
 
UPJŠ mala v roku 2011 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1760 ubytovacích miest vo vlastných 
a prenajatých ubytovacích zariadeniach. Pre všetkých študentov, ktorí prejavili záujem, vytvorila uni-
verzita podmienky na stravovanie. V roku 2011 bolo celkovo podaných 135 998 jedál, z toho v rámci 
hlavnej činnosti (stravovanie študentov a doktorandov) 63 856 porcií nárast oproti roku 2010 a  
v rámci podnikateľskej činnosti 72 142 porcií (stravovanie zamestnancov a cudzích) nárast oproti ro-
ku 2010. Študentská jedáleň hospodárila v roku 2010 s celkovými nákladmi 371 370 €, rozdelenými 
do hlavnej činnosti (stravovanie študentov) a podnikateľskej činnosti (stravovanie zamestnancov 
a cudzích). Najväčší podiel na celkových nákladoch  mali náklady  na suroviny  187 987 €, náklady 
na mzdy a odvody 140 327 €, na energie 8 818 € a odpisy 15 822. Celkové výnosy v sume 364 172 € 
z toho v hlavnej činnosti 167 684,07 € a v podnikateľskej činnosti 196 487,48 €. 
 
Študentské domovy z pohľadu hospodárenia získavajú finančné prostriedky z rôznych zdrojov (dotá-
cia ŠR, beţný účet, dary, podnikateľská činnosť a účet  študentských jedální), z ktorých čerpajú na 
zabezpečenie beţného chodu (pranie a čistenie bielizne, teplo a teplá voda, elektrická energia, opra-
vy a rekonštrukcie sociálnych zariadení a pod.). V roku 2011 sa uskutočnila rekonštrukcia sociálnych 
zariadení na pravej strane bloku D, výmena vstupných dverí hlavného vchodu a oprava vestibulu na 
Medickej 6, nutná bola oprava sociálnych zariadení na dvoch bunkách bloku A ako aj piatich na ŠD 
Popradská 76, oprava plochej strechy na Medickej 4, inštalácia štruktúrovanej internetovej kabeláţe 
na Popradskej 76, zámočnícke a stolárske práce, maliarske a natieračské práce, nové stoličky, van-
kúše, paplóny a nábytok. V priebehu roka poskytujú ŠDaJ sluţby aj v rámci podnikateľskej činnosti 
a to hlavne ubytovanie počas letných prázdnin ale aj počas roka. Študentské jedálne v rámci podni-
kateľskej činnosti poskytujú stravovanie pre zamestnancov a cudzích a zabezpečujú akcie rôzneho 
typu tak pre zamestnancov aj pre cudzích. Študentské domovy v roku 2010 dosiahli výnosy 
z podnikateľskej činnosti vo výške 144 358,37 € oproti nákladom vo výške 120 428,09 € tak vytvorili 
zisk pred zdanením vo výške 23 930,28 €. Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti dosiah-
li výnosy 196 487,48 € oproti nákladom 189 746 € tak vytvorili zisk pred zdanením v sume o výške 
6 741,48 €. 



 43 

XXX...   RRROOOZZZVVVOOOJJJ      

Oblasť vysokoškolského vzdelávania 
 
V roku 2011 boli na UPJŠ implementované 3 projekty štrukturálnych fondov EÚ z operačného prog-
ramu Vzdelávanie. Celková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 2 533 007,00 €, z toho bo-
lo v roku 2011 čerpaných 461 085,75€.  
 

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ 

Kód ITMS Projektu: 26110230035  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

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

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

Výška NFP: 992212,3 € 

Názov projektu: Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty 

verejnej správy UPJŠ (MoVeS) 

Kód ITMS Projektu: 26110230038  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

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

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

Výška NFP: 562090,11 € 

Názov projektu: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných ve-

dách na UPJŠ (DOKTORAND) 

Kód ITMS Projektu: 26110230013  

Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO  

Operačný program: Vzdelávanie  

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

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

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

Výška NFP: 978705,11 € 

 
Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 
 
V roku 2011 bolo na UPJŠ implementovaných 16 projektov štrukturálnych fondov EÚ z operačného 
programu Veda a Výskum. Celková výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 32 859 511,00 €, 
z toho bolo v roku 2011 čerpaných 9 923 106,7€.   
 

http://www.doktorand.upjs.sk/
http://www.doktorand.upjs.sk/
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Názov projektu: Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu 

a rekonštrukciu tvrdých tkanív  

(prac. názov POKIMP) 

Kód ITMS Projektu: 26220220032 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.2./01-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja  

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

Trvanie projektu: I.2010-III.2012 

Výška NFP: 404 510 € na celý projekt, 128 060 € pre partnera č. 1 (UPJŠ) 

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

Kód ITMS Projektu: 26220220143 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2./05-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja  

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

Trvanie projektu: I.2011-XII.2014 

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

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so 

zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných 

osôb 

Kód ITMS Projektu: 26220120058 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja  

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.08.2010 do 31.07.2013 

Výška NFP: 3400237,62 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií 

Kód ITMS Projektu: 26220120066 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

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

Trvanie projektu: 01.11.2010 do 31.10.2013 

Výška NFP: 3 531 368,50 € 
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Názov projektu: Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne  

CEEPM 

Kód ITMS Projektu: 26220120067 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2013 

Výška NFP: 3 805 168,00 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum 

Kód ITMS Projektu: 26220120063 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2014 

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

Názov projektu: Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových 

množstiev polutantov životného prostredia a liečiv  

(NanoBioSens) 

Kód ITMS Projektu: 26220220107 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

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

Trvanie projektu: 03.01.2011 do 31.12.2013 

Výška NFP: 696 079,25 € 

Názov projektu: Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre 
zdravšiu populáciu Slovenska 

Kód ITMS Projektu: 2620220220104 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

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

Trvanie projektu: I/ 2011 do I/ 2014 

Výška NFP: 873 715,00 € 
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Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy  

(CEVA) 

Kód ITMS Projektu: 26220120040 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2010 do 30.04.2013 

Výška NFP: 2645129,08 € 

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

Kód ITMS Projektu: 26220120047 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

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

Trvanie projektu: jún 2010 - máj 2013 

Výška NFP: 2361131,7 € 

Názov projektu: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II 

Kód ITMS Projektu: 26220120039 

Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.08.2013 

Výška NFP: 2637342,45 € 

Názov projektu: Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu  
/SEPO/ 

Kód ITMS Projektu: 26220120024 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

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

Trvanie projektu: 01.07.2009 do 30.06.2011 

Výška NFP: 1 310 285,56 € 
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Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srd-

cového a mozgového infarktu (CEVA) 

Kód ITMS Projektu: 26220120025 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2009 do 30.04.2011 

Výška NFP: 863 884,39 € 

Názov projektu: CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov 

Kód ITMS Projektu: 26220120007 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2009 do 30.04.2011 

Výška NFP: 1 151 453,89 € 

Názov projektu: Extrem - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach 

Kód ITMS Projektu: 26220120005 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-

giónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Trvanie projektu: 01.05.2009 do 30.04.2011 

Výška NFP: 1 327 689,46 € 

Názov projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekon-
štrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ 

Kód ITMS Projektu: 26250120028 

Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl 

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

Trvanie projektu: 01.09.2009 do 31.08.2011 

Výška NFP: 4 760 051,46 € 
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Oblasť organizácie a riadenia 
 
Vysoký počet verejných obstarávaní realizovaných z dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych 
fondov a vlastných zdrojov UPJŠ si vyţiadal nové kompetenčné a organizačné usporiadanie. Z tohto 
dôvodu vznikol 1.októbra 2011 na Rektoráte UPJŠ Úsek pre verejné obstarávanie, ktorý komplexne 
zastrešuje plánovanie a realizáciu verejných obstarávaní na UPJŠ na základe zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní. Úsek vznikol s cieľom skvalitnenia procesu, koncentrácie know-how 
a lepšej kontroly nad obstarávaním. Ďalej s cieľom racionalizácie riadiacich a administratívnych pro-
cesov vzniklo na UPJŠ, Prírodovedeckej fakulte Oddelenie podpory projektov. V roku 2011 bola tieţ 
vypracovaná inovovaná celouniverzitná metodika delenia rozpočtu.   
 
Oblasť investičných a rozvojových zámerov  
 
V roku 2011 bola ukončená rekonštrukcia objektu (B) v areáli Moyzesova 9. Nové priestory boli zre-
konštruované za pomoci finančných prostriedkov získaných v rámci projektu Budovanie OPEN DO-
OR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ. 
Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu boli vo výške 5 004 295,32 €, z toho náklady na sta-
vebné práce 2 488 704,99 €. Slávnostné otvorenie nových výučbových priestorov budovy ARISTO-
TELES Filozofickej fakulty na Moyzesovej 9 v Košiciach sa uskutočnilo v rámci otvorenia nového 
akademického roka 2011/2012 na UPJŠ v Košiciach. Praktická výučba bude podporená filmovým 
a televíznym štúdiom, fonetickým laboratóriom i multimediálnou učebňou. 
 
V rámci optimalizácie a konsolidácie priestorov a nehnuteľností bol verejnou obchodnou súťaţou od-
predaný byt na ul. Ovručská 8, Košice v cene 51 600,00€. Aj napriek viacerým snahám a vypísaných 
verejných obchodných súťaţí  sa v roku 2011 nepodarilo odpredať objekty na ul. Garbiarska 14 
a Moyzesova 16. 

 
Rekonštrukciami budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli financované 
z finančných prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR, z prostriedkov nenávratného finančného prí-
spevku z fondov EÚ a vlastných zdrojov došlo k zhodnoteniu majetku. Jedná sa najmä o investičné 
akcie: 

 modernizácia šikmých striech na všetkých budovách v areáli Šrobárova2 

 odstránenie havarijného stavu strechy na budove Moyzesova 11 

 stavebné úpravy časti suterénu pre umiestnenie transmisného a rastrovacieho elektrónového 
mikroskopu v objekte UPJŠ Prírodovedeckej fakulty, Park Angelinum 9 

 modernizácia laboratória katedry biofyziky ÚFV PF UPJŠ, Jesenná 5 

 realizácia stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 
"F", Moyzesova 9, Košice " 

 rekonštrukciu sociálnych priestorov na bloku D v ŠDaJ, Medická 4  

 stavebné úpravy sociálneho zariadenia v Študentskom domove na Popradskej 76 

 výmenu a zateplenie plochej strechy nad kuchyňou, jedálňou a skladmi ŠDaJ, Medická 4  

 rekonštrukciu vstupných priestorov internátu ŠDaJ, Medická 6 

 odvodnenie budovy kniţnice UPJŠ v areáli Moyzesova 9 

 spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre objekt "H" - vedecko-vzdelávací objekt v 
areáli Moyzesova 9 

 spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na výmenu okien a zateplenie budovy Teo-
retické ústavy LF UPJŠ, Tr. SNP 1 

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

 oprava sociálnych zariadení na A - bloku č.29-31, 33-35 na ŠDaJ, Medická 6 

 výmena leţatej kanalizácie v suteréne objektu RB pavilónu PF UPJŠ, Šrobárova 2 

 zhotovenie kanalizačnej prípojky v dĺţke 67m vrátane revíznej a čistiacej šachty pri telocvični 
T3,4, Medickej 4 

 zhotovenie kanalizačnej prípojky v dĺţke 55 m a dvoch revíznych šácht pri telocvični T 3,4 na 
Medickej ulici 
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 výmena plastových okien na ÚBEV PF UPJŠ, Šrobárova 2 

 opravy výťahov AT, BT a vypratanie strojovní a priehlbní v budove Teoretických ústavov na Tr. 
SNP č. 1 

 výmena strešných okien v budove RB pavilónu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2 

 výmena okien v budove Právnickej fakulty (PrávF), Kováčska 30 

 napojenie nového potrubia ÚK na hlavný rozdeľovač v skleníkoch, napojenia potrubia zemné-
ho plynu v plynovej kotolni a dokončenie trasy zemného plynu do kotlovej miestnosti v Bota-
nickej záhrade v Košiciach 

 prečistenie 5 usadzovacích kalových nádrţí pre budovou rektorátu, Šrobárova 2 

 dodávku vodného chladiča do klimatizačného zariadenia na FVS, Popradská 66  

 odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky pre ÚVZ Opátka 

 dodávka a montáţ exteriérovej dlaţby pri objekte UVZ UPJŠ Danišovce 

 výmena okien na ÚBEV PF, Mánesova 23 

 výmena okien v suteréne Rektorátu, Šrobárova 2 

 oprava odvetrania – realizácia novej klimatizácie pre telocvičňu T5, Medická 6 

 oprava múru oplotenia v areáli PrávF, Kováčska 30 

 oprava 24 m kanalizácie v suteréne rektorátu, Šrobárova 2 

 výmena výmenníka VZT a cirkulačného čerpadla v suteréne FVS, Popradská 66 

 oprava elektroinštalácie a sanitárneho obkladu vo zvieratníku č. m: 408, 409, 410, 411 na 
ÚBEV PF, Moyzesova 11 

 dodávka a montáţ cirkulačného čerpadla do odovzdávacej stanice tepla, Jesenná 5 

 oprava elektroinštalácie v telocvični T5, Medická 4 

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

 odstránenie havarijného stavu potrubia studenej vody v suteréne II. sekcie a výmenu hlavného 
uzáveru studenej vody v suteréne IV. sekcie budovy Teoretických ústavov na Triede SNP č.1 

 predelenie dvoch miestností priečkou hr. 10 cm predelenými dverami umiestnenými v strede 
miestnosti + montáţ elektroinštalácie pre FF, Šrobárova 2 

 
Oblasť rozvoja informačných a komunikačných technológií 
 
V roku 2011 UPJŠ pokračovala v implementácii a integrácii univerzitného informačného systému, 
pričom bol implementovaný projekt štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Veda 
a Výskum „Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy po-
sluchární UPJŠ v Košiciach“ v celkovej schválenej výške NFP 5 580 697,92 €, z toho bolo v roku 
2011 čerpaných 363 925,2  €.  
 

Názov projektu: Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkč-

nej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach 

Kód ITMS Projektu: 26250120040 

Kód Výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl 

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

Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.08.2012 

Výška NFP: 5580697,92 € 
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Aktivity UPJŠ v rámci zahraničných vzťahov v roku 2011 vychádzali z faktu, ţe univerzita pôsobí 
v širokom medzinárodnom kontexte, riadi sa európskymi trendmi vo vedecko-výskumnej a vzdeláva-
cej činnosti, rešpektuje Boloňskú deklaráciu a ďalšie aktuálne dokumenty. Smerovanie konkrétnych 
medzinárodných aktivít bolo dané Dlhodobým zámerom UPJŠ. Ten kladie dôraz na zvyšovanie me-
dzinárodnej prestíţe UPJŠ na báze reálnej spolupráce a kvality jej výsledkov, na rozvoj vzťahov 
s excelentnými zahraničnými univerzitami, ktoré sú prospešné pre obe strany. Informácie 
o aktuálnom dianí v európskom univerzitnom priestore ovplyvňovalo priority UPJŠ v oblasti medziná-
rodnej spolupráce vo vedecko-výskumnej aj vzdelávacej činnosti univerzity.  

 
Univerzita sa svojimi medzinárodnými aktivitami, tak v oblasti výskumu ako aj vzdelávania hlási 
k stratégii internacionalizácie, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020 a základným konceptom všet-
kých programov modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania. To, ţe sa UPJŠ 
etablovala v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore je zrejmé nielen z členstva v European 
University Association (EUA) a zapojenia sa do projektu EUA - MApping UNIversity MObility (Mauni-
mo), či skutočnosti, ţe UPJŠ je signatárom Magna Charta Universitatum, ale predovšetkým z aktivít 
fakúlt, univerzitných pracovísk, ústavov, katedier, zamestnancov a študentov. Z domácej pôdy sa 
medzinárodná spolupráca na univerzitnej úrovni odvíjala aj prostredníctvom členstva UPJŠ 
v zdruţení Košice IT Valley Association, a pôsobením medzinárodných inštitúcií - Európskeho doku-
mentačného centra, Ústavu európskeho práca a Rakúskej kniţnice v priestoroch UPJŠ.  
 
Základným atribútom medzinárodného statusu pracoviska a jeho pracovníkov je začlenenie sa do 
medzinárodnej komunity v príslušnom odbore, ktoré sa realizuje prostredníctvom členstva pracoviska 
alebo jednotlivca v medzinárodných organizáciách, zdruţeniach a profesijných spolkoch. V roku 2011 
boli tak pracoviská ako aj zamestnanci a študenti doktorandského štúdia členmi európskych 
a v širšom svetovom kontexte pôsobiacich medzinárodných organizácií, čím si svoju inštitucionálnu 
i individuálnu pozíciu v medzinárodnom meradle naďalej upevňovali. Oproti minulým obdobiam 
vzrástol počet organizácií, zdruţení a spolkov, v ktorých sú zamestnanci a študenti členmi, na 103.    
 
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity 
 
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity sa na UPJŠ v roku 2011 realizovali v rámci medzivládnych 
dohôd, v rámci medzinárodných projektov a na základe medzinárodných alebo medziuniverzitných 
zmlúv. Spolupráca prostredníctvom medzivládnych dohôd a medzinárodných projektov bola domé-
nou Prírodovedeckej fakulty, a v zmluvnej spolupráci pri vedeckovýskumnej činnosti výrazne ostatné 
fakulty prevyšovala Lekárska fakulta. Filozofická fakulta a Fakulta verejnej správy sa zapojili do me-
dzinárodných projektov. 
 
Prírodovedecká fakulta sa podieľala na štyroch rozsiahlych vedeckovýskumných projektoch financo-
vaných na základe medzivládnych dohôd. Pod hlavičkou týchto projektov sa v roku 2011 riešilo via-
cero konkrétnych výskumných úloh, ktoré sú vzhľadom na svoj rozsah povaţované za samostatné 
projekty. Aktivity tvorových zamestnancov a študentov doktorandského štúdia v týchto projektoch po-
súvajú UPJŠ svojou medzinárodnou prestíţou a dosahom ďaleko za geografické hranice Európy. 
Zamestnanci Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty spolupracovali so 
Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne (Rusko). V projekte BECQUEREL sa venovali štú-
diu zráţok relativistických jadier pomocou metódy jadrových emulzií. Projekt STAR sa zameriaval na 
štúdium vlastností jadrovej matérie a štruktúry častíc na urýchľovači protibeţných zväzkov relativis-
tických jadier a polarizovaných protónov. Projekt STRELA mal za cieľ hľadanie nenukleónových 
stupňov voľnosti a spinových efektov v málo-nukleónových systémoch. V rámci projektu DSS študo-
vali polarizačné procesy v zráţkach nukleónov a ľahkých jadier. V Projekte ALICE realizovali fyzikál-
ne simulácie a analýzu dát. So švajčiarskym centrom CERN spolupracoval Ústav fyzikálnych vied 
Prírodovedeckej fakulty. V grante - experimente ALICE študovali vlastnosti silne interagujúcej hmoty 
pri extrémnych hustotách energie. Tvoriví zamestnanci Prírodovedeckej fakulty spolupracovali s Eu-



 51 

ropean XFEL GmbH a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) Hamburg v Nemecku na vývoji 
unikátneho zariadenia XFEL (X-ray Free Electron Laser) pre výskum štruktúry látok. Projekt XFEL 
patrí k najprestíţnejším projektom EÚ v konkurenčnom prostredí svetovej vedy. UPJŠ mala svoje za-
stúpenie aj v orgánoch konzorcia – predsedom národnej komisie SR pre koordináciu aktivít SR 
v DESY Hamburg a v projekte XFEL a zároveň podpredsedom Rady XFEL GmbH bol prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc. a členom komisie bol RNDr. Pavel Murín, CSc. 
 
Medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca v rámci projektov sa realizovala na štyroch fakultách 
UPJŠ, kde sa celkovo riešilo 49 projektov. Z hľadiska doby riešenia projektov sa jednalo o jeden aţ 
päťročné projekty, pričom projekty boli prevaţne financované zo zdrojov EÚ – konkrétne zo 7. Rám-
cového programu a Európskeho sociálneho fondu a zo zdrojov MŠ SR – hlavne z APVV. Malý podiel 
predstavovali financie, získané z iných zahraničných grantových zdrojov, napr. z Medzinárodného 
vyšehradského fondu. Partnermi v projektoch boli európske krajiny a v niekoľkých projektoch partici-
povali inštitúcie z USA a Číny.  

 
Na Lekárskej fakulte a Právnickej fakulte sa realizovalo 24 vedeckovýskumných projektov prostred-
níctvom medzinárodných a medziuniverzitných zmlúv. Do týchto projektov boli zapojené partnerské 
inštitúcie z európskych krajín, Japonska a USA. Okrem zmlúv viaţucich sa na medzinárodné projekty 
a bilaterálnych zmlúv v programe LLP/Erasmus mala UPJŠ v roku 2011 uzatvorených 51 bilaterál-
nych zmlúv o vzájomnej spolupráci na univerzitnej alebo fakultnej úrovni s univerzitnými alebo ve-
deckými pracoviskami v zahraničí.  
 
Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania 
 
Rovnako ako vo vedeckovýskumnej činnosti bola v roku 2011 internacionalizácia UPJŠ viditeľná aj 
vo vzdelávacích aktivitách učiteľov a študentov, ktoré realizovali doma i v zahraničí. Vzdelávacie ak-
tivity sa realizovali v rámci medzinárodných vzdelávacích projektov, a v rámci mobilít v programe 
LLP/Erasmus. V roku 2011 bolo na UPJŠ riešených 5 medzinárodných projektov v oblasti vzdeláva-
cej v rámci Programu celoţivotného vzdelávania (LLP) a jeho podprogramov, ďalej programu CEE-
PUS, a Európskeho sociálneho fondu. Do riešenia týchto projektov sa zapojili všetky fakulty UPJŠ.  
 
Pracoviská UPJŠ sa zapojili do všetkých aktivít podprogramu LLP – Erasmus. Oproti roku 2010 za-
znamenávame nárast počtu mobilít študentov UPJŠ za účelom štúdia ako a nárast študento-
mesiacov v tejto kategórii. Naopak, v záujme zahraničných študentov o študijné mobility na UPJŠ re-
gistrujeme pokles oproti predchádzajúcemu roku. Najviac študentov prišlo na UPJŠ zo Španielska, 
Poľska, Turecka, Grécka, Portugalska a Talianska. Stáţe sa stali atraktívnymi predovšetkým pre štu-
dentov Lekárskej fakulty a Fakulty verejnej správy, vzhľadom na špecifiká študijných programov na 
týchto dvoch fakultách. Pozitívom je, ţe celkový počet mobilít v tejto kategórii oproti predchádzajú-
cemu roku výrazne narástol. Pre študentov boli zaujímavými predovšetkým stáţe v Českej republike 
a Nemecku.  
 

Počty učiteľských výučbových mobilít sa oproti predchádzajúcemu sledovanému roku nezmenili 
a najvyššie zastúpenie mali na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte. 
Z hľadiska geografického bol najväčší záujem o mobility v Českej republike, Holandsku, Nemecku, 
Poľsku a Španielsku. S pozitívnym záujmom sa postupne rozvíjal na UPJŠ aj typ mobility školenie. 
Táto mobilita bola povaţovaná za veľmi prínosnú najmä pre technických a administratívnych pracov-
níkov univerzity, ktorým umoţnila osvojiť si nové metodiky, vymeniť si skúsenosti a konfrontovať svo-
je poznatky a metódy práce s kolegami v zahraničí. V sledovanom období bola najatraktívnejšou kra-
jinou Česká republika a za ňou nasledovalo Holandsko a Taliansko.  V roku 2011 mali pracoviská 
UPJŠ uzatvorené zmluvy s 204 univerzitami z 18 krajín, pričom zmluvy zahŕňali rôzne typy mobilít 
a počty miest pre študentov jednotlivých stupňov štúdia a učiteľov. Najviac bilaterálnych zmlúv bolo 
uzavretých na študijné odbory Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte, Britské a americké štúdiá 
na Filozofickej fakulte a Chémia na Prírodovedeckej fakulte.   
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Kvalita finančného riadenia 
 
Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej zmluvy, dotá-
cie získané cez grantový systém MŠVVaŠ SR súťaţnou formou a nedotačné príjmy. Na získavaní 
dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zloţky. Rozhodujúcim zdro-
jom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociál-
nej podpory študentov bola aj v roku 2011 dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Univerzitné pravidlá rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu 
na fakulty, rektorát a univerzitné pracoviská  reflektovali výkonový princíp pouţitý v rámci „Metodiky 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám“ schválený ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu.  
 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite dodrţiavania rozpočtu a hospodárenia s verejnými 
prostriedkami je hospodársky výsledok, ktorý dosiahol v roku 2011 výšku 371 773,72 Eur. Tento bol 
vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 37 137 582,96 Eur a celkovými ná-
kladmi 36 765 809,24 Eur. Tieto hodnoty reflektujú hlavnú aj podnikateľskú činnosť. Oproti plánova-
ným výnosom a nákladom dosiahli reálne čísla niţšie hodnoty. Celkové výnosy sa plánovali vo výške 
40 436 599 Eur. Nedosiahnutie tohto objemu bolo spôsobené niţším čerpaním prostriedkov zo štruk-
turálnych fondov EÚ. To spôsobilo aj niţšie nákladové zaťaţenie a hospodársky, výsledok teda 
ovplyvnený nebol.  
 
Racionalizačné opatrenia na úsporu energií vykonané v roku 2011 
 
V objekte na Kováčskej 30 došlo k výmene všetkých pôvodných drevených okien za nové, čo sa po-
zitívne prejavilo na hospodárení  s ústredným kúrením. Úspora sa prejavila v rozmedzí 10 aţ 15 %. 
V objekte Botanickej záhrady na Mánesovej ulici bolo vymenené potrubie medzi kotolňou a hlavným 
rozdeľovačom v skleníkoch. Pôvodné oceľové potrubie bolo nahradené predizolovaným systémom 
PIPECO.  Z toho titulu sa zníţili tepelné straty v kolektore a úsporu moţno určiť do 3 %. V roku 2011 
sa realizovala rekonštrukcia plochých striech. V rámci spomenutej rekonštrukcie sa vykonalo aj za-
teplenie striech, úspora na vykurovaní bola do 10 %. V objekte Teoretických ústavov Lekárskej fakul-
ty na Triede SNP č. 1 bola vypracovaná štúdia energetických opatrení, podľa ktorej bol vypracovaný 
projekt zateplenia  a výmeny okien.   
 
Hodnotenie kvality vzdelávania 
 

Kvalitu vzdelávania na UPJŠ hodnotí kaţdoročne Vedecká rada univerzity a na úrovni fakúlt vedecké 
rady príslušných fakúlt. Vzdelávaním, jeho kvalitou, problémami a ďalším smerovaním za akademic-
ký rok 2010/11 sa zaoberala Vedecká rada UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 5. decembra 2011. Hod-
notiaca správa v plnom znení bola prístupná všetkým pracovníkom univerzity a jej študentom pro-
stredníctvom Akademického informačného systému. Na pôde Vedeckej rady UPJŠ prebehla 
k správe široká diskusia venovaná najmä otázkam tvorby študijných programov, prospechu študen-
tov, kvalite vzdelávania a uplatneniu absolventov. Vo všeobecnosti sa konštatovala stúpajúca kvalita 
vzdelávania vo všetkých jeho rozmeroch.  
 
Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický informačný 
systém AIS2, ktorý sa stal štandardným  nástrojom prakticky v skoro všetkých rozmeroch  adminis-
trácie vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ.  AIS2 v súčasnosti administruje štúdium na 13 verej-
ných a troch súkromných VŠ. Konzorcium uţívateľov prostredníctvom Riadiacej rady 
a Implementačnej rady rozhoduje o prioritách vo vývoji i spôsobe implementácie nových produktov. 
V uplynulom období  sa jeho pouţitie rozšírilo o ďalšiu významnú oblasť, ktorou je registrácia, kontro-
la originality a uchovávanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác v CRZP. Na UPJŠ pre 
všetky tieto úkony bola na základe skúsenosti vypracovaná a schválená  smernica rektora na koordi-
novanie úkonov tak, aby import do CRZP bol bezproblémový. 
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Potešiteľným faktom v roku 2011 bol nízky počet prerušení štúdia, pohybujúci sa celkove pod päť 
percent z celkového počtu všetkých študentov univerzity. V rovnakej miere sa pohyboval aj počet 
študentov, ktorí v tomto roku prekročili štandardnú dobu štúdia. Ako v predchádzajúcich rokoch, aj za 
rok 2011 bol sledovaný v rámci jednotlivých študijných programov i globálne, v rámci jednotlivých fa-
kúlt priemerný prospech študentov a štruktúra ich hodnotení klasifikačnou stupnicou. Napriek značnej 
rôznorodosti študijných zameraní sa váţený priemerný prospech študentov na všetkých fakultách 
pohyboval pribliţne na tej istej úrovni okolo hodnoty 2.1. Podstatne väčšie rozdiely zaznamenali jed-
notlivé fakulty čo do proporcie študentov, ktorí svoje štúdium ukončili predčasne. Táto proporcia bola 
najniţšia u študentov Právnickej fakulty (4,3 %) a najvyššia u študentov Filozofickej   fakulty (21%).  
Najvyšší počet predčasne končiacich študentov bol v prvom roku štúdia a v ďalších rokoch výrazne 
klesal. Počty študentov, ktorí v roku 2010 na UPJŠ predčasne ukončili vysokoškolské vzdelávanie 
v prvých dvoch stupňoch štúdia vykresľuje nasledujúci graf: 
 
 
 
 

Počet študentov, ktorí  v roku 2010 predčasne ukončili štúdium 
                                                   

 
 

 
V zmysle zákona o vysokých školách  mali študenti UPJŠ aj v akademickom roku 2010/11 moţnosť  
vyjadriť svoj názor na vzdelávanie a jeho kvalitu, ako aj formulovať  vlastné návrhy a pripomienky.  
Proces získavania spätnej väzby organizovali jednotlivé fakulty. Vo všeobecnosti  môţeme konštato-
vať, ţe kaţdoročne klesá záujem študentov zapojiť sa do ankety. Jedine na Lekárskej fakulte a Fa-
kulte verejnej správy sa darí udrţať vyššiu účasť, na základe ktorej je moţné vyvodzovať závery. Na 
Lekárskej fakulte bolo zisťovanie spätnej väzby uskutočňované formou anonymných dotazníkov ad-
ministrovaných v čase zápisu študentov do ďalšieho roku štúdia (september 2011) a dosiahla sa naj-
vyššia  zapojenosť (cca 80%), účasť na ostatných fakultách bola nízka a s výnimkou Fakulty verejnej 
správy a Lekárskej fakulty spravidla neprekročila hranicu 50 %. Zámerom vedenia UPJŠ je so štu-
dentmi diskutovať o tom, čo očakávajú od ankiet, aby získali motiváciu. Sú indície, ţe dôvodom níz-
kej zapojenosti je forma zverejnenia ankiet a nízka účinnosť prijatých opatrení z pozície vedení fakúlt. 
 
Hodnotenie kvality výskumu a tvorivej činnosti 
 
Na zabezpečenie etiky vykonávaného výskumu na univerzite pracuje Etická komisia, ktorej členkou 
je okrem iných aj prorektorka pre legislatívu. Etická komisia posudzuje najmä etické aspekty vý-
skumu v oblasti lekárskych vied a biologických vied. S etikou vo výskume úzko súvisí aj pouţívanie 
antiplagiátorského systému zavedeného MŠVVaŠ SR najmä pri kontrole záverečných prác dokto-
randského stupňa vzdelávania, ktoré majú vedecký charakter a jej výsledky sú publikované 
v renomovaných vedeckých periodikách. 
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Kvalita výskumu je zabezpečená aj medzinárodnou spoluprácou, ktorý sa realizuje na úrovni vedec-
kých tímov. Na podporu medzinárodnej spolupráce mala UPJŠ v roku 2011 uzavreté zmluvy o ve-
deckej spolupráci so 63 zahraničnými univerzitami a pracoviskami, riešilo sa 5 bilaterálnych projektov 
APVV. V roku 2011 medzinárodná spolupráca bola podporená realizáciou takmer 955 krátkodobými 
a dlhodobými výskumnými pobytmi a stáţami tvorivých zamestnancov a doktorandov na zahranič-
ných univerzitách z viac ako 120 krajín sveta. Na druhej strane sa na UPJŠ v roku 2011 realizovali 
študijné, výskumné a prednáškové pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov v počte 104. 
 
Pri administratívnej podpore výskumnej činnosti sú na univerzite rozdelené kompetencie nasledov-
ným spôsobom: Projekty typu VEGA, KEGA, projekty Ministerstva zdravotníctva SR a Minister-
stva kultúry SR sa administrujú na úrovni fakúlt, projekty APVV na úrovni UPJŠ. Zahraničné projekty 
vrátane rámcových programov sa administratívne zabezpečujú v úzkej spolupráci vedenia fakúlt a  
UPJŠ, pričom výskumné projekty administruje Referát pre vedu a výskum Rektorátu UPJŠ 
a vzdelávacie projekty administruje Referát zahraničných vzťahov Rektorátu UPJŠ.  
 
Projekty zo štrukturálnych fondov sú na univerzite administrované samostatnou kanceláriou na uni-
verzitnej úrovni - Projektovou administráciou, a to v úzkej spolupráci s manaţmentom jednotlivých 
projektov na úrovni fakúlt. Na Prírodovedeckej fakulte sa administrácia projektov zo štrukturálnych 
fondov uskutočňuje prostredníctvom Centra celoţivotného vzdelávania. 
 
Pre účely administratívnej evidencie všetkých projektov vrátane podaných a následne neúspešných 
projektov sa koncom roka 2011 začali práce na vytvorení Portálu projektov, ktorý má byť súčasťou 
AIS2. 
 
Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ sa uskutočňuje pravidelne kaţdý rok, a to tak 
na úrovni fakúlt, ako aj na úrovni UPJŠ. Hodnotiaca správa o úrovni vedeckovýskumnej činnosti 
UPJŠ za rok 2010 bola prerokovaná na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v máji 2011.   
 
Systém finančného riadenia je samostatne zhodnotený vo výročnej správe o hospodárení UPJŠ 
v Košiciach za rok 2011 (kvalita rozpočtu a jeho dodrţiavania, dosiahnutie cieľov v mimo dotačných 
zdrojoch, cielené úspory, atď.  
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XXXIIIIIIIII...   KKKOOONNNTTTAAAKKKTTTNNNÉÉÉ   ÚÚÚDDDAAAJJJEEE      

 

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

http://www.upjs.sk/
mailto:rektor@upjs.sk
mailto:rektor@upjs.sk
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XXXIIIVVV...   SSSUUUMMMÁÁÁRRR   (((EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIVVVEEE   SSSUUUMMMMMMAAARRRYYY)))   

Reálnym cieľom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vzdelávať najlepších jednotlivcov 
našej populácie a zároveň realizovať špičkový, medzinárodne uznávaný výskum. Pri odovzdávaní 
odborných vedomostí chce univerzita jednoznačne dbať o univerzálny vedomostný základ vzdelanej 
špičky našej spoločnosti. Nakoľko vzdelanie je len jedným z atribútov absolventov univerzity a bez 
charakterových hodnôt jednotlivcov intenzívne stráca na význame, je povinnosťou univerzitného pro-
stredia dbať o morálku, postoje a charakterovú pevnosť svojich zamestnancov a budúcich absolven-
tov. V zmysle slobody myslenia, akademickej autonómie, jednoty výskumu a vzdelávania bol schvá-
lený Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 - 2017. 
 
Hlavnou prioritou univerzity v oblasti vzdelávania v roku 2011 bolo to, aby sa štúdium na všetkých jej 
súčastiach opieralo o kvalitný vedecký výskum a o kolektív odborne erudovaných zdatných učiteľov, 
ktorí študentom prednášajú na základe výsledkov vlastného vedeckého bádania. Univerzita vyvíjala 
maximálne úsilie, aby sa študenti počas vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimen-
tálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatív-
nymi metódami vzdelávania. Súčasný počet študijných programov moţno povaţovať aj v kontexte 
uplynulého obdobia za stabilizovaný. Na jednotlivých fakultách boli zaznamenané len veľmi malé 
fluktuácie počtov študijných programov smerom nahor aj nadol a to vzhľadom na strategické zámery 
a vývojové štádium v ktorom sa tieto fakulty nachádzali. V roku 2011 univerzita nekládla dôraz na 
rozširovanie ponuky študijných programov, ale podstatne viac na ich modernizáciu, skvalitňovanie 
a vysokú kompatibilitu s poţiadavkami praxe.  
 

Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia bol Akademický informačný 
systém AIS2, ktorý sa prakticky stal štandardným nástrojom v skoro všetkých rozmeroch administrá-
cie vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ.  AIS2 sa v súčasnosti vyuţíva na 13 verejných a troch 
súkromných VŠ. 
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov od roku 2004 zavedený tzv. 
Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vyso-
koškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS). V ro-
ku 2011 bolo ukončené riešenie 25 projektov VVGS z 5. výzvy. V septembri 2011 bola vyhlásená 6. 
výzva na podávanie projektov s riešením v celkovej dĺţke 18 mesiacov. V roku 2011 boli vytvorené 
legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských miest na UPJŠ a následne bola vyhlásená 
výzva na obsadenie týchto postdoktorandských miest.  
 
Kvalita medzinárodného výskumu bola v roku 2011 zabezpečovaná medzinárodnou spoluprácou, 
realizovanou na úrovni vedeckých tímov. Podpornými stimulmi pre tvorivých zamestnancov 
a doktorandov bolo uzatvorenie zmlúv s viacerými zahraničnými univerzitami, čo im umoţnilo realizo-
vať krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty na zahraničných univerzitách. Okrem vedeckej činnosti 
sa na univerzite začala rozvíjať aj umelecká činnosť v rámci aktivít Filozofickej fakulty. V roku 2011 
boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských miest na univerzite.  
 
Univerzita sa svojimi medzinárodnými aktivitami, tak v oblasti výskumu, ako aj vzdelávania hlásila 
k stratégii internacionalizácie, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020 a základným konceptom všet-
kých programov modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania. To, ţe sa UPJŠ 
etablovala v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore je zrejmé nielen z členstva v European 
University Association (EUA) a zapojenia sa do projektu EUA - MApping UNIversity MObility (Mauni-
mo), či skutočnosti, ţe UPJŠ je signatárom Magna Charta Universitatum, ale predovšetkým z aktivít 
fakúlt, univerzitných pracovísk, ústavov, katedier, zamestnancov a študentov. Oproti minulým obdo-
biam vzrástol počet organizácií, zdruţení a spolkov, v ktorých sú zamestnanci a študenti členmi.  
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Rozvojové zámery univerzity boli v roku 2011 realizované implementáciou 3 projektov štrukturálnych 
fondov EÚ z operačného programu Vzdelávanie (oblasť vysokoškolského vzdelávania) a 16 projek-
tov štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Veda a Výskum (oblasť vedy, výskumu, inová-
cií a umeleckej činnosti. V oblasti organizácie a riadenia bol zaznamenaný vysoký počet verejných 
obstarávaní realizovaných z dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov 
UPJŠ si vyţiadal nové kompetenčné a organizačné usporiadanie. Kreovaním Úseku pre verejné ob-
starávanie bolo dosiahnuté komplexné zastrešenie plánovania a realizácie verejných obstarávaní na 
UPJŠ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V rámci rozvojových zámerov 
univerzity boli v hodnotenom období uskutočnené aj početné investičné akcie a opravy havarijných 
stavov univerzitných objektov. 
 
Kvalitu odbornosti a špičkové výsledky univerzity potvrdili v roku 2011 aj rankingové agentúry. UPJŠ 
je treťou najlepšou univerzitou v Slovenskej republike v rankingu spoločnosti Scimago Lab, ktorá  
publikovala nový ranking výskumných inštitúcií SIR World Report 2011. Predloţený ranking bol  zalo-
ţený na kvantitatívnych bibliometrických  ukazovateľoch, ako sú citácie a publikácie.  Do rankingu 
boli zahrnuté iba tie výskumné inštitúcie, ktoré publikujú ročne viac ako 100 dokumentov ako sú člán-
ky, prehľadové práce, konferenčné výstupy a pod. Naša univerzita sa tak umiestnila  na 98. mieste 
v geografickom regióne „Eastern Europe“ a na 1821. mieste na svete. 
 
Dve fakulty UPJŠ boli v roku 2011 hodnotené agentúrou ARRA ako najlepšie fakulty slovenských vy-
sokých škôl. Akademická rankingová agentúra  predloţila hodnotenie fakúlt slovenských vysokých 
škôl, ktoré sa opieralo o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednot-
livých fakúlt. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, z toho 104 fakúlt verejných a 5 fakúlt súkromných 
vysokých škôl v 11 skupinách odborov. „Raketový“ nástup nováčika hodnotenia Filozofickej fakulty 
UPJŠ a jej umiestnenie na 1. mieste je jedinou výraznou zmenou vo filozofickej skupine. Fakulta ma-
la v roku 2010 najviac publikácií v medzinárodných databázach, vďaka čomu získala výrazný náskok 
oproti ostatným fakultám a zároveň bola úspešná aj v získavaní grantov. Na 1. mieste v hodnotení v 
prírodovednej skupine je po prvý krát Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ktorá predstihla minuloročného 
víťaza rebríčka vďaka nárastu grantov (osobitne zahraničných) a najniţšiemu počtu študentov na 
profesora a docenta, pričom profesori a docenti tieţ mali vysoký podiel na celkovom počte učiteľov. 
Lekárska fakulta UPJŠ sa v skupine „MED“ umiestnila na 2. mieste. V pomere k ostatným fakultám 
získala posun v indikátoroch grantovej úspešnosti. Fakulta tieţ zaznamenala nárast citácií 
v medzinárodných databázach, ale napríklad aj nárast počtu prihlásených uchádzačov oproti plánu. 
V rebríčku právnických fakúlt neboli zaznamenané ţiadne výrazné zmeny. Právnická fakulta UPJŠ sa 
umiestnila na 3. mieste s odstupom necelého bodu za druhým miestom. Zaznamenala najlepšie vý-
sledky v skupine indikátorov počtu študentov na učiteľa, ako najvýraznejšiu grantovú úspešnosť. Fa-
kulta verejnej správy UPJŠ sa v skupine ostatných spoločenských vied umiestnila na 9. mieste, čo je 
dôsledkom najmä chýbajúceho doktorandského stupňa štúdia. 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
rektor UPJŠ v Košiciach 

 
 
 
Záver: 
 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2011 bola prerokovaná a schválená: 

 na zasadnutí Vedenia UPJŠ dňa 7. 5. 2012 

 na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 10. 5. 2012 

 na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 17. 5. 2012 
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PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY   

Príloha č. 1  
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2011 

 

Tabuľkové prílohy 
k výročnej správe o činnosti  UPJŠ v Košiciach za rok 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


