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Názov vysokej školy: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Začlenenie vysokej školy: 
Univerzitná vysoká škola 

 
Typ vysokej školy: 

Verejná vysoká škola 
 
 
 

Poslanie vysokej školy: 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelá-
vacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Eu-
rópe. V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, práv-
nickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov 
z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov 
pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi 
tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v za-
hraničí. 
 
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na 
základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa 
európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univer-
zita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, 
vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku 
schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a ná-
rodnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom 
výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho 
vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. 
 
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. 
V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, hu-
manizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoloč-
nosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú 
autonómiu. 
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VEDENIE UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor: 
 

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Prvé funkčné obdobie: 01.08.2007 – 31.07.2011, menovaný dňa 28.06.2007 
Poverený výkonom funkcie rektora: 01.08.2011 – 21.08.2011 
Druhé funkčné obdobie: 22.08.2011 – 21.08.2015, menovaný dňa 22.08.2011 
 
Prorektori: 
 
Prorektor pre vedu a výskum  
 

 prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
I. zástupca štatutárneho orgánu: 01.10.2008 – 31.07.2011, menovaný dňa 30.09.2008.  
Poverený výkonom funkcie prorektora: 08.08.2007 – 04.10.2007 
Prvé funkčné obdobie: 05.10.2007 – 31.07.2011, menovaný dňa 05.10.2007 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 01.08.2011 – 21.09.2011 
Druhé funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaný dňa 22.09.2011 
 
Prorektorka pre legislatívu 
 

 prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaná dňa 22.09.2011  
 
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie 
 

 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Poverený výkonom funkcie prorektora: 12.09.2011 – 21.09.2011 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaný dňa 22.09.2011  
 
Prorektorka pre rozvoj 
 

 prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaná dňa 22.09.2011  
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy 
 

 doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 
Funkčné obdobie: 22.09.2011 – 21.08.2015, menovaná dňa 22.09.2011  
 
Kvestor: 
 

 Ing. Karol László 
Poverený výkonom funkcie kvestora: 01.09.2011 – 29.02.2012 
Funkčné obdobie: 01.03.2012 - 21.08.2015, menovaný dňa 24.02.2012 
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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 
 
Podpredsedovia: 

 Bc. Vladimíra Ledecká 
Funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 –  30. 5. 2014 
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce, Právnická 
fakulta UPJŠ v Košiciach; delegátka ŠRVŠ SR za Akademický senát UPJŠ  
 

 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, Príro-
dovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach; člen Predsedníctva RVŠ SR 
 

 JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
Funkčné obdobie: od 23. 3. 2011- do 30. 3. 2014 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce, Fa-
kulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
Členovia:  
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., funkčné obdobie od 23. 3. 2012 – trvá  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – trvá  
 
Prírodovedecká fakulta: 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá   
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. RNDr. Jozefov Gonda, DrSc., funkčné obdobie od 20.10. 2011 - trvá 
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., funkčné obdobie od 20.10.2011 – trvá  
 
Právnická  fakulta: 
Ing. Karolína Červená, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá    
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
 
Fakulta verejnej správy: 
JUDr. Peter Molitoris, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
Ing. Slávka Sedláková, PhD., funkčné obdobie od 16. 2. 2012 - trvá       
JUDr. Martin Vernarský, PhD. funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - do 30. 3. 2014 
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
Ing. Iveta Jeleňová, PhD., funkčné obdobie od 15. 5. 2014  - trvá 
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Filozofická fakulta: 
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Mgr. Renáta Gregová, funkčné obdobie od 25.4.2013 - trvá  

Univerzitné pracoviská:  
PhDr. Daniela Džuganová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
(Univerzitná knižnica) 
JUDr. Zuzana Gažová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
(Rektorát) 
 
Členovia:  
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  

Lekárska fakulta: 
Peter Veščičík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 –do 30. 6. 2014  
Tamás Ötvös, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – do 30. 6. 2013 
Matúš Richnavský, funkčné obdobie od 11.12. 2014 - trvá 
MUDr. Tomáš Gajdzik, funkčné obdobie od 30. 1. 2014 – trvá 
 
Prírodovedecká fakulta: 
RNDr. Zuzana Bednárová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 30. 6. 2014 
RNDr. Veronika Hubeňáková, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 - trvá 
Mgr. Ladislav Galdun, funkčné obdobie od 23. 10. 2014 - trvá 
 
Právnická fakulta: 
Bc. Vladimíra Ledecká, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 30. 5. 2014 
Ing. Mgr. František Lipták, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 – trvá  
 
Fakulta verejnej správy:  
Martin Kredatus, funkčné obdobie od 15. 11. 2012 – trvá 
Mgr. Filip Ondrej, funkčné obdobie od 12. 12. 2013 - trvá 
 
Filozofická fakulta: 
Mgr. Stanislava Štofanová Hulinová, funkčné obdobie od 24.11. 2011 – do 30.8.2014 
Mgr. Vladimír Lichner, funkčné obdobie od 23. 10. 2014 - trvá 
Mgr. Mária Hrehová, funkčné obdobie od 20. 3. 2014 - trvá 
 
Univerzitné pracoviská:  
Peter Kiszely, funkčné obdobie od 30. 1. 2014 – trvá 
(Ústav telesnej výchovy a športu) 
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VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.   farmakológia 
 
Členovia Vedeckej rady UPJŠ akademickej obce (funkčné obdobie 2011 – 2015): 
 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. otorinolaryngológia 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. farmakológia 
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. vnútorné choroby 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. farmakológia 
prof. MUDr. Daniel Pella, CSc. vnútorné choroby 
 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. chémia 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc. informatika 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. biológia 
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. matematika 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. materiály 
 
Právnická fakulta: 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. teória a dejiny štátu a práva 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. obchodné a finančné právo 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. teória štátu a práva 
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. obchodné a finančné právo 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. občianske právo 
 
Fakulta verejnej správy: 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. trestné právo 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ústavné právo 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. ekonomika a manažment podniku 
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. správne právo 
 
Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. literárna veda 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. neslovanské jazyky a literatúry 
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. slovenský jazyk 
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. neslovanské jazyky a literatúry 
 
Ostatní členovia Vedeckej rady UPJŠ (externí členovia): 
 
Mons. Bernard Bober rímskokatolícky arcibiskup 
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. telekomunikácie 
Mons. Milan Chautur gréckokatolícky biskup   
prof. RNDr. René Matlovič, PhD. regionálna geografia  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. botanika 
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. mikrobiológia   
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH biomedicínske inžinierstvo  
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. fyzika kondenzovaných látok, akustika 
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. neurochirurgia 
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda:    
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., zamestnanec  
 
Členovia: 
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD., zamestnanec  
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., zamestnanec  
Marián Sedlák, študent (Lekárska fakulta)  
Marián Čurda, študent (Prírodovedecká fakulta) 
Michael Gergely, študent (Právnická fakulta) 
Veronika Garberová, študentka (Filozofická fakulta) 
 
SÚČASTI  UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Fakulty: 
 
Lekárska fakulta 
 
Dekan: Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

- prvé funkčné obdobie: 23.05.2007 – 22.05.2011, menovaný dňa 10.05.2007  
- druhé funkčné obdobie: 23.05.2011 – 30.09.2014, menovaný dňa 29.04.2011  

 
Dekan: prof. MUDr. Pella Daniel, PhD. 

- poverený výkonom funkcie dekana: 10.10.2014 – 12.11.2014 
- funkčné obdobie: 13.11.2014 – 12.11.2018, menovaný dňa 12.11.2014 

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

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

- prvé funkčné obdobie: 01.03.2011 – 28.02.2015, menovaná dňa 16.02.2011  
- druhé funkčné obdobie: 01.03.2015 – 28.02.2019, menovaná dňa 25.02.2015 

 
Fakulta verejnej správy: 
 
Dekan: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

- prvé funkčné obdobie: 09.06.2006 – 31.03.2010, menovaný dňa 30.05.2006  
- druhé funkčné obdobie: 01.04.2010 – 31.03.2014, menovaný dňa 18.03.2010    

 
Dekan: JUDr. Vernarský Martin, PhD. 

- funkčné obdobie: 01.04.2014 – 31.01.2015, menovaný dňa 14.03.2014  
 
Filozofická fakulta: 
 
Dekan: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

- prvé funkčné obdobie: 05.05.2007 – 04.05.2011, menovaný dňa 15.05.2007    
- druhé funkčné obdobie: 05.05.2011 – 04.05.2015, menovaný dňa 29.04.2011   
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OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Univerzitné pracoviská 
 
Výskumné a pedagogické pracoviská: 
 
Ústav telesnej výchovy a športu 

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

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

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

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

- riaditeľ: Ing. Jozef Maligda 
 

Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce 
 
Učebno-výcvikové zariadenie Opátka 
 
Folklórny súbor Hornád 
 
Chorus Universitatis Šafarikianae – univerzitný spevácky zbor 
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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 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2014 – 14. 11. 2020, menovaný 14. 11. 2014 
 
Duda Richard, Ing., MBA 
HOWE Slovensko, s. r. o. Košice 
Funkčné obdobie: 17. 10. 2011 – 17. 10. 2017, menovaný 17. 10. 2011 
 
Figulová Andrea, Mgr., PhD. 
Projektová manažérka, Bratislava 
Funkčné obdobie: 20. 12. 2011 – 20. 12. 2017, menovaná 20. 12. 2011 
 
Himič Peter, Mgr., PhD.  
Štátne divadlo Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Chudoba Štefan, Ing., PhD. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 
Funkčné obdobie: 18. 07. 2013 – 18. 07. 2019, menovaný 18. 07. 2013   
 
Klein Július, PaedDr., Mgr. art.  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2009 – 15. 05. 2015, menovaný 15. 05. 2009 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

Király Ján, Ing. 
FRUCONA Košice, a. s. 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Ondáš Jozef, RNDr., PhD., MBA  
Košice 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  

- podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
              
Pitorák Martin, Ing.  
U. S. Steel s. r. o., Košice 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Šipoš Štefan, Ing. 
Slovenská sporiteľňa, pobočka Košice 
Funkčné obdobie: 24. 04. 2014 – 24. 04. 2020, menovaný 24. 04. 2014 
 
Tkáč Michal, RNDr., Ing.  
Košice 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
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Trebuľa Zdenko, JUDr.  
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
            
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
Husár Ján, prof., JUDr., CSc.  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 1. 2. 2012 – 1. 2. 2016, menovaný 1. 2. 2012 

- predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
Ledecká Vladimíra, Bc. 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 06. 03. 2014 – 06. 03. 2016, menovaná 06. 03. 2014 
 
 
ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 
 
Členovia: 
 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. 
prof. MVDr. František Ništiar, CSc. 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2014 sú uvedené 
podujatia uskutočnené pre verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferen-
cie, aktivity spojené s činnosťou folklórneho súboru, atď. Nižšie uvedený prehľad uda-
lostí vzhľadom na svoju početnosť neuvádza všetky aktivity fakúlt a univerzitných pra-
covísk, ich úplné činnosti sú dostupné v správach o činnosti jednotlivých subjektov. 
 

   Lekárska fakulta  
 
Dňa 5. 6. 014 sa uskutočnilo Sympózium HepaMeta venované téme „Hepatálne a kar-
diometabolické rizikové faktory v skupine obyvateľstva žijúceho v rómskych osadách“. 
Prezentované boli výsledky štúdie HepaMeta Study Group, ktorého sa zúčastnil aj pre-
zident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  
 
Dňa 9. 6. 2014  prednášal v Aule LF predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravot-
níckych pracovníkov vo Vatikáne Mons. Zygmunt Zimowski. Vo svojej prednáške na-
zvanej „Zdravotnícki pracovníci ako služobníci, obrancovia a podporovatelia života“ 
deklaroval odmietavý názor cirkvi voči násilnému prerušeniu života a vysvetlil potrebu 
odlišovať takzvané násilné terapeutické nepredlžovanie života u pacientov v prípade 
márnosti ich liečby od ukončenia ľudského života eutanáziou. 
 
V dňoch 3. - 4. 10. 2014 sa konalo na Štrbskom Plese stretnutie predstaviteľov 12 le-
kárskych fakúlt z Českej a Slovenskej republiky. Na rokovaní bolo otvorených viacero 
pálčivých problémov českých a slovenských lekárskych fakúlt, medzi ktoré patrí okrem 
iného príprava zákona o univerzitných nemocniciach v ČR a SR, determinovanie pozí-
cie prednostov, otázka paralelného špecializačného štúdia doktorandov, či potreba 
zjednotenia pravidiel hospodárenia a zvýšenie vzájomnej informovanosti o využívaní 
finančných prostriedkov získaných za spoločnú vedecko-výskumnú činnosť s univerzit-
nými, resp. fakultnými nemocnicami.  
 
Dňa 13. 11. 2014 vymenoval rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc. na základe výsledkov volieb Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty prof. 
MUDr. Daniela Pellu, PhD. do funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ  
v Košiciach. Menovací dekrét na funkčné obdobie od 13.11.2014 do 12.11.2018 mu 
odovzdal na pôde dekanátu Lekárskej fakulty za prítomnosti členov vedenia fakulty.  
 
V dňoch 13. - 14. 11. 2014 navštívil Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ Lekárskej 
fakulty popredný odborník v oblasti výskumu zdravotnej gramotnosti a chronických prof. 
Richard Osborne, PhD. z School of Health and Social Development Deakin University 
v austrálskom Melbourne. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie s kolegami z Oddelenia 
psychológie zdravia Ústavu verejného zdravotníctva a prediskutovanie možnej spolu-
práce na skúmaní zdravotnej gramotnosti a jej praktického využitia pri analýze potrieb 
a pri plánovaní rôznych intervencií na zlepšenie zdravotného stavu populácie.  
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V dňoch 9. - 10. 4. 2014 sa uskutočnili „XIII. stomatologické dni Košice“. Úvod konfe-
rencie bol venovaný 40. výročiu založenia 1. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP 
v Košiciach, ktorej prierez činnosti za uplynulé obdobie predstavila prednostka prof. 
MUDr. Neda Markovská, CSc. Súčasťou bola aj výstava výrobkov a prístrojov a zúčas-
tnilo sa jej na zaplnenej výstavnej ploche 40 najvýznamnejších dentálnych firiem zo 
Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska a Poľska. 
 
V dňoch 16. - 17. 5. 2014 sa v Košiciach stretlo 65 odborníkov z oblasti reumatológie z 
východoslovenského regiónu a  východnej oblasti Maďarska za účelom výmeny skúse-
ností a prezentácií najnovších trendov diagnostiky a liečby reumatologických ochorení  
i upevneniu spolupráce týchto regiónov. Prispeli tak k realizácii myšlienky podporiť od-
borníkov v tejto oblasti v regióne Košice-Debrecen a napomáhať výmene odborných 
poznatkov a najnovších praktických skúseností v oblasti reumatologických ochorení  
v susediacom cezhraničnom regióne s reálnou  možnosťou odbornej a priateľskej spo-
lupráce.  
 
V dňoch 24. - 26. 6. 2014 zorganizoval Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF v 
Budapešti 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o probiotikách a prebiotikách 
„IPC 2014“, ktorá predstavuje najväčšie svetové vedecké fórum venované výskumu 
probiotík a prebiotík. Súčasťou odborného podujatia bolo pracovné stretnutie partnerov 
medzinárodného konzorcia pripravovaného medzinárodného projektu v rámci pro-
gramu Horizon 2020.  
 
V dňoch 11. - 12. 9. 2014 sa uskutočnil v poradí 8. dvojdňový Košický kurz regionálnej 
anestézie, ktorý zorganizovala I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF 
a UNLP v spolupráci Ústavom anatómie UPJŠ LF. Jeho súčasťou boli prednášky a 
praktické nácviky na kadáveroch v pitevni na Anatomickom ústave LF. Ústrednou témou 
odborného podujatia boli periférne nervové bloky a umŕtvenie končatín alebo trupu bez 
použitia celkovej anestézie. Podujatie sa konalo prvýkrát pod hlavičkou Slovenskej aka-
démie regionálnej anestézie (SARA), ktorá je zložkou Slovenskej spoločnosti anestézi-
ológie a intenzívnej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti.  
 
Dňa 25. 9. 2014 zorganizovala Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN konferenciu kliniky 
detí a dorastu – VI. Démantov deň, dňa 26. 9. 2014 konferenciu mladých pediatrov, 7. 
ročník   festivalu kazuistík  z pediatrie v Žiline a základný kurz abdominálnej sonografie  
„Endorsed Course EFSUMB“ v Košiciach. „EUROSON-SCHOOL  Refresher and CEUS 
Course v Košiciach“ bol zaradený do „Európskej ultrazvukovej školy“, ktorý viedli reno-
movaní zahraniční odborníci spolu s tútormi zo Slovenska a Čiech a určený bol lekárom 
i študentom končiacich ročníkov LF, vrátane zahraničných účastníkov. 
 
V dňoch 16. – 19. 10. 2014 sa uskutočnil seminár Potápačská medicína, vedecká kon-
ferencia s medzinárodnou účasťou XXIII. Schwarzov deň, ktorej hlavnou odbornou té-
mou bola detská gynekológia a sympózium XXII. memoriál prof. MUDr. Kňazovického 
venované 100. výročiu narodenia doc. Ladislava Bárdoša. 
 
V dňoch 26. - 28. 11.  2014 sa v Košiciach uskutočnil 6. kurz CEEA, ktorým sa uzavrel 
šesťročný cyklus vzdelávania slovenských anestéziológov. Odborné podujatie organi-
zované I. klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Slovenským 
centrom CEEA, Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny a Spo-
ločnosťou pre kriticky chorých pri I. KAIM prispelo k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anes-
tézie, intenzívnej starostlivosti a resuscitácie v SR.   
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I.  Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny zorganizovala viacero odborných pod-
ujatí: Lučanského memoriál v Starej Ľubovni, Purkyňovka monotematická s problema-
tikou anestéziológie a intenzívnej medicíny, Regionálny seminár Košického a prešov-
ského kraja, seminár o bezpečnosti pacientov počas operačných zákrokov, ISIA kurz, 
KKRA – Košický kurz regionálnej anestézie, 2 – dňový workshop Škola inhalačnej anes-
tézie. Okrem týchto podujatí sa pracovníci I. KAIM podieľali na organizácii podujatia pre 
širokú verejnosť v OC Galéria v Košiciach, kde 16. októbra 2014 v spolupráci s pracov-
níkmi Slovenského červeného kríža školili laickú verejnosť v poskytovaní základnej ne-
odkladnej prvej pomoci v rámci Európskeho dňa záchrany života.  
 
Chirurgická klinika UPJŠ LF a Nemocnica Košice-Šaca usporiadala v novembri 2014 v 
spolupráci s firmou Johnson and Johnson  workshop v laparoskopickej chirurgii „LIVE 
SURGERY EVENT“ - Laparoskopická kolorektálna chirurgia, na ktorom ako školiteľ pô-
sobil renomovaný taliansky chirurg Prof. Dr. Nicolo DeManzini z Terstu. V rámci kurzu 
bola vykonaná a naživo  prezentovaná kombinovaná operácia - laparoskopická resek-
cia konečníka spolu s laparoskopickou cholecystektómiou.  
 
Realizácia projektu študentov UPJŠ LF s názvom „Spolu za zdravý a krásny úsmev“ 
bola zameraná na prevenciu v oblasti ústnej hygieny. Slovenský spolok študentov zub-
ného lekárstva pod záštitou UPJŠ LF zorganizoval toto podujatie už po druhý krát. Pro-
jekt sa realizoval v 18 mestách počas dvoch týždňov, kedy medici cestovali zo západu 
na východ Slovenska a vykonávali pre verejnosť inštruktáže správnej techniky čistenia 
zubov, starostlivosti o ústne zdravie a zvyšovali úroveň povedomia o dôležitosti preven-
cie v oblasti ústnej hygieny. Akcia odštartovala 23. 4. 2014 v Bratislave a vyvrcholila 6. 
5. 2014 v Košiciach, pričom študenti navštívili aj mestá Trnava, Nitra, Trenčín, Banská 
Bystrica, Bojnice, Ružomberok, Žilina, Liptovský Mikuláš, Martin, Poprad, Levoča, Spiš-
ská Nová Ves, Tatry, Prešov, Bardejov a Michalovce.  
 
V dňoch 25. - 27. 6. 2014 zorganizovali študenti UPJŠ LF šiesty Medzinárodný kongres 
študentov medicíny v Košiciach -ISMCK´14 (6th International Student Medical Con-
gress Košice 2014 – ISMCK´14), na ktorom sa stretli študenti medicíny a PhD. študenti 
z celého sveta. Medzinárodné odborné podujatie usporiadal Spolok Medikov Mesta Ko-
šice v spolupráci s UPJŠ LF a spoločnosťou EDUMED, a.s., pričom pozvanie naň prijalo 
asi 120 slovenských a zahraničných účastníkov.  
 

 Prírodovedecká fakulta 
 
V dňoch 11. – 13. 2. 2014 sa v Nízkych Tatrách stretli špecialisti z CIB, Medzinárodného 
laserového centra v Bratislave, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu bi-
ochémie a genetiky živočíchov SAV v Bratislave a Onkologického ústavu Sv. Alžbety 
v Bratislave. Zámerom tohto stretnutia  bolo rozšíriť iniciatívu CIB na celé Slovensko 
a vytvoriť celoslovenskú sieť excelentných pracovísk (Slovak Bio-Imaging Network). 
CIB sa stalo členom Európskej siete excelentných pracovísk zameranej na biologické 
a medicínske zobrazovanie (Euro-BioImaging) v roku 2013. Ustanovenie celosloven-
skej siete excelentných pracovísk by malo posilniť pozíciu Slovenska v celoeurópskej 
sieti excelentných pracovísk. Koordinátorom celoslovenskej siete sa stala  UPJŠ v Ko-
šiciach prostredníctvom profesora Miškovského, menovaného za  predsedu novozalo-
ženej spoločnosti Slovak EurobioImaging.  
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Popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií spoločnosť SAP v spolupráci 
so združením  Košice IT Valley oficiálne odštartoval 9. januára 2014 začiatok koncepč-
ného vzdelávania SAP špecialistov. Podpísaním memoranda o porozumení a spolu-
práci v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia jeho signa-
tári spustili dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA. Najrozšírenejší podnikový 
softvér na svete má sídlo na UPJŠ Prírodovedeckej fakulte.  
 
Na pôde UPJŠ v Košiciach  vznikla v roku 2014 Slovenská high-tech spin-off spoločnoť 
SAFTRA photonics ako 1. spin-off spoločnosť Prírodovedeckej fakulty. Rozvojové  a 
podnikateľské stratégie spoločnosti vychádzajú z výskumných aktivít pracovného tímu 
pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc., ktoré sú zamerané predovšetkým 
na bio-medicínsky výskum a fotónové technológie. Základom obchodnej stratégie je 
poskytovanie širokej škály dopytom riadeného výskumu a rozvíjanie aktivít v oblasti prí-
rodných vied primárne zameraných na testovanie, meranie, analyzovanie a regulovanie 
procesov.  
 
Pracovníci Katedry zoológie Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ PF objavili 
pred 15 rokmi v jaskyniach na Slovensku vzácne drobné pavúkovce zo skupiny Pal-
pigradi – šťúrovky. V roku 2014 zistili skutočnosti ohľadom ich potravy, ktorú tvoria 
sinice, a tým vyvrátili tvrdenie, že ide o dravé živočíchy. Článok o ich objave uverejnili 
prestížne odborné časopisy PLOS ONE a  anglický vedecko-populárny časopis NEW 
SCIENTIST.  

 
Rok 2014 bol jubilejným rokom pre dve pracoviská fakulty. Pre Katedru jadrovej a sub-
jadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ PF, ktoré si pripomenulo 50 rokov vzniku 
a pre Centrum celoživotného vzdelávania (CCV), ktoré oslávilo 10 rokov svojej činnosti 
na fakulte.  Dňa 30. 9. 2014 sa na pôde univerzity uskutočnil seminár k 10. výročiu 
vzniku CCV PF UPJŠ pod vedením doc. RNDr. D. Švedu, CSc.  
 
Dňa 24. 4. 2014 sa v rámci Prírodovedeckých dní uskutočnilo podujatie „Science Fest“, 
organizované Študentskou radou UPJŠ PF. Jeho súčasťou bolo fakultné kolo Študent-
skej vedeckej konferencie, ktorá bola vyhlásená v 19 sekciách. Súčasťou programu 
bola otvorená súťaž v programovaní, finále súťaže IHRA a Študentská recesistická kon-
ferencia ŠTRK.  
 
V dňoch 28. 6. - 6. 7. 2014 sa v Danišovciach uskutočnil tréning 24 študentov krajín V4 
pred Medzinárodnou olympiádou v informatike - International Olympiad in Informatics 
(IOI), ktorá sa následne konala v druhej polovici júla v Thajsku. Okrem 6 študentov z 
každej krajiny na tréning boli pozvaní aj 2 vedúci, ktorí tiež prispeli k odbornému pro-
gramu tréningu. Tento tréning bol podporený najmä grantom z Višegradského fondu. 
 
V dňoch 9. - 10. 9. 2014 sa uskutočnil 9. ročník seminára doktorandov venovaný pa-
miatke akademika Kolomana Boďu (1927-2005), ktorý sa radí medzi popredných vete-
rinárnych fyziológov. Na organizácii uvedeného podujatia sa okrem Univerzity veteri-
nárneho lekárstva a farmácie a Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV podieľala 
aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Cieľom seminára bolo poskytnúť dokto-
random priestor na získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných výsledkov. 
 
Počas celého ak. roka sa konali cykly odborných prednášok a praktických cvičení pre 
študentov fakulty, ale i záujemcov zo strany zamestnancov fakulty, ako vzdelávacie ak-
tivity realizované v rámci  siete školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie 

http://ccv.upjs.sk/
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a s podporou projektu „SOFOS - Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a štu-
dentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárod-
ných výskumných centier“ (seminár: Kognitívna neuroveda sluchového a krosmodál-
neho vnímania bol spojený so sériou prednášok pozvaných zahraničných expertov; 
kurz: Biomonitoring znečistenia životného prostredia; kurz: Školy progresívnych mag-
netických materiálov I; kurz: Školy počítačového spracovania NMR III.).   

SOFSEM 2014 – „Current Trends in Theory and Practice of Computer Science“, medzi-
národná  konferencia organizovaná Ústavom  informatiky UPJŠ PF v spolupráci so Slo-
venskou informatickou spoločnosťou sa konala v dňoch 25. - 30. 1. 2014 v Novom Smo-
kovci, Vysoké Tatry. Bol zameraný na teóriu a prax výpočtovej techniky a jeho cieľom 
bolo spojiť odborníkov z akademickej sféry a priemyslu, ktorí pracujú v rôznych oblas-
tiach informatiky.  

V dňoch 2. – 5. 4. 2014 sa v Herľanoch konala 15. konferencia košických matematikov, 
organizátorom ktorej bol Ústav matematických vied UPJŠ PF. Cieľom konferencie bolo 
zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaobe-
rajú matematikou (t. j. učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov na poli matematických 
a informatických vied a aplikácií matematiky v priemysle, technike, bankovníctve a inde) 
a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Výrazný priestor bol venovaný 
vystúpeniam doktorandov. 
 
Ústav matematických vied UPJŠ PF v spolupráci s Ústavom matematiky Fakulty mate-
matiky a prírodných vied TU Ilmenau v Nemecku zorganizoval 23. workshop  „Cycles 
and Colourings“. Tento workshop s medzinárodnou účasťou sa konal v dňoch 7. - 12. 
9. 2014 v Novom Smokovci a bol zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov o 
kružniciach, farbeniach a príbuzných témach v rámci teórie grafov. Následne bol zorga-
nizovaný aj medzinárodný workshop „Hereditarnia", ktorý bol  zameraný na prezentáciu 
najnovších výsledkov o dedičných vlastnostiach grafov. 

V dňoch 6. – 12. 9. 2014 sa konala Letná škola algebry a usporiadaných množín v Starej 
Lesnej. Jeho organizátormi boli Ústav matematických vied UPJŠ PF a Matematický ús-
tav SAV, Bratislava. Program tvorili prednášky pozvaných odborníkov (Francúzsko, Ka-
nada, Slovensko).   

Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ PF a Občianske zdru-
ženie Prírodovedec boli spoluorganizátormi 10. zjazdu Slovenskej botanickej spoloč-
nosti pri SAV, ktorý sa uskutočnil 8. - 11. 9. 2014 v Košiciach. Zjazd sa koná raz za 5 
rokov a botanici z celého Slovenska, ako aj hostia zo zahraničia, mali možnosť prezen-
tovať najnovšie výsledky výskumu z oblasti biológie rastlín a zúčastnili sa troch exkurzií 
do terénu na východnom Slovensku. 

Kongres slovenských zoológov, ktorého organizátormi boli  Slovenská zoologická  spo-
ločnosť, Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ PF a Prešovská univerzita sa 
uskutočnil  v dňoch 20. - 22. 11. 2014 na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. 

Dňa 8. 4. 2015 sa uskutočnilo podujatie „10th International Particle Physics Masterclas-
ses 2014“ na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ PF a 
nieslo sa v znamení zaujímavých výsledkov z minulého roka (objav Higgs bozónu) a 
60. výročia založenia Európskeho laboratória v CERN (Ženeva, Švajčiarsko).  
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Dňa 3. 2. 2014 sa na pôde UPJŠ PF konala 2. národná konferencia učiteľov chémie 
základných, stredných a vysokých škôl, organizovaná Združením učiteľov chémie.  Jej 
cieľom bola prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, 
hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl. 
 
Dňa 24. 10. 2014 usporiadala UPJŠ PF v spolupráci so združením STROM 14. ročník 
matematickej súťaže Košický Matboj, určenej pre žiakov stredných škôl. Súťaž sa us-
kutočnila v priestoroch elokovaného pracoviska Centra voľného času v Košiciach.   Zú-
častnilo sa jej 176 súťažiacich z 25 stredných škôl prevažne z Košického a Prešovského 
kraja, ktoré vytvorili 44 tímov.  
 
V dňoch 11. - 17. 10. 2014 sa uskutočnil Európsky týždeň programovania, ktorého cie-
ľom bolo zviditeľniť programovanie a priblížiť ho laickej verejnosti so zámerom umožniť 
jej naučiť sa v tejto oblasti niečo nové a zaujímavé. Do tejto aktivity sa zapojili aj za-
mestnanci Ústavu informatiky UPJŠ PF. Pre žiakov ZŠ, študentov a učiteľov stredných 
škôl, ako aj študentov UPJŠ pripravili prednášky a zaujímavé akcie. 
 

 Právnická fakulta  
 
Právnická fakulta si v rámci hodnotenia Akademickou rankingovou a ratingovou agen-
túrou (ARRA) udržala pozíciu druhej najlepšie hodnotenej právnickej fakulty na Sloven-
sku a potvrdila tak svoje postavenie v špičke právnických fakúlt.. 
 
Právnická fakulta zorganizovala VII. ročník študentského sympózia z medzinárodného 
práva so zameraním na letecké a kozmické právo a podieľala sa na príprave III. ústav-
ných dní - Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárod-
nými súdnymi orgánmi.    
 
Dňa 28. 3. 2014 sa na pôde fakulty uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium Ka-
tedry trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ na tému „Počítačová kriminalita- juris-
tické, kriminologické aspekty“. 
 
dňa 9. 4. 2014 usporiadala Katedra dejín štátu a práva a Katedra teórie štátu a práva  
Právnickej fakulty pre študentov finále V. ročníka simulovaného súdneho procesu podľa 
uhorského feudálneho práva a tripartita.   
 
Dňa 7. 5. 2014 sa v Košiciach uskutočnil slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc 
spojený s odovzdávaním ocenení významným osobnostiam a kolektívom. Cenu mesta 
Košice získal aj kolektív Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ocenenie prezvala z rúk 
primátora mesta Košice dekanka fakulty doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 
 
Dňa 8. 5. 2014 sa uskutočnil XVII. ročník futsalového turnaja, ktorý každoročne organi-
zuje fakulta na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc.. Zápasy odohrali družstvá zastupu-
júce advokátov, prokurátorov, sudcov, colníkov, notárov, učiteľov a študentov v príjem-
nej atmosfére napínavých súbojov.  
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Dňa 16. 5. 2014 sa Právnická fakulta podieľala na organizácii vedeckej konferencie 
„Ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce“. Podujatie na pôde fakulty sa konalo 
v rámci projektu Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v SR „Kultúra sveta práce“. Jej cie-
ľom sa malo stať posúdenie pozitívnej pracovnoprávnej úpravy s identifikáciou jej prí-
padných nedostatkov, analýza súčasných praktických problémov vznikajúcich na pra-
coviskách v nadväznosti na riešenie následných sporných otázok objavujúcich sa pri 
úradnom postupe kompetentných orgánov.  
 
Pod záštitou Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty sa dňa 29. 5. 2014 uskutoč-
nil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov. Nosnou témou bola ochrana osôb v európskom právnom prostredí v súk-
romnom práve a vo verejnom práve. 
 
V dňoch 16. – 17. 9. 2014 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Katedry trest-
ného práva Právnickej fakulty s názvom „Pocta docentovi Rašlovi“ na tému „Princípy 
a zásady trestného práva“.  
 
V dňoch 26. – 27. 9. 2014 usporiadala Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty 
medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kúpna zmluva – história a súčasnosť II.“ v rámci 
riešenia grantového projektu VEGA: „Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a 
tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“.  
 

V dňoch 27. – 29. 10. 2014 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné sym-
pózium „Právo – obchod – ekonomika III“. Organizátorom bola Katedra obchodného 
práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty v spolupráci s Ústavom štátu a práva 
AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV.  
 
V dňoch 8. – 10. 10. 2014 sa v Rzeszowe spolupráci s Fakultou práva a správy Univer-
zity v Rzeszowe konala medzinárodná konferencia pri príležitosti 10. výročia vstupu do 
Európskej únie s názvom "Implementácia práva EU do vnútroštátnych právnych poriad-
kov v Poľsku a Slovensku po desiatich rokoch členstva v Európskej Únii". 
 
V dňoch 5. – 19. 11. 2014 sa na pôde Právnickej fakulty uskutočnili interaktívne diskusie 
pre študentov práva, medicíny a farmácie, zdravotníckych pracovníkov a laickú verej-
nosť na tému „Pacient a zdravotné poistenie“, „Ktorý liek je pre mňa najlepší“ a „Čo ťa 
nezabije, to ťa posilní“.  
 
Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva zorganizovala II. 
študentské sympózium z práva obchodných spoločností (Obchodná spoločnosť ako 
právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie).   
 
S pozitívnymi výsledkami sa spájali v roku 2014 aj mená mladej  nastupujúcej generá-
cie. Doktorand Mgr. Ing. František Lipták získal prvé miesto  v 10. ročníku celonárodnej 
súťaže  „Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014 v kategórii právo, filozofia, polito-
lógia, sociológia. Doktorand Mgr. Jozef Sábo zaujal ako riešiteľ projektu VVGS a podie-
ľal na výstupe, ktorý sa radí medzi  vedecké monografie.  
 
Študenti fakulty boli úspešní v obsadzovaní ponúk na praktické stáže a absolvovali tak 
trojmesačné pobyty v advokátskych kanceláriách v Rakúsku, Taliansku, Írsku a ČR. O 
tom, že študenti dôstojne reprezentujú svoju alma mater svedčí aj list veľvyslanca SR v 
Nórskom kráľovstve, ktorým ocenil odbornú pripravenosť študenta Bc. Ivana Puškára 
vykonávajúceho študentskú stáž na veľvyslanectve.  
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Fakulta v rámci projektu IRES zabezpečovala  rozširovanie klinického vzdelávania, 
ktoré jednak prepája teoretickú výučbu  s nadobúdaním praktických právnických zruč-
ností a jednak rozširuje okruh stredných škôl a rôznych inštitúcií (súdy, Krajská proku-
ratúra Košice, NKÚ, Centrum právnej pomoci, advokátske kancelárie a ďalšie) spolup-
racujúcich s fakultou. Fakulta sa zapojila aj do projektu RIFIV orientovaného na posil-
nenie interdisciplinarity štúdia na UPJŠ  a pripravila výučbu v rámci blokov Právne mi-
nimum I a Právne minimum II.  
 

 Fakulta verejnej správy  
 
Dňa 28. 2. 2014 sa uskutočnilo pracovno-spoločenské stretnutie s absolventmi Fakulty 
verejnej správy pod názvom „Fakulta verejnej správy a prax – pohľad absolventov“, 
ktoré svojim obsahom smerovalo k zdokonaľovaniu vzdelávacieho procesu na FVS -    
v širšom zmysle k rozvíjaniu jej funkcií ako vysokoškolskej inštitúcie, vrátane vytvorenia 
tradície vzájomných stretnutí učiteľov fakulty s jej absolventmi.  
  
Fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach sa uskutočnilo 14. 4. 2014 v troch sekciách Ekonomika a financovanie or-
ganizácií verejnej správy, Verejná politika a ľudské zdroje, Právo vo verejnej správe. 
  
„Ľudský kapitál a spoločnosť 2014“ -  2. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou 
účasťou. Konferenciu spoločne zorganizovali Katedra sociálnych štúdií a Katedra eko-
nomiky a riadenia verejnej správy. Konferencia sa uskutočnila dňa 16. októbra 2014 
a jej cieľom bol transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe z oblasti ľudského 
kapitálu ako dôležitého aktíva v spoločnosti s dôrazom na úlohu organizácií verejnej 
správy.  
 
„Teória a prax komunálnej normotvorby“ – vedecká konferencia s medzinárodnou účas-
ťou. Organizátorkou konferencie bola Katedra verejnoprávnych disciplín. Konferencia 
sa uskutočnila v dňoch  23.-24. 10. 2014. Cieľom konferencie bol transfer poznatkov a 
skúseností z teórie a praxe v oblasti tvorby práva na komunálnej úrovni. Konferencia 
bola určená odbornej verejnosti z oblasti verejnej správy, práva, verejnej politiky a 
ďalších odborníkov z príbuzných oblastí.  
 
„Občianska spoločnosť v téme ochrany environmentu a sociálnych služieb“ -  prednáška 
bola organizovaná pre zamestnancov a študentov FVS UPJŠ a pre verejnosť. Predná-
šajúca Mgr. Apolónia Sejková je expertkou na neziskový sektor a projektový manaž-
ment, zakladateľka záujmového združenia žien MYMAMY v Prešove, tvorkyňa a mana-
žérka viacerých projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondov.   
 
Na pôde Fakulty verejnej správy bol realizovaný mobilný odber krvi v rámci podujatia 
Slovenského Červeného kríža „Študentská kvapka krvi“. Dňa 11. 11. 2014 prišlo cel-
kovo 33 darcov.  
 

Euroatlantické centrum (EAC) v spolupráci s Fakultou verejnej správy pripravili v rámci 
projektu „This is NATO 2014“ podujatie s názvom Postkrízový manažment, ktoré sa 
konalo na pôde FVS dňa 12. 11. 2014. Prebehlo formou workshopu za aktívnej účasti 
20 študentov.  
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Filozofická fakulta  
 

V roku 2014 sa na FF UPJŠ uskutočnil celý rad vedeckých podujatí pod záštitou: 

Katedry anglistiky a amerikanistiky:   
12. medzinárodná konferencia ESSE. Členovia Katedry anglistiky a amerikanistiky, ako 
organizátori konferencie, privítali  v dňoch 29. 08. 2014 - 02. 09. 2014 50 domácich 
účastníkov a 620  zahraničných účastníkov v priestoroch univerzity.  
 
Katedry histórie: 
Spolu s Archeologickým ústavom SAV v Nitre katedra histórie zorganizovala konferen-
ciu pod názvom Internationale Tagung zum Thema Das Nördliche Karpatenbecken in 
der Hallstattzeit. V dňoch 10. - 12.12. 2014, účasť bola zastúpená aj krajinami ako Južná 
Kórea, Rakúsko, SRN a Maďarsko. 
 
Ďalej Katedra histórie spolu s Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV, Historic-
kým ústavom SAV a Spoločenskovedným ústavom SAV organizovala aj Doktorandskú 
konferenciu s medzinárodnou účasťou Stretnutie mladých historikov IV – Stredoeuróp-
ske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum a to 16.10.2014.  
 
Okrem uvedených konferencií Katedra histórie v roku 2014 zorganizovala 1 prezentáciu 
publikácie, 9 hosťovských prednášok (1 domáci a 8 zahraniční prednášajúci), 9 diskus-
ných večerov v spolupráci s ÚPN, Prezentáciu činnosti ÚPN spojenej s ukážkou práce 
metódou oral history a Festival slobody pri príležitosti 25. výročia Novembra ´89 v spo-
lupráci s ÚPN. 
 
Katedry germanistiky:  
Sympózium O vareškách a francúzštine – súčasť vedeckovýskumného projektu gran-
tovej agentúry VEGA MŠ SR č. 1/1161/12 Zabudnuté texty, zabudnutá literatúra. Po 
nemecky píšuce autorky z územia dnešného Slovenska sa konalo 10.4.2014 za účasti 
hostí aj zo zahraničia. 
 
Katedry politológie: 
Katedra zorganizovala už 4. ročník Košických politologických dialógov. Ľudské práva: 
Kam kráčaš demokracia. Na konferencii sa v dňoch 20. – 21. 11. 2014 zúčastnilo 72 
domácich ale aj zahraničných účastníkov. 
 
Ďalšia vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom Vý-
zvy a perspektívy domácej a zahraničnej politiky sa konala 23. 5. 2014. 
 
Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia: 
V spolupráci s Katedrou psychológie a s Ústavom psychologickej prevencie, n.o. v Ko-
šiciach sa uskutočnila v poradí už 3. konferencia Psychologia Cassoviensis, Prevencia 
rizikového správania - Podpora zdravia - Starostlivosť o seba, ktorá sa konala 4. - 5. 12. 
014. Cieľom konferencie bolo prispieť k výskumu zameranému na oblasť prevencie 
a vytvorenie platformy podporujúcej diskusiu medzi výskumníkmi a praktikmi v oblasti 
drogovej prevencie, podpory zdravia, podpory starostlivosti o seba ako aj podpory vzde-
lávania v tejto oblasti v Európe.  
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Katedry sociálnej práce: 
Organizovanie II. ročníka Košických dní sociálnej práce – Rizikové správanie v teórii 
a praxi sociálnej práce , konalo sa 28. 12 2014 s viac ako 100 účastníkmi aj zo zahra-
ničia. 
 
Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie: 
Organizovala konferenciu Z fonetického a fonologického výskumu slovanských jazykov 
(Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárod-
nom komitéte slavistov) v dňoch 23. – 24. 10. 2014 s medzinárodnou účasťou (SR, ČR, 
Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko). 
 
Zároveň katedra organizovala prvý ročník týždňa tvorivého písania Ars Šafarikiana 
2014 (nultý ročník 2013), ktorý bol zameraný na tvorivé písanie ako reakciu na rôzno-
rodé podnety. Pozostával z dvoch častí. Prvou bol týždňový workshop, na ktorom sa 
zúčastnili vysokoškoláci z viacerých slovenských škôl  a z Masarykovej univerzity z Brna 
s vlastnou literárnou tvorbou. Ich práce hodnotili poprední slovenskí literárni kritici a 
píšuci autori. Druhou aktivitou bol výtvarný plenér, ktorého výsledkom bolo jedno so-
chárske dielo od mladého košického umelca Dušana Baláža. Tieto diela sú umiestnené 
v priestoroch areálu FF UPJŠ. Výsledkom literárneho workshopu je zborník umeleckých 
prác. 
 
V roku 2014 Katedra histórie, Katedra politológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky 
FF UPJŠ  vydali ďalší ročník vedeckých časopisov (Mesto a dejiny, Sociálne a politické 
analýzy, SKASE Journal of Translation and Interpretation, SKASE Journal of Theore-
tical Linguistics). 

 
Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. získal Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja – 
za zásluhy pri vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, za úspešný podiel v získa-
vaní grantových prostriedkov na budovanie a modernizáciu infraštruktúry fakulty, za vý-
znamný podiel na organizácii významných kultúrnych a vedeckých podujatí na území 
Košického samosprávneho kraja, ktoré sú zamerané najmä na literárnu tvorbu vysoko-
školákov. 
 
Doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. získala striebornú medailu za zásluhy o rozvoj 
Filozofickej fakulty UK, za dlhoročné lektorské pôsobenie na Letnej škole slovenského 
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca a úspešnú prezentáciu slovenskej lingvistiky 
a lingvoreálií cudzincom na prednáškach i v zborníkoch, za intenzívnu spoluprácu na 
spoločných výskumných projektoch v oblasti didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka..  
 
Doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. vyhral hlavnú cenu v kategórii hraný film na filmovom 
festivale The Spirits of the Earth v talianskom Turíne,  24. októbra 2014, za celovečerný 
film Robinson & Crusoe.  
   
Filozofická fakulta UPJŠ pokračuje aj v roku 2014 v tradícii skúmania slovensko-ma-
ďarských vzťahov, ktorú reprezentujú mladí historici z vysokoškolského prostredia zo 
Slovenska a Maďarska. 
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Ostatné fakty a činnosti celouniverzitného charakteru 
 
V januári 2014 vznikol na Rektoráte UPJŠ Úsek pre propagáciu a marketing za účelom 
zabezpečenia komplexnej a cielenej propagácie univerzity s dôrazom na kľúčové ob-
lasti činností univerzity – vzdelávanie, vedu a výskum, inovácie a transfer výsledkov 
výskumu a know-how do praxe. 
 
Koncom decembra 2014 bolo Rozhodnutím rektora č. 21/2014 zriadené účelové zaria-
denie Chorus Universitatis Šafarikianae – miešaný spevácky zbor.  
 
Dňa 24. 1. 2015 sa v hoteli Doubletree by Hilton Košice uskutočnil Reprezentačný bál 
UPJŠ. Zamestnanci univerzity strávili príjemný spoločenský večer v spoločnosti hlav-
ného hosťa speváčky Heleny Vondráčkovej.  
 
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. sa zúčastnil na zasadnutí Valného 
zhromaždenia a voľbe senátu Európskej akadémie vied a umení (EAVU), ktoré sa us-
kutočnilo v dňoch 7. - 8. marca 2014 v Salzburgu. EAVU bola založená v roku 1990 a 
jej hlavným poslaním je rozvíjanie a šírenie vedeckých poznatkov a presadzovanie veľ-
kých medzinárodných projektov, podpora európskej integrácie, rozvoj vied a umení, 
atď. EAVU so sídlom v Salzburgu má delegácie v 26 krajinách Európy, v USA, pričom 
jej slovenská časť má okolo 50 členov. Na zasadnutí Valného zhromaždenia bolo zvo-
lených 15 nových senátorov na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Na slávnostnom 
zasadnutí EAVU pán Felix Unger, prezident Európskej akadémie vied a umení, okrem 
iných, slávnostne odovzdal diplom o udelení členstva v EAVU pánovi rektorovi našej 
alma mater.  
 
Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe na UPJŠ zorganizoval dňa 
11. 3. 2014 seminár venovaný novým možnostiam pre komerčné aktivity na UPJŠ. Pre-
rokovala sa problematika komercializácie akademického výskumu, duševného vlastníc-
tva, rozvoja spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom.  
 
Dňa 18. 3. 2014 sa na pôde univerzity uskutočnila diskusia s generálnym riaditeľom 
RTVS na tému Verejnoprávnosť očami Václava Miku. Zúčastnili sa jej študenti, ako aj 
zamestnanci UPJŠ. 
 
V dňoch 20. – 22. 3. 2014 sa naša univerzita už po druhý krát zúčastnila na medziná-
rodnom veľtrhu vzdelávania v Krakove. Záujem bol najmä o štúdium v anglickom jazyku 
v oblastiach lekárskych, prírodovedných a filozofických vied, s dôrazom nielen na prvý 
a druhý stupeň štúdia, ale aj na stupeň doktorandský. Štipendijné programy venované 
študentom prezentovali okrem poľských vysokých škôl aj zahraničné vzdelávacie usta-
novizne z Chorvátska, Francúzska, Veľkej Británie, Kanady, či Nemecka.  
 
Na veľtrhu „Svet práce“ sa predstavilo 53 vystavovateľov z radov významných zamest-
návateľov, inštitúcií, personálnych a pracovných agentúr, nechýbali ani spoločnosti 
predstavujúce rôzne inovácie, rozvojové a podporné projekty a programy. Cieľovou sku-
pinou tohto podujatia boli uchádzači o zamestnanie, študenti hľadajúci informácie 
o možnostiach vysokoškolského štúdia, ako aj záujemci hľadajúci možnosti rozšírenia 
svojho vzdelania pre potreby praxe. V rámci sekcie venovanej vysokým a stredným 
školám sa veľtrhu zúčastnila aj UPJŠ v Košiciach. Pracovníci študijných oddelení fakúlt, 
úseku pre propagáciu a marketing a zástupcovia našich študentov, poskytli záujemcom 
informácie  o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách univerzity vo všetkých troch 
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stupňoch štúdia a o študijných programoch. Jednou z nosných tém podujatia bola per-
spektíva uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia a prepojenie procesu vzdelá-
vania s praxou. O možnostiach, ktoré v tejto oblasti ponúka UPJŠ v Košiciach v spolu-
práci s najvýznamnejšími zamestnávateľmi v oblasti IT v regióne, hovorili v téme sprie-
vodného programu podujatia nazvanej výstižne: „Buď aj Ty v IT.“ (Spolupráca UPJŠ 
v Košiciach s IT firmami v projekte SAP akadémia) zástupcovia Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach a ich partneri zo spoločností Košice IT Valley, T-systems Slovakia 
s.r.o., RWE IT Slovakia s.r.o., Holcim, a. s., IBM Slovensko, spol. s r.o. 
 
Dňa 28. 3. 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 4 nových fyzikálnych laboratórií 
Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v 
budove Park Angelinum 9, ktoré boli vybudované v rámci projektu zo štrukturálnych 
fondov EÚ z Operačného programu Výskum a vývoj  nazvaného „Dobudovanie Centra 
pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ – EXTREM II“. V 
rámci projektu sa vybudovalo Laboratórium prípravy vzoriek pre skenovaciu elektró-
novú mikroskopiu, Laboratórium EPR spektroskopie, Laboratórium kvantového magne-
tizmu a Laboratórium kvantového transportu.  
 
Dňa 9. 4. 2014 navštívil našu univerzitu veľvyslanec Rakúska v SR Dr. Markus Wuke-
tich. Zástupcovia vedenia univerzity na stretnutí s pánom veľvyslancom hodnotili sú-
časnú spoluprácu medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rakúskymi 
univerzitami. Diskutovali o perspektívach rozvoja vzájomných bilaterálnych vzťahov, o 
stave financovania vysokého školstva na Slovensku a v Rakúsku a venovali sa aj akti-
vitám, ktoré naša univerzita realizuje na podporu prehĺbenia rakúsko-slovenských vzťa-
hov. 
 
Dňa 15. 4. 2014 sa V Botanickej záhrade UPJŠ uskutočnilo slávnostné odovzdanie od-
kúpených pozemkov, ktorého sa zúčastnil rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc. a prior Dominikánskeho konventu Košice Maroš Fintor. Symbolicky tak spečatili 
tiahly spor o pozemky slúžiace Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach, ktoré patrili Do-
minikánskemu konventu Košice. Vďaka dotáciám Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Ministerstva financií SR bolo možné odkúpiť kľúčové pozemky pre čin-
nosť našej botanickej záhrady. Tá je prínosná nielen pre  výučbu našich prírodovedcov, 
ale jej činnosť je predovšetkým vo verejnom záujme, keďže ju ročne navštívi približne 
50-tisíc návštevníkov z celého východoslovenského regiónu.  
 
Dňa 23. 4. 2014 privítala naša univerzita na pôde Historickej auly rektorátu Eurokomi-
sára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie pána Lászla Andora. Študenti 
sa tak mali možnosť podrobnejšie zoznámiť s tematikou 10. výročia vstupu Slovenska 
do Európskej únie a v rámci diskusie živo reagovať na nastolené otázky. Samotnej 
prednáške predchádzalo prijatie pána eurokomisára u rektora UPJŠ, na ktorom  boli 
vzájomne prerokované témy súvisiace s Európskym sociálnym fondom, či koordináciou 
systémov sociálneho zabezpečenia.  
 
Dňa 24. 4. 2014 sa uskutočnil slávnostný podpis Zmluvy o partnerstve, spoločnom po-
stupe a vzájomnej spolupráci pri vykonávaní vedeckého výskumu medzi Univerzitnou 
nemocnicou L. Pasteura Košice a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.   
 
Dňa 14. 5. 2014 sa na pôde rektorátu univerzity uskutočnila v poradí už 9. čajovňa, 
ktorej hlavnou témou bolo Centrum Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ  - cesta k pro-
sperite alebo dobrodružstvo? Prednášajúci predstavili nosné vedecko-technologické 
zamerania Centra Interdisciplinárnych Biovied. 
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V priestoroch historickej budovy ARISTOTELES Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzeso-
vej 9 bola 28. 5. 2014 slávnostne odhalená pamätná tabuľa symbolizujúca slovanskú 
vzájomnosť a literárne vzťahy dvoch významných osobností ukrajinského a sloven-
ského národa Tarasa Ševčenka a Pavla Jozefa Šafárika. Tabuľa s portrétmi oboch lite-
rátov bola inštalovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia známeho ukrajinského ma-
liara, básnika, prozaika a dramatika, ktorý je považovaný za zakladateľa novodobej 
ukrajinskej literatúry. Za prítomnosti členov diplomatického zboru, akademickej obce, 
hostí z umeleckých a kultúrnych kruhov, zástupcov samosprávy, ukrajinskej národnost-
nej menšiny, Rusínov a novinárov ju spoločne s generálnou konzulkou Ukrajiny v SR 
Oľgou Benč a autorom diela výtvarníkom Jánom Radvanským slávnostne odhalil rektor 
UPJŠ v Košiciach Ladislav Mirossay.   
 
Dňa 24. 6. 2014 odovzdal rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
študentovi 4. ročníka biológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Lukášovi Med-
viďovi výhru v súťaži vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predmetom súťaže bolo vytvorenie 
krátkeho videa, ktoré malo vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných 
škôl vedecké zákony. Šancu súťažiť a zároveň inovatívnym spôsobom vysvetliť princípy 
vedy využilo celkom jedenásť vysokoškolákov. Pútavými a edukatívnymi videami sa 
snažili priblížiť rôzne oblasti fyziky, biológie a chémie. Autori troch najzaujímavejších 
videí boli odmenení hodnotnou výhrou – tabletom. Lukáš Medviď uspel s originálnou 
animáciou z plastelíny popisujúcou delenie bunky – mitóza, ktoré podfarbil aktuálne 
populárnou skladbou Pharrella Williamsa Happy. 
 
Dňa 25. 6. 2014 sa v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnila pred-
náška vrcholných predstaviteľov Univerzitného vedeckého parku „Wrocławski 
Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.“ orientovaného na medicínsky vý-
skum a transfer technológií do praxe, ktorý sa v roku 2013 transformoval na  „Data 
Techno Park sp. z o.o.“, o ich skúsenostiach s budovaním tohto parku. Pozvanie rektora 
UPJŠ prijal riaditeľ pre výskum a vývoj v spoločnosti Data Techno Park a koordinátor 
projektu „Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie“ Romuland Litvwin, M.P.A. a riaditeľ pre rie-
šenia zdravotnej starostlivosti v Data Techno Park Krzysztof Kulesza, ktorí vedeniu 
UPJŠ v Košiciach a ďalším hosťom prezentovali svoje skúsenosti a poznatky z budo-
vania univerzitného vedeckého parku v Poľsku. Tie bude možné využiť pri budovaní 
univerzitného vedeckého parku „MediPark, Košice“ a črtá sa aj konkrétna spolupráca 
medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Uniwersytet Medyczny Wrocław 
a spoločnosťou Data Techno Park. 
 
V dňoch 30. 6. - 4. 7. 2014 sa uskutočnil projekt detskej univerzity „Univerzita bez hra-
níc“. Deti základných škôl navštívili rektorát, univerzitnú knižnicu, všetky fakulty a štyri 
popoludnia strávili aj na Ústave telesnej výchovy a športu. Program ukončili slávnostnou 
promóciou, pri ktorej zložili slávnostný promočný sľub. Tento projekt je postavený na 
filozofii celodenného tábora a na pôde UPJŠ sa konal už po štvrtýkrát. Zúčastnilo sa ho 
54 piatakov a šiestakov, medzi ktorými bolo aj 10 detí z detských domovov.  
 
Dňa 16. 9. 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za prítomnosti predsedníčky Ústavného 
súdu Slovenskej republiky, riaditeľov košických zdravotníckych zariadení, zástupcov 
mestských a krajských inštitúcií v Košiciach a iných významných osobností, bývalých 
rektorov a súčasného vedenia univerzity, dekanov fakúlt, členov vedeckých rád a aka-
demických senátov a tiež zamestnancov a študentov UPJŠ. Súčasťou slávnostného 
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ceremoniálu bolo predstavenie nových profesorov UPJŠ, odovzdanie dekrétov novým 
docentom a doktorom vied a predstavenie nových nositeľov vedeckého kvalifikačného 
stupňa IIa priznaného Komisiou Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej 
kvalifikácie zamestnancov. Slávnostný ceremoniál potom pokračoval odovzdávaním 
Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov 
UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu. 
 
Dňa 22. 9. 2014 sa konalo podujatie „Európsky deň jazykov“ pri Dolnej bráne v Koši-
ciach. Jeho súčasťou bola aj prezentácia výstavného stánku UPJŠ s cieľom informovať 
verejnosť o možnostiach štúdia rôznych jazykov, ako aj slovenčiny pre cudzincov pro-
stredníctvom zástupcov Filozofickej fakulty - Katedry anglistiky a amerikanistiky, Ka-
tedry germanistiky, Katedry romanistiky a klasickej filológie a Katedry slovakistiky, slo-
vanských filológii a komunikácie. 
 
Dňa 24. 9. 2014 boli na pôde rektorátu UPJŠ prijatí zahraniční hostia - generálna kon-
zulka Ukrajiny na Slovensku prof. Oľga Benč a rektor Ternopoľskej národnej ekonomic-
kej univerzity na Ukrajine prof. Andriy Krysovaty. Vo vzájomnom rozhovore prerokovali 
podmienky budúcej spolupráce najmä s Právnickou fakultou, Filozofickou fakultou a 
Fakultou verejnej správy. 
 
Dňa 26. 9. 2014 sa v priestoroch košického obchodného centra Atrium Optima usku-
točnili podujatie Noc výskumníkov v rámci 8. ročníka festivalu vedy  "Európska Noc 
výskumníkov", do programu ktorého sa zapojila aj UPJŠ. Naši pracovníci z Prírodove-
deckej fakulty a Filozofickej fakulty si pre návštevníkov pripravili dve zaujímavé pred-
nášky a šesť vedeckých stánkov. 
 
Dňa 7. 10. 2014 sa uskutočnila 2. konferencia, organizovaná v súvislosti s riešením 
projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 
znalostných technológií (UVP TECHNICOM) pod názvom Modely fungovania vedec-
kých parkov: skúsenosti a príležitosti pre slovenské vedecké parky a centrá. Cieľom 
konferencie bolo sprostredkovať skúsenosti z krajín, v ktorých vedecké parky úspešne 
fungujú a hľadať možnosti transferu úspešných modelov v slovenských podmienkach, 
výmena skúseností a posilnenie spolupráce medzi pripravovanými vedeckými parkami 
na Slovensku a nastavenie modelov udržateľného fungovania v spolupráci so súkrom-
ným a verejným sektorom v regióne. 
 
V dňoch 7. – 9. 10. 2014 sa v Bratislave uskutočnil najväčší medzinárodný veľtrh štúdia 
a kariéry na Slovensku AKADÉMIA & VAPAC. Pod záštitou podpredsedu Európskej 
komisie, ministra školstva a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa konal už 
osemnásty ročník tohoto významného podujatia. Na veľtrhu sa prezentovalo 225 vysta-
vovateľov spomedzi slovenských a zahraničných univerzít, vysokých škôl, fakúlt, inšti-
túcií  disponujúcich informáciami o podmienkach ďalšieho vzdelávania, jazykovom 
vzdelávaní, štipendiách, grantoch a o potrebe zamestnaneckých pozícií v jednotlivých 
regiónoch Slovenska a v zahraničí. Po siedmy raz sa veľtrhu zúčastnila aj UPJŠ. Veľtrh 
navštívilo počas troch dní viac než 8 tisíc návštevníkov z celého Slovenska. Mnohých 
z nich sme po skončení veľtrhu privítali aj na Dni otvorených dverí UPJŠ. 
 
Dňa 10. 10. 2014 sa uskutočnil univerzitný Deň otvorených dverí, organizovaný v spo-
lupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili štu-
denti stredných škôl, pedagógovia a všetci priaznivci UPJŠ v Košiciach. Podujatie za-
čalo v budove Sokrates v areáli na Moyzesovej 9 oficiálnym otvorením za účasti zá-
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stupcov vedenia UPJŠ v Košiciach. Následne program pokračoval na jednotlivých fa-
kultách a pracoviskách. Účasť asi tisícky stredoškolákov nás motivuje zorganizovať v 
budúcnosti i ďalšie ročníky.   
 
V Historickej aule UPJŠ sa dňa 22. 10. 2014 za účasti študentov a zamestnancov us-
kutočnilo stretnutie s trojnásobným nositeľom Pulitzerovej ceny Waltom Bogdanichom. 
Témou prednášky boli riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekono-
mike. (Ako maximalizovať dopad našej žurnalistiky a jej ochranu proti tým, ktorí novi-
nárstvo ohrozujú.) 
 
Dňa 24. 10. 2014 sa v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach konalo slávnostné pod-
ujatie pri príležitosti odovzdávania cien Košického samosprávneho kraja. Predseda 
KSK JUDr. Zdenko Trebuľa za účasti predstaviteľov a zástupcov KSK udelil najvyššie 
ocenenia regionálnej samosprávy 17 jednotlivcom a 5 kolektívom. Univerzita Pavla Jo-
zefa Šafárika v Košiciach mala medzi ocenenými aj tohto roku svojich zástupcov. Cenu 
KSK získal kolektív Botanickej záhrady za vynikajúce výsledky transferu zhromažde-
ných poznatkov z ríše rastlín medzi širokou verejnosťou s cieľom upevňovania trvalej 
udržateľnosti priaznivého životného prostredia. Ocenenie prevzal riaditeľ BZ doc. RNDr. 
Sergej Mochnacký, CSc. Cenu predsedu KSK získal prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. za 
rozvoj verejnej politiky v pedagogickej a vedeckej činnosti, za rozvoj spolupráce s vy-
sokými školami zameriavajúcimi sa na oblasť verejnej správy so Združením miest a obcí 
Slovenska a Košickým samosprávnym krajom, za mimoriadne zásluhy v medzinárodnej 
oblasti a za dlhoročnú vzdelávaciu činnosť v rámci spolupráce Fakulty verejnej správy 
UPJŠ a KSK. Plaketu predsedu KSK získal prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. za zásluhy pri 
vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, za úspešný podiel v získavaní grantových 
prostriedkov na budovanie a modernizáciu infraštruktúry fakulty, za významný podiel na 
organizácii významných kultúrnych a vedeckých podujatí na území Košického samo-
správneho kraja, ktoré sú zamerané najmä na literárnu tvorbu vysokoškolákov. Plaketu 
predsedu KSK získal aj prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc. za celoživotné pôsobenie 
v zdravotníctve,  za výborné výsledky v pedagogickej činnosti na lekárskej, právnickej 
i teologickej fakulte a  za rozvoj psychiatrie v meste Košice a v Košickom samospráv-
nom kraji (pri príležitosti životného jubilea - 80 rokov). 
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prevzal dňa 31. 10. 2014 
z rúk doc. RNDr. Jozefa Urbána, CSc., člena Výboru pre spoluprácu Slovenskej repub-
liky s CERN-om pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
zlatú pamätnú medailu pripomínajúcu 60. výročie založenia Európskej organizácie pre 
jadrový výskum CERN v Ženeve. Táto medaila pripomína 60 rokov existencie Európ-
skej organizácie pre jadrový výskum, známej pod skratkou CERN a bola udelená jej 
vrcholovému manažmentu, rade CERN-u a predstaviteľom jednotlivých členských štá-
tov. UPJŠ a pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Koši-
ciach tak boli symbolicky ocenení za dlhodobú aktívnu účasť na najnáročnejších vedec-
kých výskumoch, vrátane experimentov na veľkom hadrónovom urýchľovači častíc. 
 
Dňa 10. 11. 014 navštívil našu univerzitu tím ukrajinských odborných pracovníkov pre 
školstvo p. Vladimír Maruščenko - tajomník medzinárodnej skupiny Ukrajina-Slovensko, 
p. Sergej Parchomenk - radca ministra vedy a školstva Ukrajiny, p. Michail Kolibabčuk 
– vedúci Ukrajinsko-slovenského centra partnerstva, p. Eduard Bulyn - zástupca Ukra-
jinsko-slovenského centra partnerstva na Slovensku. Boli prerokované súčasné pod-
mienky spolupráce s ukrajinskými inštitúciami, ako aj možnosti budúcej spolupráce na-
šej univerzity s univerzitami na Ukrajine.  
 

http://www.upjs.sk/aktuality/cena-ksk-2014-pre-bz-upjs/
http://www.upjs.sk/aktuality/cena-predsedu-ksk-2014-pre-prof-palus/
http://www.upjs.sk/aktuality/plaketa-predsedu-ksk-2014-pre-prof-gbur/
http://www.upjs.sk/aktuality/plaketa-predsedu-ksk-2014-pre-prof-kafka/
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V dňoch 20. a 21. 11. 2014 zorganizoval Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v spo-
lupráci komisiou výchovy a vzdelávania Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenským 
olympijským výborom vedomostnú súťaž o olympizme pre vysoké školy. Osem druž-
stiev z rôznych fakúlt slovenských vysokých škôl si zmeralo sily v teoretických a prak-
tických disciplínach. Víťazmi zápolení v olympijskom duchu a na olympijské témy sa 
stali študenti Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Družstvo Ústavu telesnej výchovy a športu 
UPJŠ obsadilo druhú priečku.  
 
Študenti Ústavu telesnej výchovy a športu získali pre svoje štúdium priestrannú pred-
náškovú miestnosť priamo pri internátoch Medická 6 v Košiciach.  Pre študentov ESN 
(Erasmus Student Network) boli pripravené do užívania priestory pre svoju činnosť 
a prekvapením pre všetkých je nová vysokoškolská kaviarnička (klub College Cafe) 
s príjemnou domácou atmosférou. Zástupcovia vedenia dňa 3. 11. 2014 navštívili 
všetky vynovené priestory na Medickej ulici a vyjadrili presvedčenie, že prinesú úžitok 
všetkým študentom našej alma mater. 
 
Dňa 17. 11. 2014 sa na zimnom štadióne Vl. Dzurillu v Bratislave uskutočnil druhý roč-
ník Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky. Turnaja sa zúčastnil aj tím UPJŠ 
zložený zo študentov Ústavu telesnej výchovy a športu, Prírodovedeckej fakulty, Lekár-
skej fakulty a Filozofickej fakulty. Pri svojom premiérovom vystúpení obsadili piatu 
priečku z celkového počtu ôsmych zúčastnených univerzít.  
 

Študentský rozhlas Košice („ŠtuRKo“), ktorý pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, bodoval na celoslovenskej amatérskej súťaži internetových rozhlasových 
štúdií Rádiorallye 2014. Súťaž, ktorá sa v posledných dvoch rokoch koná s medziná-
rodnou účasťou českých rádií, hosťuje každý rok iné rádio. Organizátorom jubilejného 
desiateho ročníka bolo trnavské študentské rádio Aetter a košické „ŠtuRKo“ bolo ús-
pešné vo viacerých kategóriách - získalo okrem iného 1. miesto a cenu odbornej poroty 
v kategórii literárno-dramatických útvarov za nahrávku „Audiosprievodca pôrodom“ a 
tiež 1. miesto v medzinárodnej kategórii za kompozíciu „Born to live“, ktorá sa zároveň 
stala najúspešnejšou nahrávkou celej súťaže. 
 
Rok činnosti malo za sebou Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNI-
POC), ktoré ponúka poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ, vrátane študen-
tov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Tých študuje na univerzite 16, z nich polo-
vica na Filozofickej fakulte. Ide hlavne o študentov so zrakovým oslabením, nedoslý-
chavosťou a rôznymi motorickými problémami. UPJŠ zriadila UNIPOC ako špecializo-
vané pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou pre poskytovanie poradenstva svojim 
študentom s cieľom poskytnúť študentom pomoc prostredníctvom poverených zamest-
nancov – špecialistov z odborných katedier a ústavov fakúlt alebo rektorátnych praco-
vísk. Jeho pracovníci pomáhajú študentom so zorientovaním sa v rôznych problemati-
kách a s riešením ich problémov, či prekonávaním rôznych ťažkostí, s ktorými sa stre-
távajú v osobnom živote alebo pri svojom štúdiu. Za prvý rok činnosti UNIPOC vyhľa-
dalo jeho pomoc už viacero študentov zo všetkých fakúlt. Pracovníci centra riešili hlavne 
prípady neistoty pri štúdiu, zvlášť u študentov po nejakom zlyhaní v minulosti, napríklad 
po opakovaní ročníka pociťujú pri náročných skúškach oveľa väčšiu neistotu ako ich 
spolužiaci. Pomáhali aj mladým ľuďom s poruchami učenia, ako sú dyslexia alebo 
dysgrafia, či študentovi so sociálnou fóbiou, ktorý mal strach z vystupovania pri semi-
nárnych prácach. 
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Folklórny súbor Hornád dňa 29. 3. 2014 uviedol v Štátnom divadle Košice premiérový 
multimediálny galaprogram venovaný 50. výročiu založenia súboru, zúčastnil sa na naj-
významnejšom slovenskom folklórnom podujatí Východná a získal titul laureát na sú-
ťaží vysokoškolských súborov Akademická Nitra 2014, ktorá sa konala v dňoch 7. - 
10.7.2014. Folklórny súbor si prevzal najvyššie ocenenie laureát najvýznamnejšej slo-
venskej súťaže sólistov - tanečníkov Šaffova ostroha v Dlhom Klčove. Medzi ďalšie ak-
tivity patrí predstavenie na súťaži primášov vo Zvolenskej Slatine s  pásmom spevov 
a tancov, prezentácia na festivale Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe s celovečer-
ným programom, vystúpenie na Festivale kultúry Rusínov vo Svidníku s rusínskym re-
pertoárom. Celovečerný program na počesť 50. výročia súboru uviedol FS Hornád na 
progresívnom podujatí Bystrická folklórna Haravara v Banskej Bystrici, ďalej  na obec-
ných slávnostiach v Šarišskom Jastrabí a vo Veľkom Lipníku. FS Hornád tradične na 
pôde UPFŠ prezentoval slovenské tradície zahraničným študentom. Zúčastnil sa odha-
lenia pamätnej tabule Tarasa Ševčenka, absolvoval vystúpenie v Botanickej záhrade 
UPJŠ v rámci podujatia pre zamestnancov Juniáles.Členovia FS Hornád sa predstavili 
akademickej obci v rámci októbrového podujatia Move Week a 16. 10. 2014 na sláv-
nostnom otvorení akademického roka na Lekárskej Fakulte UPJŠ.  
 
Univerzitný časopis Universitas Šafarikiana, ročník 41 vyšiel v roku 2014 štyri krát. Elek-
tronické verzie jednotlivých čísiel časopisu sú zverejnené na univerzitnej webovej 
stránke www.upjs.sk. 
 
Podľa rankingu univerzít URAP 2014-2015 (University Ranking by Academic Perfor-
mance) zverejneného 12.11.2014 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 
základe výkonov vo vede evidovaných v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 
3. mieste na Slovensku za Univerzitou Komenského v Bratislave a tesne za Slovenskou 
technickou univerzitou v Bratislave. V rámci regiónu Európa UPJŠ bola hodnotená na 
442. mieste v Európe a na 1072. mieste na svete; celkove sa hodnotilo 2500 univerzít 
z celého sveta, pričom uvedený počet odpovedá približne 10 % svetových vysokoškol-
ských inštitúcií. UPJŠ oproti predchádzajúcemu hodnoteniu (480. miesto v Európe 
a 1232. miesto vo svete) zlepšila svoje postavenie, čo potvrdzuje význam vedy v práci 
tvorivých zamestnancov a študentov UPJŠ a súčasne už tradičné výskumné zameranie 
UPJŠ. 
 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila koncom novembra 
2014 v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Opiera sa o 
verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. 
Celkovo bolo hodnotených 112 fakúlt, z toho 104 fakúlt verejných vysokých škôl a 8 
fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Tri z celkovo piatich fakúlt 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú vo svojich skupinách druhé najlepšie 
na Slovensku. V skupine medicínskych fakúlt Lekárska fakulta UPJŠ obhájila minulo-
ročné umiestnenie na 2. mieste, pričom v ukazovateli „Grantová úspešnosť“ dosiahla 
najvyššie hodnotenie spomedzi všetkých hodnotených medicínskych fakúlt. V skupine 
fakúlt prírodovedného zamerania sa Prírodovedecká fakulta UPJŠ opäť umiestnila na 
druhom mieste za Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK. Tretia v poradí skončila 
Prírodovedecká fakulta UK. Podľa hodnotenia ARRA práve tieto tri najstaršie „prírodo-
vedecké“ fakulty jednoznačne prevyšujú ostatné fakulty „prírodných vied“ vyšším plne-
ním kritérií  pre vedu a výskum. V skupine právnických fakúlt Právnická fakulta UPJŠ 
už stabilne sa umiestňuje na druhom mieste za Právnickou fakultou TU, pričom v uka-
zovateli „Vzdelávanie“ naša Právnická fakulta dosiahla najvyššie hodnotenie. V skupine 
filozofických fakúlt sa Filozofická fakulta UPJŠ umiestnila, podobne ako v predchádza-
júcom roku, v prvej polovici rebríčka na 5. mieste. Je potešiteľné, že Filozofická fakulta 

http://www.upjs.sk/
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UPJŠ dosiahla v ukazovateli „Veda a výskum“ druhé najvyššie hodnotenie spomedzi 
všetkých fakúlt podobného zamerania, pričom najvyššie hodnotenie dosiahla v tomto 
ukazovateli Fakulta humanitných a prírodných vied PU, ktorá je čiastočne zamerané na 
oblasť prírodných vied. V skupine ostatných spoločenských vied sa Fakulta verejnej 
správy UPJŠ opakovane umiestnila na 10. priečke spomedzi 13 hodnotených fakúlt. 
FVS ešte nemá uzavretý cyklus tretieho stupňa vzdelávania, čo sa evidentne prejavuje 
aj na hodnotení v tejto oblasti. 
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou UPJŠ v súčasnosti je zabezpečiť štúdium na všetkých súčastiach uni-
verzity tak, aby sa opieralo o kvalitný vedecký výskum a o kolektív odborne erudova-
ných zdatných učiteľov, ktorí prednášajú na základe výsledkov vlastného vedeckého 
bádania. Univerzita a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa jej študenti počas 
vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, 
najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi metódami 
vzdelávania. 

 

Prijímanie kvalitných absolventov SŠ je základným predpokladom zvládnutia nároč-
ného štúdia na UPJŠ. Propagácia štúdia patrí k prioritným úlohám vedenia univerzity 
i vedení fakúlt. Jej cieľom je nielen prilákať vynikajúcich študentov, ale i šíriť dobré meno 
UPJŠ vo verejnosti. Už tradične máme dobré skúsenosti s organizáciou univerzitného 
Dňa otvorených dverí (DOD). Od roku 2013  DOD organizujeme v spolupráci s Odbo-
rom školstva KSK. Tradičnej prehliadke pracovísk fakúlt predchádza univerzitná pre-
zentácia štúdia na UPJŠ vo forme výstavy o vzdelávaní, ktorej cieľom je pri prezentač-
ných stánkoch fakulty a prostredníctvom  stretnutí so zástupcami univerzitných praco-
vísk a fakúlt poskytnúť komplexné informácie o štúdiu na UPJŠ na jednom mieste. Túto 
novú tradíciu DOD chceme naďalej zdokonaľovať. Za významný krok z úrovne univer-
zity považujeme možnosť udelenia štipendia talentovaným absolventom stredných škôl 
(víťazi významných vedomostných olympiád, celoštátnych súťaží a pod). V AR 2013/14 
rektor udelil prvých 5 štipendií vo výške 400 € na študenta v odboroch fyzika, informatika 
aj s prednostným pridelením ubytovania v ŠDaJ. Vedenie univerzity víta aj podporu 
prírodovedných odborov formou „odborového štipendia“ z úrovne MŠVVaŠ SR. Uvítali 
by sme však, keby VŠ mali väčšiu slobodu pri prerozdeľovaní pridelenej dotácie. Ako 
problémové vidíme udeľovanie tohto štipendia novo nastupujúcim študentom na zá-
klade výsledkov stredoškolského štúdia.  

 
Tradične najintenzívnejšia spolupráca so strednými školami aj v uplynulom AR bola zo 
strany Prírodovedeckej fakulty (PF) a Filozofickej fakulty (FF). Obe fakulty využívajú 
osvedčené formy kontaktu so stredoškolákmi: osobné návštevy škôl, fakultné DOD, po-
pularizačné prednášky,  korešpondenčné semináre, ďalšie vzdelávanie učiteľov, vzde-
lávacie programy prevencie pre učiteľov a žiakov,  podpora SOČ, výkon pedagogických 
praxí, masmediálne vystúpenia osobností UPJŠ a pod. 
 

Motivovaniu mladých ľudí pre štúdium na UPJŠ  napomáha popularizácia vedy a pre-
zentácia fakúlt podporovaná rôznymi formami. Zamestnanci, učitelia aj študenti v spo-
lupráci so SAV sa zapájajú do organizácie súťaží pre stredoškolákov a popularizačných 
aktivít pre verejnosť.  Univerzita sa najmä prostredníctvom PF, LF a FF ochotne zapája 
do podujatia „Noc výskumníka. Od septembra 2013 púta pozornosť zaujímavá výstava 
v Kulturparku „Kreatívna fabrika“, kde naša univerzita vďaka pracovníkom Oddelenia 
didaktiky fyziky z Ústavu fyzikálnych vied PF participuje spolu s USS KE a.s. a TUKE 
na hodnotných demonštračných experimentoch pre širokú verejnosť.  
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Ku prvému septembru 2014 ponúkala naša univerzita vysokoškolské vzdelanie v 217 
akreditovaných študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa. 
Štruktúra akreditovaných programov podľa stupňa štúdia bola: 109 programov v prvom 
stupni štúdia, 66 programov v druhom stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 42 
programov pre tretí stupeň štúdia. Detailný prehľad jednotlivých študijných programov 
podľa stupňa štúdia a podľa fakúlt prezentuje tabuľka č. 15 v tabuľkovej prílohe tejto 
správy a obrázok č.1 . V tejto súvislosti je treba poznamenať, že v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím nedochádza k zmenám v ponuke študijných programov. Je to 
dôsledok procesu stabilizácie  počtu študijných programov na všetkých súčastiach 
UPJŠ. K akreditovaným novinkám patria magisterské ŠP „Európska verejná správa“ na 
FVS a Matematická informatika na PF. V letnom semestri 2013/14 podala FVS žiadosť 
o akreditáciu spoločného magisterského študijného programu  „Verejná politika a ve-
rejná správa v strednej Európe“ spolupráci s Fakultou verejných politík Slezskej univer-
zity v Opave. V súčasnosti už máme súhlas MŠ ČR  i našej AK k udeleniu práv.  
 
Celkovo tak možno konštatovať, že univerzita nekládla v uplynulom roku dôraz na roz-
širovanie ponuky študijných programov, ale podstatne viac na ich modernizáciu, skva-
litňovanie a vysokú kompatibilitu s požiadavkami praxe.  
 
Počas celého akademického roka 2013/14 sme žili procesom prípravy na  komplexnú 
akreditáciu. Z pozície vedenia univerzity sme sa snažili urobiť maximum pre uľahčenie 
krokov potrebných pre finalizáciu požiadaviek potrebných  pre kompletizáciu žiadosti 
o priznanie práv  uskutočňovať študijný program 1.-3. stupňa na fakultách. Okrem po-
trebnej metodickej pomoci sme  vyvinuli podporu v AiS2, ktorá bola užitočná najmä pri 
kompletizácii štatistických údajov. Vedenie univerzity oceňuje vynaložené  úsilie zo 
strany  najmä garantov a akademických funkcionárov pre včasné podanie žiadosti 
o komplexnú akreditáciu.  
 

 

 
 
Graf č. 1 Štruktúra ponúkaných študijných programov 
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Štruktúra študentov 
 
Ku 31. októbru 2014 študovalo na UPJŠ v Košiciach vo všetkých formách a na všetkých 
stupňoch vzdelávania celkom 7 831 študentov, z toho 6 993 v dennej forme štúdia a 883 
študentov v externej forme štúdia.  Počet študentov 1. až 3. stupňa po fakultách zobra-
zuje graf č. 2. Najväčší počet študentov študoval na Lekárskej fakulte a Filozofickej 
fakulte. Na všetkých fakultách jednoznačne prevládal počet študentov denného štúdia 
oproti študentom externého štúdia. 
  

 
Graf č. 2: Počet denných a externých študentov po fakultách k 31.10.2014. 
 
Detailný pohľad na štruktúru študentov z hľadiska fakulty, formy štúdia a štátnej prísluš-
nosti poskytuje tabuľka č.1 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Tabuľka č. 1a v tabuľkovej 
prílohe tejto správy umožňuje získať obraz o vývine počtu a štruktúry študentov za po-
sledných 6 rokov. Zjednodušený pohľad na tento vývin ponúka aj nasledujúci graf č. 3: 
 

Graf č. 3: Zmeny v počtoch študentov UPJŠ v Košiciach v rokoch 2008– 2014 

 
 
Celkový počet študentov až do AR 2010/2011 na univerzite medziročne mierne rástol 
a to hlavne vzhľadom k dobudovávaniu štruktúry Filozofickej fakulty, ktorá sa na tomto 
vzraste podieľala najviac. Počty študentov na iných fakultách sú v zásade stabilizované 
a mierne sa menila skôr ich štruktúra.  V posledných dvoch rokoch sme už zaznamenali 
mierny pokles počtu študentov najmä vďaka poklesu externých študentov i útlmu nele-
kárskych študijných programov na LF.  
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Z hľadiska kvality vzdelávania možno považovať za pozitívum relatívne nízku proporciu 
študentov v externej forme vzdelávania a stále narastajúci podiel študentov tretieho 
stupňa vzdelávania. Potešiteľný je vývoj počtu zahraničných študentov, ktorý v roku 
2014 presiahol hodnotu 10%. Najmä LF sa doslova zmenila v multinárodnú komunitu 
slovenských a zahraničných študentov, keďže v AR 2013/14 evidovala 785 zahranič-
ných študentov. Ide o študentov z EÚ, nečlenských štátov EÚ i z Afriky. Na PF a FF sa 
v posledných rokoch ročný počet zahraničných študentov pohybuje v intervale 10-20 
študentov, na PrávF a FVS v počte 2-5 študentov. Uvedené údaje sa netýkajú počtu 
zahraničných študentov v rámci výmenného programu LPP ERASMUS. 
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

Medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania výrazne posilňujú mobility študentov, 
ktoré boli v roku 2014 realizované v rámci programu Erasmus+ a v rámci Národného 
štipendijného programu SR. Počty vyslaných a prijatých študentov uvádza tabuľka č. 6. 
Na zabezpečovaní mobilít prichádzajúcich študentov sa aktívne podieľali študenti pô-
sobiaci v Erasmus Student Network (ESN). V roku 2014 sa Erasmus+ študenti a štu-
denti ESN pravidelne zapájali do iniciatív Social Erasmus, ktorých cieľom je integrova-
nie zahraničných študentov do lokálnej komunity.  
 

Prijímanie na štúdium 
 
Prijímanie na štúdium v akreditovaných študijných programoch sa uskutočňovalo 
striktne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých ško-
lách a Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach.  V prijímacom konaní sa uplatnila široká 
paleta rôznych prijímacích procedúr (prijímanie výlučne na základe prospechu zo stred-
ných škôl, prijímanie na základe jednej alebo viacerých súčastí prijímacej skúšky, ako 
aj kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech, iné stanovené externé kritériá, 
ako napr. účasť na predmetových olympiádach, dosiahnuté výsledky v súťažiach štu-
dentskej odbornej činnosti a tiež výsledok prijímacej skúšky). Použité procedúry záviseli 
od povahy študijného programu a jeho špecifických požiadaviek a tiež aj od dlhodobých 
trendov na „trhu“ ponuky a dopytu po jednotlivých študijných programoch.  Pri analýze 
administratívneho procesu spracovania dát pre prijímacie konanie z prihlášok na štú-
dium je potešujúcou skutočnosťou, že sa udomácňuje podávanie elektronickej pri-
hlášky. Kým v roku 2010 bolo na prvý stupeň podaných cca 10% prihlášok, v roku 2014 
ich počet narástol viac ako trojnásobne a dá sa predpokladať, že tento trend sa bude 
ďalej zvyšovať. Prijímanie na druhý a tretí stupeň sa realizuje takmer výlučne elektro-
nickou prihláškou, čo významne uľahčuje administratívne spracovanie dát pre prijíma-
cie konanie.   
 
Ako vyplýva z hodnotiacich správ jednotlivých fakúlt o štúdium  na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach pretrváva vcelku uspokojivý záujem, napriek tomu, že  aj 
UPJŠ sa musí vyrovnávať  so znižujúcim sa demografickým vývojom  populácie, pre 
ktorú sú otvorené brány neprimerane vysokého počtu subjektov poskytujúcich VŠ vzde-
lávanie a to rôznej kvality.  
 
V roku 2014 evidujeme zatiaľ najnižší počet prihlášok na štúdium 1. stupňa v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. Medziročný pokles od r. 2010 sa však nemení. Spoplat-
nenie a najmä predĺženie štandardnej dĺžky štúdia u externého štúdia sú faktory, ktoré 
významne znížili záujem o túto formu. V r. 2013 pre AR 2013/14 prejavilo  záujem o štú-
dium na UPJŠ celkove 7027 študentov na všetkých stupňoch štúdia, v r. 2014 pre AR 
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2014/15 prejavilo  záujem o štúdium na UPJŠ celkove 6341 študentov všetkých stup-
ňov,  čo je menej o 680 prihlášok  v porovnaní s rokom 2013. Z toho bolo 5 167 uchá-
dzačov o štúdium prvého stupňa, 975 druhého stupňa a 159 tretieho stupňa.  Z tohto 
počtu bolo na štúdium akceptovaných 3 761    uchádzačov a k 30.09. 2014 zapísaných 
2 650 študentov, čo je o 274 študentov menej ako v predchádzajúcom AR. 
 
Podrobné údaje o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednotlivých študij-
ných odborov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, posky-
tujú tabuľky č. 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy. Na univerzite tak existujú 
študijné programy v študijných odboroch, o ktoré je tradične veľmi vysoký záujem, nie-
koľkonásobne prekračujúci kapacitné možnosti a naopak existujú študijné odbory, kde 
sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záujemcov než je univerzita pri-
pravená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad štúdium v oblasti žurnalistiky, 
sociálnych a behaviorálnych vied (psychológia, sociálna práca, politológia), kde počet 
uchádzačov prekročil v roku 2014 možnosti školy takmer šesťnásobne, ďalej štúdium 
zubného lekárstva, všeobecného lekárstva, kde pomer počtu uchádzačov ku plánova-
ným kapacitám činil viac ako päťnásobok a tiež záujem o štúdium biológie, chémie pre-
sahuje kapacitné možnosti PF. Naopak, dlhodobejšie môžeme pozorovať pomerne 
nízky záujem verejnosti o štúdium v takých oblastiach, ako je matematika, fyzika, infor-
matika, všeobecná ekológia, vybrané medziodborové študijné programy. Ide pritom 
o študijné programy, ktoré univerzita poskytuje na  špičkovej úrovni. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 4: Záujem o štúdium v rokoch 1010 -2014 
 
O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2014 situá-
cia v prijímaní na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. 
tabuľka 3b tabuľkovej prílohy tejto správy). Vzhľadom na to, že v našej spoločnosti sa 
ešte ani zďaleka nevžil systém trojstupňového vzdelávania a nie je primerane doposiaľ 
reflektovaný ani legislatívou v oblasti zamestnávania, štúdium programov druhého 
stupňa sa stále poníma ako nie oddelené a viac-menej automatické pokračovanie pro-
gramov prvého stupňa. Neprekvapuje preto, že  80 percent prihlášok na štúdium pro-
gramov druhého stupňa na UPJŠ tvorili prihlášky vlastných absolventov bakalárskeho 
stupňa.  Pozitívom však je, že od automatického prijímania absolventov bakalárskeho 
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štúdia na štúdium druhého stupňa vidieť na našej univerzite zreteľný posun smerom ku 
selekcii a jasnej explicitnej formulácii kritérií pre akceptovanie uchádzača na druhý stu-
peň vysokoškolského vzdelávania.   
 
V porovnaní s predchádzajúcim rokmi  sa  dôležitosť ustanovenia presných podmienok 
pre prijímacie konanie na druhý stupeň výrazne zvyšuje vďaka skutočnosti, že o štú-
dium na našej univerzite je záujem aj z iných VŠ, niekedy žiaľ s nedostatočnými teore-
tickými i praktickými vedomosťami. Najväčší záujem o magisterské štúdium z iných VŠ 
sme zaznamenali najmä na FF - 66, kde  na niektorých študijných programoch bolo 
potrebné pristúpiť k prijímacej skúške (psychológia, BAS), PF - 23 (z toho 9 z Ukra-
jiny a 1z GB), PrF - 19.  
 
Prijímacie konanie na tretí stupeň má svoje špecifiká vyplývajúce priamo zo zákona 
o VŠ.  Doktorandské štúdium realizujeme aj v spolupráci s externými vzdelávacími in-
štitúciami (najmä na Prírodovedeckej fakulte), čo kladie zvýšené nároky na jeho orga-
nizáciu. Hlavným poslaním UPJŠ na tomto stupni vzdelávania je udržanie jeho vedec-
kého charakteru. Ako nevyhnutné organizačné opatrenie sa preto núkalo schválenie 
Študijného poriadku doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach, v ktorom sú ustano-
vené  základné východiská pre prijímacie konanie, nevyhnutné požiadavky na kumulá-
ciu kreditov vo vedeckej i študijnej časti včítane  pravidiel prideľovania kreditov, priebeh 
dizertačnej skúšky i obhajoby dizertačnej práce. Situáciu v prijímaní na študijné pro-
gramy tretieho stupňa pre akademický rok 20014/15 sumarizuje tabuľka č. 3c tabuľkovej 
prílohy tejto správy.  
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2013/14 ukončilo riadne svoje štúdium 2 047 študentov všetkých 
troch stupňov vysokoškolského vzdelávania: 900 prvý stupeň, 778 druhý stupeň, 288 
spojený prvý a druhý stupeň, a 112 tretí stupeň štúdia.  Bližší pohľad na ich štruktúru aj 
podľa fakúlt a formy štúdia ponúka tabuľka č. 2 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
 
Zaujímavým sa javí pohľad na graf č. 5, ktorý sumarizuje počty a percentá študentov, 
ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním. Tieto údaje slúžia aj ako doplnenie k obrazu 
o náročnosti štúdia jednotlivých stupňov. 

 

 
 

    Graf č. 5: Počty študentov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním 
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Problematika zamestnanosti absolventov VŠ sa v súčasnosti stáva jednou z prioritne 
diskutovaných tém vo verejnosti. Pozorne sledujeme údaje, ktoré zverejňuje MŠVVaŠ 
SR o uplatnení absolventov na základe údajov UIPŠ.  Z publikovaných údajov je zrejmé, 
že absolventi LF a PF patria k absolventom s najlepším uplatnením v SR. Narastá však 
problém uplatnenia absolventov PrávF a FVS, čo čiastočne spôsobilo aj otvorenie súk-
romných VŠ v odbore práva či ekonómie  a tým nasýtenie trhu. V týchto odboroch na 
Slovensku ešte stále kvalita vzdelávania nehrá dominantnú úlohu. Ako vyplýva z hod-
notiacej správy o vzdelávaní na FVS, fakulta sa zaujíma a rieši tento problém, organi-
zuje vlastný prieskum uplatnenia absolventov a je pripravená v spolupráci s vedením 
UPJŠ prijímať opatrenia v duchu trendov na UPJŠ. UPJŠ nepodceňuje túto problema-
tiku a prijala rad konkrétnych opatrení pre zlepšenie uplatnenia absolventov v praxi: 
 

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

2. Prijali sme i opatrenia k efektívnejšiemu  zisťovaniu spätnej väzby od absolventov 
možnosťou kreovania elektronického dotazníka pre absolventov v AIS novo vyvi-
nutou aplikáciou vo forme Alumni Space.  

3. Za najvýznamnejšie opatrenie považujeme využitie európskych štrukturálnych 
fondov na prípravu interdisciplinárnych certifikovaných kurzov pre študentov 
UPJŠ. V AR 2013/14 sme začali riešiť univerzitný projekt „Rozvoj inovatívnych 
foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity na UPJŠ v Košiciach (RIFIV) s do-
táciou 1.3 M€. Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť podmienky pre lepšie 
uplatnenie absolventov UPJŠ na trhu práce, tejto problematike je venovaná sa-
mostatná aktivita. V projekte je plánovaná ponúka  9 certifikátov UPJŠ a 3 medzi-
národne uznávané certifikáty. Zameranie certifikátov bolo konzultované s odbera-
teľmi našich absolventov. 

 
Realizáciu certifikovaných kurzov sme v AR 2014/15 ponúkli vo forme „Akademického 
menu“. Sme radi, že o certifikované kurzy je veľký záujem zo strany študentov všetkých 
stupňov a foriem štúdia. V AR 2014/15 evidujeme 1600 zápisov predmetov. 
 
Výber z úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2014 získali študenti našej univerzity početné úspechy a ocenenia v oblasti ve-
deckovýskumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. Tri úspešné osobnosti z našej univer-
zity, víťazov jubilejného 10. ročníka prestížnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska 
2013/2014 prijal  osobne rektor UPJŠ, aby im tak osobne zablahoželal k dosiahnutiu 
ocenenia za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedecko-výskumnej oblasti. Oce-
nenie získali: RNDr. Ľubomír Antoni, doktorand Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za zís-
kanie prvého miesta v kategórii „Informatika, matematicko-fyzikálne vedy“, MUDr. Milan 
Maretta, absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ za získanie prvého miesta v kategórii „Le-
kárske vedy, farmácia“ a Mgr. Ing. František Lipták, doktorand Právnickej fakulty UPJŠ 
za získanie prvého miesta v kategórii „Právo, filozofia, politológia, sociológia“. Rektor 
vyjadril poďakovanie, že aj vďaka nim sa odborný profil mladých ľudí našej alma mater 
úspešne predstavuje širokej verejnosti.  
 
V rámci udeľovania výročných cien ocenil rektor univerzity  šesť študentov za výsledky 
ich vedeckého skúmania, ktoré boli publikované v karentovaných zahraničných aj do-
mácich časopisoch. Na vedeckých konferenciách ako spoluautori  vystúpili s príspev-
kami vo forme prednášok a posterov 2 študenti. Počet ocenených za vzornú reprezen-
táciu UPJŠ vo vedeckovýskumnej činnosti a športe, ako aj za vynikajúce výsledky po-

https://www.upjs.sk/aktuality/studentska-osobnost-slovenska-2013-2014-vitazi-z-upjs
https://www.upjs.sk/aktuality/studentska-osobnost-slovenska-2013-2014-vitazi-z-upjs
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čas celého štúdia je vyjadrený v nasledujúcej tabuľke. Výraznou motiváciou pre najlep-
ších študentov UPJŠ je Výročná cena rektora udeľovaná nielen za vynikajúce študijné 
výsledky počas celého štúdia (prospech do 1.1.), ale aj ocenenia publikačnej aktivity 
študentov, reprezentácia UPJŠ na medzinárodných konferenciách a v športe. Prehľad 
počtu ocenených ku dňu za AR 2013/14 je dokumentovaný v tabuľke č.1 

 
Tab. 1: Výročná cena rektora za publikačné aktivity a reprezentáciu UPJŠ 2013/14 

 

                        Publikačné 
výstupy 

Cena  
za  

prospech 

 ŠVK Šport Konferencie A B C  

LF 2 3  5   6 

PF 4  1 3   10 

PrF 4 1 1 0 1  7 

FF 5   1   15 

FVS       4 

ÚTVaŠ  1      

Celkom 15 5 2 9 1  42 

 
Dňa 18 . 11. 2014 sa uskutočnilo tradičné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri 
príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v priestoroch KAM klubu na Medickej ulici 
v Košiciach. Rektor univerzity prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.  spolu s prorektorom pre 
vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. P. Sovákom, CSc. 
odovzdali študentom našej univerzity dekréty o udelení Výročnej ceny rektora za vyni-
kajúce výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach.  
 
Skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry učiteľov 
 
Je potešiteľné, že i keď mierne, ale vcelku zreteľne vidieť trend k skvalitňovaniu kvalifi-
kačnej štruktúry učiteľov a to najmä v postupnom znižovaní podielu učiteľov bez ukon-
čeného tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. V uplynulom roku narástol celkový 
počet učiteľov o 18. Narástol počet odborných asistentov s vedeckou hodnosťou najmä 
na LF a FF z 319 na 337. Vynikajúca kvalifikačná štruktúra je tradične na Prírodovedec-
kej fakulte, kde  úplne eliminovali učiteľov bez PhD. Aj na FVS je kvalifikačná štruktúra 
učiteľov bez kategórií OA bez Phd, Asistent, Lektor. Kvalifikačná štruktúra učiteľov na 
jednotlivých fakultách je v nasledujúcom grafe č.6. 
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Aj keď prirodzene hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania bolo v akademickom roku 
2012/13 vzdelávanie v študijných programoch prvého až tretieho stupňa, UPJŠ ponú-
kala a poskytovala vzdelávanie aj v rámci celoživotného vzdelávania.  Tradičnou a dl-
horočnou aktivitou je v tomto kontexte aktívna účasť univerzity v konzorciu vysokých 
škôl zabezpečujúcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku.   
 
Všetky fakulty tradične realizujú rigorózne konania a na Lekárskej fakulte významnú 
zložku celoživotného vzdelávania tvorí špecializačné štúdium. Avšak lídrom v oblasti 
ďalšieho vzdelávania na UPJŠ ostala aj v uplynulom akademickom roku Prírodove-
decká fakulta, ktorá prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania (CCV) realizo-
vala celý rad komerčných a nekomerčných aktivít pre absolventov i verejnosť.  Medzi 
vzdelávacie aktivity CCV patrí ďalšie vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie a atestačné 
skúšky pedagogických zamestnancov. CCV je zodpovedné aj za prípravu akreditač-
ných spisov v rámci ďalšieho a kontinuálneho vzdelávania. V rámci kontinuálneho vzde-
lávania fakulta ponúka 21 vzdelávacích programov (aktualizačné a inovačné vzdeláva-
nie) a 2 vzdelávacie programy (aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie). Okrem 
toho ponúka kurzy na zvýšenie digitálnej gramotnosti, ktoré prispôsobuje konkrétnym 
požiadavkám. V rámci komerčných aktivít CCV k najvýznamnejším patrí realizácia ško-
lení pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre potreby štátnej pokladnice. V roku 
2014 sa zúčastnilo štyroch rôznych vzdelávacích kurzov spolu 2811 zamestnancov ve-
rejnej správy.  
 
V roku 2014 CCV pokračovalo v tvorbe koncepcie a realizácie vzdelávacích aktivít 
v rámci IT Valley Akadémie. Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi 
členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP sa rozhodli 
nadviazať na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti ICT a vytvárania nových 
pracovných miest v ICT sektore z minulých rokov. Podpísaním memoranda o porozu-
mení a spolupráci medzi Košice IT Valley a SAP Slovensko sa v januári 2014 oficiálne 
spustil dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA. Pre vzdelávanie zamestnancov 
firiem bolo pripravených a realizovaných 8 kurzov. Vzdelávania sa v roku 2014 zúčas-
tnilo 275 zamestnancov. Pre vzdelávanie študentov bolo v spolupráci s firmami pripra-
vených 13 predmetov. V štyroch predmetoch počas ZS 2014/2015 sa vzdelávania zú-
častnilo  244 študentov (okrem UPJŠ aj TUKE a PHF EU). Lektorsky vzdelávanie v SAP 
akadémii okrem dvoch interných zamestnancov CCV zabezpečovalo 9 lektorov z IT 
firiem (T-Systems, Tory Consulting, IBM, FPT). 
 
V letných mesiacoch CCV v spolupráci s Občianskym združením Prírodovedec a Ko-
šice IT Valley prostredníctvom IT Valley Akadémie  zorganizovalo Denný IT tábor so 
zameraním na programovanie - 1 turnus, spolu 20 žiakov ZŠ: Robotické stavebnice a 
programovanie animácii v jazyku SCRATCH. 
 
V prvom štvrťroku 2014 sa 4 skúšobní komisári akreditovali na nový modul M12 Bez-
pečnosť pri využívaní IKT a tiež na program Advanced: moduly AM3 Pokročilá práca s 
textom, AM4 Pokročilá práca s tabuľkami, AM5 Pokročilá práca s databázou, AM6 Pok-
ročilá práca s prezentáciou. Následne v júni 2014 sa akreditovali ďalší traja skúšobní 
komisári pre program Base a Standard. V decembri 2014 sa začalo testovanie pre štu-
dentov univerzity v rámci projektu RIFIV, cez ktorý majú študenti možnosť získať me-
dzinárodný certifikát ECDL úplne zadarmo. 
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V druhej polovici roku 2014 prebehla úspešná autorizácia Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach ako ECo-C vzdelávacej inštitúcie. UPJŠ má licenciu na vzdelávanie 
a testovanie na získanie medzinárodného certifikátu ECo-C. Naši študenti majú mož-
nosť získať tento certifikát v akademickom roku 2014/2015 v rámci projektu RIFIV úplne 
zadarmo.  
 
V roku 2014 CCV poskytovalo aj konzultačnú činnosť (asistent finančného manažéra a 
asistent manažéra monitoringu) pri realizácií dopytovo-orientovaných projektov pre dve 
stredné školy: Gymnázium Šrobárova 1, Košice a Stredná zdravotnícka škola, Moyze-
sova 17, Košice.  
 
Od januára 2014 CCV realizovalo pre mesto Trebišov dopytovo-orientovaný projekt 
„Učíme sa celý život“, do ktorého boli zapojení aj ďalší experti z Prírodovedeckej fakulty, 
Lekárskej fakulty, Právnickej fakulty a Filozofickej fakulty.  
Súčasťou organizačnej štruktúry CCV je i Centrum pre inovatívne vzdelávanie, ktoré 
realizuje aktivity v rámci projektu IRES: 

 školiaca konzultačná činnosť pre vyučovanie s podporou IT, 

 organizácia kontinuálneho vzdelávania a atestačných skúšok pre učiteľov ZŠ 
a SŠ, 

 akreditácia vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania. 
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Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa 
poslanie univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované 
v Aktualizácii Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2011 až 2017, ktorý bol schválený na 
zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 21. 6. 2012 po predchádzajúcom preroko-
vaní vo Vedeckej rade UPJŠ.   
 
Závery Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2011 až 2017 sú rozpracované v dlhodobých 
zámeroch jednotlivých fakúlt. Dlhodobý zámer UPJŠ, ako aj dlhodobé zámery fakúlt sú 
prerokované príslušnými vedeckými radami a schvaľované akademickými senátmi.  
 
Základnou formou organizácie výskumu na UPJŠ a jej súčastiach sú výskumné tímy, 
organizované výraznými vedeckými osobnosťami; tieto vedecké osobnosti sú nositeľmi 
výskumnej problematiky. Výskumné tímy najmä v prípade interdisciplinárneho výskumu 
sú často tvorené riešiteľmi z rôznych ústavov, fakúlt, a vedecká spolupráca prekračuje  
aj rámec univerzity, keď na riešení sa podieľajú aj riešitelia z iných domácich ako aj 
zahraničných univerzít alebo vedeckých ustanovizní, prípadne aj z podnikateľského 
prostredia. Prioritou pri kreovaní výskumných tímov je predovšetkým potreba komplex-
ného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. Okrem vedeckej čin-
nosti sa na UPJŠ, Filozofickej fakulte príležitostne realizuje aj umelecká činnosť. 
 
UPJŠ má, na základe ostatnej komplexnej akreditácie, udelené osvedčenie o spôsobi-
losti vykonávať výskum a vývoj s platnosťou šesť rokov od jeho vydania 27. 11. 2009.  
Významnou úlohou UPJŠ v roku 2014 bola príprava materiálov k plánovanej Komplex-
nej akreditácii činnosti vysokých škôl, ktorá sa v oblasti vedy a výskumu zamerala na 
dve oblasti, a to (i) na prípravu podkladov pre (re)-akreditáciu práv pre habilitačné ko-
nania a konania na vymenúvanie profesorov a (ii) pre hodnotenie úrovne výskumu v 
jednotlivých oblastiach výskumu, v ktorých UPJŠ realizuje vzdelávaciu činnosť. 
 
V prvej oblasti UPJŠ pripravila podklady pre re-akreditáciu práv pre habilitačné konania 
a konania pre vymenúvanie profesorov v 34 študijných odboroch, ktoré sú uvedené 
v tabuľke č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy. Navyše UPJŠ požiadala o tieto práva 
v ďalších 6 študijných odboroch:  
 

 Neurológia 

 Verejné zdravotníctvo 

 Epidemiológia 

 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 

 Geoinformatika 

 Medzinárodné právo 
 
Keďže na UPJŠ sa realizuje vzdelávacia činnosť na piatich fakultách ako aj na univer-
zitnom pracovisku, UPJŠ vypracovala podklady pre hodnotenia kvality výskumnej čin-
nosti v nasledovných oblastiach výskumu (OV) po jednotlivých súčastiach UPJŠ: 
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 Lekárska fakulta: 
- OV 18 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 

 

 Prírodovedecká fakulta: 
- OV 1 Pedagogické vedy 
- OV 9.1 Fyzika 
- OV 9.2 Vedy o Zemi a vesmíre 
- OV 10 Environmentalistika a ekológia 
- OV 12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie 
- OV 13 Vedy o živej prírode 
- OV 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 
- OV 24 Matematika a štatistika 

 

 Právnická fakulta: 
- OV 7 Právo a medzinárodné vzťahy 

 

 Fakulta verejnej správy: 
- OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy 

 

 Filozofická fakulta: 
- OV 1 Pedagogické vedy 
- OV 2 Humanitné vedy 
- OV 3 Historické vedy a etnológia 
- OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy 

 

 Ústav telesnej výchovy a športu: 
- OV 21 Vedy o športe 
 

Výsledky hodnotenia budú známe v roku 2015. 
 
Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2014 sa na UPJŠ riešilo 171 projektov podporených z domácich grantových 
schém, z toho 167 bolo výskumných projektov a 4 ostatné projekty v nasledovnej štruk-
túre: 
 
Výskumné projekty: 
 

 112 projektov VEGA, z toho 22 so začiatkom riešenia v roku 2014 (úspešnosť 
42 %);   

 17 projektov KEGA, z toho 6 so začiatkom riešenia v roku 2014 (úspešnosť 46 
%);   

 34 projektov APVV VV (26 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 8 – spoluriešitelia z UPJŠ), 
z toho žiaden so začiatkom riešenia v roku 2014;  

 4 iné projekty, z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2014. 
 
Ostatné projekty: 
 

 2 projekty APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 1 so začiatkom riešenia 
v roku 2014; 

 2 iné projekty so začiatkom riešenia v roku 2014. 
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Zoznam projektov podporených z domácich grantových schém je uvedený v tabuľkách 
č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 

Na riešení jedného projektu financovaného z domácich zdrojov sa podieľalo priemerne 
5,1 tvorivých zamestnancov (fyzický počet), resp. jeden tvorivý zamestnanec sa podie-
ľal priemerne na riešení 0,2 projektu financovaného z domácich zdrojov. Vzhľadom 
k tomu, že výskumné tímy majú obvykle väčší počet riešiteľov ako priemerný počet 3,4, 
veľa riešiteľov sa podieľalo na riešení viac ako jedného projektu financovaného z do-
mácich zdrojov.  
 
Študenti bakalárskeho stupňa štúdia obvykle nie sú zapojení do riešenia projektov. Vy-
braní študenti magisterského stupňa štúdia sú už zapájaní do riešenia projektov pro-
stredníctvom svojich záverečných prác, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, 
nakoľko domáce grantové schémy nepovoľujú formálne uvádzať študentov magister-
ského stupňa štúdia ako riešiteľov. Na druhej strane doktorandi sú spravidla priamo 
spoluriešiteľmi projektov a podmienkou povolenia obhajoby dizertačnej práce je, aby 
výsledky výskumu doktoranda boli aspoň čiastočne publikované formou pôvodných ve-
deckých prác. 
 

Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 
 
V roku 2014 sa na UPJŠ riešilo 27 projektov podporených zo zahraničných grantových 
schém: 
 

 5 projektov bolo financovaných Európskou komisiou, z toho žiaden so začiatkom 
riešenia v roku 2014; 

 ďalších 11 výskumných projektov, z toho jeden so začiatkom riešenia v roku 
2014; 

 11 ostatných zahraničných projektov - iného ako výskumného charakteru, z toho 
7 so začiatkom riešenia v roku 2014. 

 
Zoznam projektov podporených zo zahraničných grantových schém je uvedený v tabuľ-
kách č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 
Na riešenie zahraničných výskumných projektov a ostatných zahraničných projektov v 
roku 2014 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej 
výške viac ako 609 tis. €, z toho na riešenie zahraničných výskumných projektov vyše 
150 tis. €. Priemerná suma získaných finančných prostriedkov zo zahraničných výskum-
ných i nevýskumných grantov na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ predstavuje 
okolo 693 €. 
 
V roku 2014 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo za-
hraničných zdrojov zapojených 84,6 % tvorivých zamestnancov UPJŠ (prepočítaný po-
čet). 
 

Keďže na UPJŠ ako klasickej univerzite sa vykonáva predovšetkým základný výskum, 
hlavnými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti 
od skúmanej oblasti výskumu publikačné výstupy najmä vo forme monografií, príspev-
kov do monografií, resp. vedeckých prác zverejnených v  časopisoch evidovaných v da-
tabázach WoS, SCOPUS a novšie aj ERIH. V nadväznosti na nové hodnotiace kritériá 
vypracované Akreditačnou komisiou sa dôležitým aspektom stala snaha, aby výsledky 
výskumu boli zverejnené vo vedeckých časopisoch s evidovaným impakt faktorom (IF) 
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a IF časopisu mal hodnotu vyššiu ako je hodnota určená Akreditačnou komisiou pre 
zaradenie práce do kategórie A. Uvedený aspekt nadobudol na význame aj v súvislosti 
s novými minimálnymi požiadavkami na akreditáciu práv na habilitačné konania a ko-
nania na vymenúvanie profesorov. 
 
UPJŠ v roku 2014 zverejnila na svojej webovej stránke zoznamy najvýznamnejších ve-
deckých prác zamestnancov publikovaných v roku 2013 podľa fakúlt a oblastí výskumu: 
http://www.upjs.sk/public/media/7217/najvyznamnejsie-vedecke-prace-2013.pdf, ako aj publi-
kované práce zamestnancov UPJŠ z obdobia rokov 2009 – 2013, ktoré získali najvyšší 
počet citácií a ohlasov po jednotlivých fakultách a oblastiach výskumu: 
http://www.upjs.sk/public/media/7217/publikovane-prace-zamestnancov-2013.pdf  
 
V roku 2014 výskumné kolektívy UPJŠ vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných 
konzorcií (s podporou Projektovej administrácie Rektorátu UPJŠ) pokračovali v riešení 
projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj – v rámci opatrenia 2.1.: Pod-
pora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a pod-
pora nadregionálnej spolupráce. Tieto projekty vďaka prostriedkom zo štrukturálnych 
fondov výrazne zlepšili vybavenie vedeckých pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infra-
štruktúry a tak budú významným impulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vý-
voja na UPJŠ. Zoznam týchto projektov a ďalšie informácie o nich uvádza táto správa 
v časti X. „Rozvoj“. 
 

Projekty získané súťaživou formou 
 
Na riešenie výskumných projektov v roku 2014 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou 
formou celkový objem finančných prostriedkov z domácich zdrojov v celkovej výške viac 
ako 2 214 tis. € (v kategórii bežné i kapitálové výdavky), z toho vyše 777 tis. € za pro-
jekty VEGA, vyše 86 tis. € za projekty KEGA a viac ako 1 131 tis. € za projekty APVV.  
APVV. 
 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich výskumných projektov 
na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činí 2 519 €. Bilaterálna spolupráca zamest-
nancov UPJŠ bola zo strany APVV podporená sumou 5 300 € v rámci riešenia 2 pro-
jektov. 

 

Vedu a výskum na UPJŠ v Košiciach podporuje aj Univerzitná knižnica prostredníctvom 
klasických tlačených dokumentov a zabezpečením prístupov k elektronických informač-
ným zdrojom (elektronické knihy, citačné, bibliografické, plno textové databázy). Kniž-
ničný fond Univerzitnej knižnice bol v roku 2014 doplnený o 3526 knižničných jednotiek 
(kj) zakúpených z grantových prostriedkov jednotlivých fakúlt i univerzitných pracovísk. 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (rok 2013 – 2334 kj, rok 2012 – 1715 kj, rok 2011 
- 2299 kj) bol zaznamenaný nárast súvisiaci  s riešením projektov v rámci operačného 
programu Vzdelávanie. Nákup domácich a zahraničných titulov tlačených periodík bol  
realizovaný z rozpočtu jednotlivých fakúlt. Z celkového počtu 245 titulov najviac titulov 
periodík odoberala LF (108).   
 
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elek-
tronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) nadviazal na viacročný národný projekt 
NISPEZ (http://nispez2.cvtisr.sk/). UPJŠ má vďaka nemu prístup k 15 odborným data-
bázam, prostredníctvom ktorých je zabezpečená dostupnosť k plným textom vedeckých 
časopisov (70 088 titulov). Novinkou roku 2014 bolo sprístupnenie vyhľadávacieho por-
tálu novej generácie Summon http://upjs.summon.serialssolutions.com/ typu „discovery 

http://www.upjs.sk/public/media/7217/najvyznamnejsie-vedecke-prace-2013.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/7217/publikovane-prace-zamestnancov-2013.pdf
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system“ v rámci národného projektu NISPEZ II.  Dostupný je aj tzv. A-Z list = zoznam 
elektronických časopisov pre UPJŠ (http://mp9cq3pv4q.search.serialssolutions.com/ - 
cca 56678 titulov. 
 
UPJŠ je klasická univerzita, preto jej výskumná činnosť má predovšetkým charakter 
základného výskumu a výskum sa realizuje takmer výlučne s podporou domácich a za-
hraničných grantových schém. Napriek uvedenému boli riešené aj ďalšie výskumné 
úlohy (financované z iných zdrojov, resp. nefinancované), resp. realizovala sa vedecká 
spolupráca s nasledovnými inštitúciami:  
 

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

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

 U. S. Steel Košice, s. r. o. – (ÚFV PF UPJŠ), vybudovanie výučbového Bádateľ-
ského prírodovedného laboratória Steel Park, Košice. 

 U. S. Steel Košice, s. r. o. – (ÚFV PF UPJŠ), meranie fyzikálnych vlastností dy-
namoplechov, vypracovanie modelu na predikciu merných strát dynamoplechov. 

 TEHO s. r. o., Košice – (ÚCHV PF UPJŠ, prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.), rea-
lizácia syntézy kvalitatívne nových typov inhibítorov založených na metalosulfi-
dovej väzbe ako prekurzorov proti zanášaniu a korózii tepelných a chladiacich 
zariadení.  

 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, výskumná stanica 
Prešov, Technická univerzita vo Zvolene – (ÚCHV PF UPJŠ, doc. RNDr. Ján 
Imrich, CSc.), stanovenie obsahu popolovín, vlhkosti a CHN analýza 5 vzoriek 
humínových kyselín. Poskytnuté finančné prostriedky: 900 €. 

 IMUNA PHARM, a. s., Šarišské Michaľany - (ÚCHV PF UPJŠ, doc. RNDr. Ján 
Imrich, CSc.), stanovenie enoxaparínu NMR analýzou. 

 JINR, Dubna, Rusko – (ÚI PF UPJŠ, doc. RNDr. Csaba Török, CSc.), realizo-
vaná spolupráca na projekte č. 4393-6-14/16, o dosiahnutých výsledkoch bolo 
referované na prednáške: „Fast algorithm for spline computation“. 

 Mestská časť Košice, Západ – (ÚG PF UPJŠ, Mgr. Marián Kulla, PhD.), spolu-
práca na riešení socioekonomickej situácie obyvateľov mestskej časti. 

 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP – (ÚG PF UPJŠ), spolupráca pri príprave 
náučného chodníka pre obyvateľov sídliska. 

 PHOTOMAP, s. r. o. – (ÚG PF UPJŠ, RNDr. Ján Kaňuk, PhD.), spolupráca 
v problematike geodézie, kartografie a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). 

 GISTA, s. r. o., Prešov – (ÚG PF UPJŠ), spolupráca v oblasti geografických in-
formačných systémov. 

 Správa Slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš – (ÚG PF UPJŠ), spolupráca pri 
realizácii hydrologických meraní v jaskyniach. 

 BIOPREPARÁTY, spol. s r. o., Horoměřice, Česká republika – (ÚEP PrF UPJŠ, 
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph. D.), príprava stanoviska k uplatňovaniu vše-
obecných zásad integrovanej ochrany rastlín predpokladaných smernicou Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES, ktorou sa stanovuje rámec pre čin-
nosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov. 
Poskytnuté finančné prostriedky: 500 €. 
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 Labmed, a. s. – (ÚF UPJŠ LF, prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.), zmluvná spolu-
práca (zmluva č. 226/2009) medzi Centrálnym laboratóriom klinickej cytometrie 
a Labmed, a.s. Poskytnuté finančné prostriedky v r. 2014: 19 916,30 €. 

Realizované boli aj nové patenty a autorské osvedčenia: 

 Brooks, P.H., Beal, J.D., Savvidou, S., Demečková, V. (2014) Components for 
animal feed and use thereof.  Patents and Designs Journal (Section 25(1)): UK 
Patent: GB2469059, Application Number GB0905505.4, Publication Number 
GB2469059, Status Granted; Filing Date 31 March 2009, Publication Date 06 
October 2010, Grant Date: 10 December 2013. 

 doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., Kontrastovacia látka so zvýšenou afinitou a se-
lektivitou pre diagnostiku a resekciu novotvarov tráviaceho traktu,                 č. 
3055/2014. 

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

Spoločensky významné sú pokračujúce vzdelávacie aktivity FF súvisiace s prevenciou 
drogových závislostí, ako sú výcvikové sústredenia a workshopy, ktoré sa realizujú aj 
v spolupráci s neziskovou organizáciou FILIA, n. o. v Košiciach.  
 
Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi a špecializované výskumné 
a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská vysokej školy 
 
V roku 2014 univerzita pokračovala v aktivitách, ktorých cieľom pokúsiť sa o aplikáciu 
výsledkov výskumu. UPJŠ v roku 2014 pokračovala v budovaní, resp. sa podieľala na 
budovaní troch výskumných a vývojových pracovísk,  a to MEDIPARK (hlavný partner 
UPJŠ, partneri: UVLaF v Košiciach, NBÚ SAV, TU KE), PROMATECH (hlavný partner 
SAV, UPJŠ ako partner) a TECHNIKOM (hlavný partner TUKE, UPJŠ ako partner). V 
roku 2014 pokračovala činnosť Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do 
praxe (UpT) pri rektoráte UPJŠ, ktorej úlohou koordinácia aktivít vedúcich ku komerci-
onalizácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. V roku 
2014 pokračovala aj činnosť dcérskej spoločnosti SAFTRA, s. r. o. so 100% majetkovou 
účasťou UPJŠ. Podrobnejšie informácie o činnosti spoločnosti SAFTRA, s. r. o. sú uve-
dené v časti X. „Rozvoj“. 
  
Pozitívnym prínosom v oblasti transferu technológií je spolupráca s komerčnými spo-
ločnosťami v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií. Spolupráca 
sa realizuje v rámci združenia Košice IT Valley, ako aj na základe dvojstranných zmlúv 
a projektov. Spoločné aktivity sú aj základom pilotných projektov, ktoré sa realizujú v 
rámci projektu UVP Technicom (okrem iného medzi nich patrí i vývoj produktu SeeVogh 
spolu s americkou spoločnosťou eZuce).  Spoločnosti VSL Software, FPT Slovakia, T-
Systems, Ness-KDC a Siemens sa podieľajú  na výučbe výberových predmetov, soft-
vérových projektoch, záverečných prácach a letných školách pre študentov. Spolu so 
spoločnosťami IBM, DISIG, Hewlett-Packard,  Rasax, DCore Systems, Global Logic, 
Tory Consulting sa podieľajú na ďalších aktivitách, ako je napr. udeľovanie Ceny IT 
spoločností v rámci Študentskej vedeckej konferencie PF. Spolupráca so spoločnosťou 
VSL Software, a.s. najmä v oblasti metodológie vývoja softvéru realizuje Ústav Infor-
matiky PF v rámci projektu CeZIS (Centrum znalostných a informačných systémov v 
Košiciach (CeZIS) - ITMS kód 26220220158. Spoločnosť VSL Softvare spolupracuje aj 
s Centrom aplikovanej informatiky na vývoji Akademického informačného systému AiS2 
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a nadväzujúcich projektoch v rámci projektu CeZIS. V oblasti vzdelávania je veľmi vý-
znamná spolupráca v rámci SAP Akadémie, ktorá poskytuje vzdelávacie kurzy pre štu-
dentov košických vysokých škôl a komerčných spoločností. 
 

Oddelenie vývoja Akademického informačného systému  v rámci Centra aplikovanej 
informatiky je špecializované pracovisko Prírodovedeckej fakulty, ktoré  aj  v roku 2014 
pokračovalo vo vývoji a implementácii Akademického informačného systému AiS2 pod 
vedením RNDr. E. Bruotha, PhD. Tento systém je v súčasnosti úspešne implemento-
vaný na 13 slovenských verejných vysokých školách (napr. Univerzita Komenského v 
Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalších) a 5 súkromných vysokých školách. 
V roku 2014 vývojový tím, okrem iného, implementoval do AIS2 rozhranie na ústredný 
portál verejnej správy tak, aby univerzita mohla plniť povinnosti plynúce zo zákona č. 
305/2013 (zákon o e-Governmente). V roku 2015 prebehne pilotné overenie v rámci 
prijímacieho konania. Pre väčšinových používateľov (učiteľ - študent) bude sprístup-
nené optimalizované rozhranie. 
 
Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ pôsobí pod vedením Ing. P. Farkaša, PhD. Labora-
tórium transferu technológii (LTT) ako špecializované pracovisko Centra aplikovanej in-
formatiky. LTT aj v roku 2014 pokračoval vo vývoji a implementácií komunikačných 
technológii a metodík dištančnej spolupráce v úzkej spolupráci s Kalifornským techno-
logickým inštitútom v USA (CalTech) a jeho dcérskou spoločnosťou Evogh, Inc. Spo-
ločne vyvíjaný systém Seevogh (www.seevogh.com) má viac ako 80 000 registrova-
ných užívateľov (na Slovensku je to viac ako 2 500). Rámec pre túto spoluprácu a apli-
kačné výstupy, ktoré sa momentálne realizujú v rámci projektu UVP TECHNIKOM vy-
tvára Memorandum o spolupráci medzi CalTech a Ministerstvom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, ktoré bolo podpísané v roku 2012. 
 
Vnútorná grantová schéma  
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy doktorandov, ako aj mladých výskumných a peda-
gogických zamestnancov od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový sys-
tém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS). V roku 2014 
bolo ukončené riešenie 26 projektov VVGS zo 7. výzvy, na ktoré boli  v roku 2014 alo-
kované finančné prostriedky vo výške 20 000 €.  
 
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských 
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2014 vyhlásená výzva na 
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsade-
ných šesť miest postdoktorandov, z toho traja pracujú na Prírodovedeckej fakulte a po 
jednom na Lekárskej, Právnickej a Filozofickej fakulte. 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2014 na UPJŠ pôsobilo celkove 847 tvorivých zamestnancov, ktorých kvalifi-
kačnú štruktúru uvádza nižšie uvedená tabuľka. Z toho bolo 713 vysokoškolských uči-
teľov a 134 výskumných pracovníkov. Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ 
bolo 34 nositeľov vedeckej hodnosti doktor vied - „DrSc“.  
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Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2014 
 

 Profesori Docenti PhD. 
VŠ bez 
PhD. 

Lekárska fakulta 45 56 189 85 

Prírodovedecká fakulta 31 54 115 23 

Právnická fakulta 8 16 31 8 

Fakulta verejnej správy 2 9 21 0 

Filozofická fakulta 18 31 70 21 

Univerzitné pracoviská (spolu) 0 4 6 4 

UPJŠ (spolu) 104 170 432 141 
 

 

Údaje sú vo fyzických osobách k 31. 12. 2014 

 
 
Publikačná činnosť 
 
V roku 2014 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2468 publikačných výstupov. Tento 
počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 31. 3. 2015 a je porovnateľný s počtom 
publikovaných výstupov v roku 2011 (2395 publikačných výstupov) a 2012 (2785 publi-
kačných výstupov) a v roku 2013 (2606 publikačných výstupov).  
 
Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2014 je uvedená v tabuľke 13 tabuľko-
vej prílohy tejto správy. Každý tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období 
2,9 prác, resp. 0,4 prác v karentovanom časopise. 
 

O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vyka-
zovacom období 2014 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 324 prác v karen-
tovaných časopisoch, čo predstavuje takmer 14 % všetkých prác v karentovaných ča-
sopisoch publikovaných vysokými školami v Slovenskej republike (2321) a evidovaných 
v systéme CREPČ. Je vhodné poznamenať, že podiel UPJŠ na celkovom počte štu-
dentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.  
 
Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne 
akceptovateľný výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a Lekár-
skej fakulte, pričom aj ostatné fakulty sú v tejto oblasti aktívne – svedčí o tom aj prehľad 
počtu ohlasov na publikované výstupy na UPJŠ v roku 2014.  
 
V karentovaných časopisoch s medzinárodným dosahom publikujú v menšom počte aj 
autori z Filozofickej fakulty. Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov 
je vyšší ako počet publikovaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom 
období priemerne 4,3 ohlasov na svoje práce.  
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Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2014 
 

 

Údaje k 13. 4. 2015 

 

Vysvetlivky: 

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

** stĺpec UPJŠ nie je súčtom fakúlt a UP v tabuľke. Sú to údaje z databázy EPČ 
s vylúčením duplicít. 

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

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

 
 

Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 
 
UPJŠ pravidelne publikuje tlačové správy zamerané na popularizáciu výsledkov výskumu zamest-
nancov UPJŠ a informovanie širokej verejnosti o špičkovom materiálovom vybavení univerzity pro-
stredníctvom oficiálnej webovej stránky univerzity www.upjs.sk v časti Aktuality. Rovnako aj v roku 
2014 boli prostredníctvom univerzitnej webovej stránky popularizované rôzne podujatia, semináre, 
prednášky, ako aj výstavy organizované na univerzite. 

 
 

Kód Názov kategórie* Fakulty UPJŠ  

 
 LF PF PrávF FVS FF UP Spolu** 

1 

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

1 129 1557  1 58 18 2622 

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

13 11  1 3  28 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

118 99 91 27 65 11 399 

4 
Citácie v domácich publikáciách ne-
registrované v citačných indexoch 

107 30 231 82 131 8 574 

5 
Recenzie v zahraničných publiká-
ciách 

1    4  5 

6 
Recenzie v domácich  

publikáciách 
4  4 4 10  22 

7 
Umelecké kritiky v zahraničných pub-
likáciách 

    4  4 

8 
Umelecké kritiky v domácich publiká-
ciách 

    1  1 

 
Spolu 1 372 1697 326 115 276 37 3655 

http://www.upjs.sk/
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S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slo-
vensku 2014“ podieľala na organizácii rôznych podujatí: 
 

 prednáška: Občianska spoločnosť v téme ochrany environmentu a sociálnych služieb 

 prednáška: Retrospektívy a perspektívy personalizovanej liečby cukrovky 

 prednáška: Cestami kvalitatívneho výskumu v aplikovaných etikách 

 prednáška: Vplyv hydrostatického tlaku na supravodivosť YB6 

 prednáška: Transmisná elektrónová mikroskopia na UPJŠ a SAV 

 prednáška: Cesta do Compostely 

 seminár: Potápačská medicína 

 seminár: Využitie NMR na riešenie problémov príbuzných disciplín 

 seminár: Ako správne publikovať 

 seminár: Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Štipendiá a granty 
2015/16 

 workshop: Postkrízový manažment 

 workshop: Interdisciplinárny diskurz o proprírodnosti v aplikovaných etikách  

 konferencia: Z fonetického a fonologického výskumu slovanských jazykov 

 konferencia: XXIII. Schwarzov deň 

 konferencia: Teória a prax komunálnej normotvorby 

 prezentácia: Územná samospráva v demokratickom štáte 

 konferencia: Implementácia práva EÚ do vnútroštátnych poriadkov v Poľsku a na Slovensku 
po desiatich rokoch členstva v Európskej únii 

 sympózium: XXII. memoriál prof. MUDr. Kňazovického 

 sympózium: Právo-obchod-ekonomika 

 kurz: Euroson School 

 kurz: Podporujeme vedu a výskum 

 burza: Jesenná burza 

 Deň otvorených dverí: Zoznámte sa s prostredím Univerzitnej knižnice UPJŠ 

 Deň otvorených dverí na LF UPJŠ v Košiciach – Ústav ošetrovateľstva . 
 

UPJŠ sa v roku 2014 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Festival vedy – Európ-
ska noc výskumníkov 2014“ – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočne-
nej 26. 9. 2014 v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach. Zástupcovia Prírodove-
deckej fakulty a Filozofickej fakulty UPJŠ úspešne predstavili vedu ako zábavnú, dobrodružnú 
a pútavú prostredníctvom viacerých aktivít: 

 

 vedecký stánok: Mysľou ovládaj pohyb robota 

 vedecký stánok: Zaujímavé chemické pokusy 

 vedecký stánok: Veda hrou 

 vedecký stánok: Vizualizácia života rastlín 

 vedecký stánok: Čo vieš o svojej krvi? 

 prednáška: Sondy do nanosveta 
 prednáška: Cesta do minulosti. 

 

V roku 2014 sa na univerzite konali dve verejné zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ. Na 
zasadnutí Klubu profesorov, ktoré sa konalo 16. 5. 2014 mal prednášku s názvom Depozity 
oxidov železa v ľudských orgánoch prof. Ing. Roman Boča, DrSc. z Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave a na zasadnutí, ktoré sa konalo 18. 11. 2014 mal prednášku s názvom 
Retrospektívy a perspektívy personalizovanej liečby cukrovky prof. MUDr. Ivan Tkáč, 
PhD., prednosta IV. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. 
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Rektor UPJŠ každoročne oceňuje zamestnancov univerzity za významný prínos v oblasti 
vedy a výskumu formou Ceny rektora UPJŠ s cieľom udržania a zvýšenia kvality vedec-
kého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti zamestnancov. V roku 2014 bola táto cena 
udelená prof. RNDr. Viliamovi Geffertovi, DrSc., za získanie viacerých prelomových ve-
deckých výsledkov a významnú publikačnú činnosti v oblasti teoretickej informatiky; prof. 
PaedDr. Štefanovi Šutajovi, DrSc., za významnú publikačnú činnosť oblasti dejín 20. sto-
ročia a za rozvoj bádania v oblasti historických vied na UPJŠ a prof. MUDr. Ivanovi Tká-
čovi, PhD., za vedecký prínos v oblasti diabetológie a za významnú publikačnú činnosť. 
 
Pri príležitosti 60. výročia založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Že-
neve získala UPJŠ v októbri 2014 pamätnú medailu za dlhodobú aktívnu účasť na najná-
ročnejších vedeckých výskumoch, vrátane experimentov na veľkom hadrónovom urýchľo-
vači častíc. 

 
Zamestnanci univerzity tiež získali množstvo ďalších cien a ocenení z externých inštitúcií, 
o ktorých rovnako informujeme prostredníctvom aktualít na webovej stránke univerzity. 
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Na UPJŠ sa v roku 2014 ukončili habilitačné konania 18 docentov; ich zoznam vrátane 
študijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy. Na iných vysokých školách ukončili habilitačné konania nižšie uve-
dení zamestnanci UPJŠ (v zátvorke je uvedený študijný odbor habilitácie a vysoká 
škola, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočnilo):  

 

- doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. (4.1.13. teória vyučovania fyziky, Univerzita Komen-
ského v Bratislave); 

- doc. PhDr. Anna Džambová, PhD. (2.1.33. všeobecná jazykoveda, Univerzita Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici). 

 
Na UPJŠ sa v roku 2014 ukončili inauguračné konania 3 uchádzačov. Ich zoznam je 
uvedený v tabuľke č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa 
skončením inauguračného konania rozumie predloženie návrhu ministrovi školstva, 
vedy, výskumu a športu SR). V roku 2014 boli prezidentom SR vymenovaní za profeso-
rov nasledovní zamestnanci UPJŠ: 
 
- prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., 7.1.7. chirurgia; 
- prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD., 7.1.2. anatómia, histológia a embryológia; 
- prof. JUDr. Ján Husár, CSc., 3.4.10. obchodné a finančné právo; 
- prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., 4.1.1. fyzika; 
- prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc., 4.1.1. fyzika. 

 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2014 bol 42 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 56 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej 
prílohy tejto správy). 
 
UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých 
a ďalších kritérií uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inaugurač-
ného spisu uchádzača rektorom UPJŠ ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie 
a oponentov (Rozhodnutie rektora č. 24/2011 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ 
a jej súčastiach zo dňa 13. 12. 2011, ktoré nadväzuje na staršie Rozhodnutie rektora č. 
24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 5. 11. 2008 
v znení jeho Dodatku č. 1). Pre účely habilitačných konaní bolo vypracované Metodické 
usmernenie k obsahu habilitačného spisu s účinnosťou od 31. 5. 2011 v znení jeho Do-
datku č. 1 a od 25. 11. 2013 nadobudlo účinnosť inovované Metodické usmernenie k ob-
sahu habilitačného spisu. 
 
Dňa 28. 3. 2014 nadobudlo platnosť a 1. 7. 2014 účinnosť Rozhodnutie rektora č. 7/2014, 
ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
UPJŠ, keď Vedecká rada UPJŠ schválila úpravu pôvodného dokumentu zo dňa 18. 4. 
2013. 
 
Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 84 ods. 5 a § 83 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov mala UPJŠ k 31. 12. 2014 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie profesorov v 34 študijných odboroch. Príslušné študijné odbory 
sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy.  
 
 

  

http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0196/rozhodnutie-rektora-24-2008.pdf
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V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2011 až 2017 sa pokračovalo v oblasti organizácie 
a riadenia v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a ďalších súvisiacich čin-
ností na univerzite. Za účelom zabezpečenia stability univerzity sa pozornosť sústredila na vytvo-
renie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspešnosti univerzity v ďalšej komplexnej ak-
reditácii.  

 
Základným predpokladom bolo vytvorenie podmienok pre personálny rozvoj všetkých zamestnan-
cov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Bolo potrebné dodržia-
vať vnútorný mzdový predpis takým spôsobom, aby sa ohodnotenie kvality práce zamestnancov 
realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu.  
 
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých pracovísk bolo v 
oblasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry a vytváranie pod-
mienok pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov. Cieľom naďalej ostáva morálne a 
finančne motivovať tvorivých pracovníkov univerzity  k zlepšeným výkonom na princípe transpa-
rentnosti a zaslúženej spravodlivosti. 
 
 

Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2014 
 

Praco-
visko 

Hlavná činnosť 

PČ Spolu 

Dotácia MŠ SR 

HČ  
nedo-
tačná 

Pedagogickí zamestnanci Ostatní 
za-

mestn.  
bez 

vedy 

Za-
mestn.  
vedy a 

vý-
skumu Spolu Prof. Doc. OA 

A, 
L  

Spol
u 

LF 48,4 31,9 
153,

4 
34,
0 267,7 152,1 51,9 471,7 16,8   488,5 

PF   32,8 47,4 61,5 2,1 143,8 101,2 72,6 317,6 25,0 6,6 349,2 

PrávF 7,5 15,4 29,3 3,9 56,1 22,5 2,9 81,5  4,8   86,3 

FVS 2,0 7,3 18,9 0,0 28,2 18,0 0,6 46,8    46,8 

FF 20,5 24,5 70,6 
14,
1 129,7 30,2  159,9 2,8   162,7 

UP 0,3 3,5 5,3 4,3 13,4 177,0   190,4 7,7 7,5 205,6 

ŠD           44,5   44,5 9,3 5,8 59,6 

ŠJ               0,0 13,4 15,4 28,8 

Celkom 
111,

5 
130,

0 
339,

0 
58,
4 638,9 545,5 128,0 

1312,
4 79,8 35,3 1427,5 

 

            
 

 

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 2014 a 2013 
 

Pracovisko 
Vysokoškolskí  

učitelia Zamestnanci VVZ 
Ostatní        

zamestnanci Spolu 

  2014 2013 

nárast + 
zníženie 

- 2014 2013 

nárast + 
zníženie 

 - 2014 2013 

nárast + 
zníženie 

 - 2014 2013 

nárast + 
zníženie 

- 

LF 267,7 264,7 3,0 51,9 46,8 5,1 168,9 170,6 -1,7 488,5 482,1 6,4 

PF 143,8 139,9 3,9 72,6 57,5 15,1 132,8 126,8 6,0 349,2 324,2 25,0 

PrávF 56,1 54,9 1,2 2,9 3,0 -0,1 27,3 27,7 -0,4 86,3 85,6 0,7 

FVS 28,2 29,0 - 0,8 0,6 0,6 0,0 18,0 18,9 -0,9 46,8 48,5 -1,7 

FF 129,7 119,7 10,0 0,0 0,8 -0,8 33,0 30,7 2,3 162,7 151,2 11,5 

Rektorát a 
univerzitné 
pracoviská 13,4 12,5 0,9 0,0 0,0 0,0 280,6 274,0 6,6 294,0 286,5 7,5 

Celkom 638,9 620,7 18,2 128,0 108,7 19,3 660,6 648,7 11,9 1427,5 1378,1 49,4 
 

 

 
 

UPJŠ v roku 2014 zamestnávala 1427,5 zamestnancov v prepočítanom počte. V porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím bol zaznamenaný v roku 2014 nárast oproti roku 2013 o 49,4 
zamestnancov, a to u kategórie „vysokoškolskí učitelia“ o 18,2, u kategórie „výskumní za-
mestnanci“ došlo k nárastu o 19,3 zamestnancov a u kategórie „ostatní zamestnanci“ došlo 
k nárastu o 11,9 zamestnancov. 
 
Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov sme zaznamenali na Filozofickej fa-
kulte, a to o 10 učiteľov  z dôvodu riešenia vzdelávacích projektov IRES, RIFIV, DiSaC 
a KVARK. K zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov  o 3 došlo na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ a o 3,9 na Lekárskej fakulte v súvislosti so zvýšením počtu študentov. Na Právnickej 
fakulte došlo k zvýšeniu o 1,2 z dôvodu zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti. 
Na Fakulte verejnej správy zníženie o 0,8 a na Ústave telesnej výchovy a športu zvýšenie 
o 0,90 vzniklo v súvislosti so zmenou úväzku.  
 
Zvýšenie o 15,1 v kategórii výskumných pracovníkov súvisí  predovšetkým s vytvorením 
nového pracoviska Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB) v rámci riešenia projektu CE-
LIM a s prijatím zamestnancov na projekt TECHNICOM  na Prírodovedeckej fakulte. Ďalšie 
zvýšenie výskumných pracovníkov o 5,1 súvisí predovšetkým s vytvorením projektu „Medi-
cínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice).  
Do počtu výskumných pracovníkov sú započítané aj nové pracovné miesta v počte 6 pre 
absolventov doktorandského štúdia, z ktorých boli 3 postdoktorandi prijatí na Prírodove-
deckú fakultu, 1 na Lekársku fakultu, 1 na Právnickú fakultu a 1 na filozofickú fakultu. Uni-
verzita tým chce podporiť mladých nadaných vedeckých pracovníkov. 
 
V kategórii  ostatní zamestnanci došlo k nárastu oproti roku 2013 o 11,9 zamestnancov, a 
to z dôvodu vytvárania nových organizačných útvarov na rektoráte konkrétne vzniklo Od-
delenie pre akademické tituly a kvalitu vzdelávania a nová prevádzka ŠJ na Moyzesovej 
ul. Nárast na pozícii ostatní zamestnanci na Prírodovedeckej fakulte, súvisel s prijatím za-
mestnancov na účelové pracovisko CAI na vykonávanie programátorských prác pri vývoji  
AiS2 a pre vykonávanie systémovej a metodickej činnosti pri správe AiS2 na partnerských 
vysokých školách. 
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Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2014 predstavoval 1523 zamestnancov.  
 
Veková  štruktúra zamestnancov UPJŠ v Košiciach: 

do 30 rokov  121 zamestnancov        
do 40 rokov  371 zamestnancov 
do 50 rokov  368 zamestnancov 
do 60 rokov  433 zamestnancov 
do 65 rokov  155 zamestnancov. 
nad 65 rokov    75 zamestnancov 

 
Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koeficien-
tom kvalifikačnej štruktúry, ktorý má stúpajúcu tendenciu. V roku 2014 došlo k zvýšeniu počtu 
učiteľov bez vedeckej hodnosti o 1,5 a k zvýšeniu počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou o 3,2 
učiteľov. Taktiež sa zvýšil počet docentov o 8,7 a počet profesorov o 4 v porovnaní s rokom 
2013. 

 

Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. 2014 
   

  2013 2014 

Počet profesorov a doc. s DrSc. 98,244 102,17 

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 
151,000 159,773 

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD.  
291,412 294,650 

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 96,724 98,324 

Spolu 637,380 654,917 

 
 

Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a prevádz-
kových zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali mož-
nosť zúčastňovať sa odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj obnoviť 
si odbornú spôsobilosť na tie činnosti, ktoré bolo možné vykonávať len preukázaním tejto 
spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  zamestnancov zabezpečila univerzita a jej súčasti 
podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy na prácu s počítačom, kurzy anglického jazyka pre za-
mestnancov, ktorí využívajú tento jazyk pri výkone svojej práce.  Univerzita vytvorila pre 
svojich zamestnancov pracovné prostredie so zabezpečením výpočtovej techniky a dostup-
nosti k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej úrovni vykonávať 
činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 
Zamestnanci mali možnosť zúčastňovať sa domácich a zahraničných konferencií, seminá-
rov, domácich  aj zahraničných pracovných ciest. V roku 2014 bolo uskutočnených 4757 
pracovných ciest, z toho: zahraničné 1282, tuzemské 3071, študenti a doktorandi 129, ex-
terní učitelia 143, zahraniční hostia 95 a iné osoby 37. Pre porovnanie s rokom 2013 bolo 
celkovo  o 235 pracovných ciest viac. 

 
V roku 2014 sa zamestnanci všetkých fakúlt zapojili do všetkých mobilitných aktivít pro-
gramu Erasmus+ a využili mobility Národného štipendijného programu SR. Štatistické údaje 
pre jednotlivé mobility sú uvedené v tabuľke 11. Akademické mobility a zahraničné pracovné 
cesty boli taktiež realizované v rámci vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov.  
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Podpora študentov na UPJŠ sa týkala predovšetkým troch širokých oblastí: sociálnej pod-
pory študentov, podpory štúdia a podpory spolkových a mimoštudijných aktivít. Jadro so-
ciálnej podpory študentov tvorili tri zložky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín s níz-
kymi príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie MŠVVaŠ 
SR boli v roku 2014 vyplatené celkovo v čiastke 1 417 320,00 €. Obraz o výške čerpania 
podľa jednotlivých fakúlt univerzity ponúka graf: 

 

 
Čerpanie sociálnych štipendií v roku 2014 

 

Podpora štúdia študentov nadobúdala v roku 2014 rôznorodé podoby. Jednu z nich pred-
stavovala aj finančná motivácia. Tá mala podobu vyplácania prospechového štipendia pre 
desať percent študentov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akademický 
rok a tiež podobu výročných cien rektora. Motivačné štipendium bolo v roku 2014 vyplatené 
v celkovej výške 373 785,00 €, z toho motivačné štipendiá podľa § 96a, ods. 1, písm. a) 
vo výške 128 775,00 € a štipendiá podľa § 96a, ods. 1. písm. b) vo výške 245 010,00 €.  
 
V rámci štipendií podľa § 96a, ods. 1, písm. b) boli vyplatené štipendiá -  Cena rektora 
v dvoch kategóriách: po prvé, absolventom štúdia prvého alebo druhého stupňa za vyni-
kajúce študijné výsledky počas celého štúdia a po druhé študentom, ktorí dosiahli mimo-
riadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu. V oboch kategóriách boli spolu 
vyplatené ceny rektora vo výške 24 500,00 €. 
 
Účelová dotácia na štipendiá doktorandov na miesta pridelené MŠVVaŠ SR pre rokom 
2012 v roku 2014 predstavovala čiastku 518 014,00 €, z roku 2013 do roku 2014 prešla 
čiastka 431 506,45 €, čerpanie v roku 2014 bolo vo výške 807 907,78 €, do r. 2015 prešla 
suma 203 612,67 €. Univerzita v roku 2014 vyčerpala na štipendiá doktorandov na mies-
tach nepridelených MŠVVaŠ SR od roku 2012 sumu 1 241 090,10 €.  
 
Okrem štipendií pre doktorandov bola vyčlenená aj čiastka na miesta postdoktorandov. 
V roku 2014 sa na tento účel vyčerpala čiastka 50 508,11 €. Postodoktorandské miesta 
boli vytvorené na LF, PF, PrávF a FF. Štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania  
v dennej forme a štandardnej dĺžke  poskytovala  univerzita pre občanov Slovenskej re-
publiky, občanov členských krajín EÚ, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čier-
nohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo 
Ukrajiny, ktorí študovali v slovenskom jazyku bezplatne. Zahraniční študenti a študenti, 
ktorým vznikla povinnosť hradiť školné z dôvodu nadštandardnej dĺžky štúdia platili školné 
v súlade s Poriadkom poplatkov stanoveným pre akademický rok 2013/14. Ich štruktúru 
a počty uvádza tabuľka č. 4 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
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Zlepšovanie materiálnych podmienok štúdia 
 

Riešenie vedeckých a vzdelávacích projektov v rámci výziev na čerpanie štrukturálnych fon-
dov EÚ významne prispieva k zlepšeniu kvality priestorov najmä na Filozofickej, Prírodove-
deckej a Lekárskej fakulte. Mnohé posluchárne aj  laboratóriá prešli úplnou rekonštrukciou, 
čím sa vytvorili podmienky porovnateľné s podmienkami na štúdium vo vyspelých inštitúciách 
v zahraničí. Od  akademického roku 2011/2012 sú plne využívané  budovy  Aristoteles a od 
akademického roku 2013/2014  Sokrates po rekonštrukcii, súčasne s ich vybavením špičko-
vou infraštruktúrou, v areáli na Moyzesovej 9. Po ich otvorení sa významne zlepšili podmienky 
pre prácu i štúdium zamestnancov a študentov Filozofickej fakulty. Veríme, že proces rekon-
štrukcie areálu na Moyzesovej 9 bude pokračovať.  Integrovaná tvorba rozvrhu umožnila 
v uplynulom akademickom roku lepšie využívanie zvlášť veľkých posluchární, tak aby boli 
dostupné všetkým fakultám a študijným programom. 

 
Vďaka získaniu a využitiu zdrojov plynúcich z riešenia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ 
(najmä z projektu Modernizácia IKT) možno situáciu v zabezpečení modernou didaktickou 
technikou na všetkých fakultách univerzity považovať za priaznivú.  Jednotlivé pracoviská 
disponujú primerane technicky zabezpečenými špecializovanými učebňami (učebne pre vý-
učbu informatických predmetov, ale aj výučbu jazykov, či realizáciu právnych kliník, laborató-
riá, cvičebne a pod.).  Aj v roku 2014  pokračovala aj čiastočná výmena zastaranej výpočtovej 
techniky a prakticky takmer každá štandardná učebňa (seminárne a prednáškové miestnosti) 
je vybavená dátovými projektormi. Vo viacerých z nich sú zabezpečené interaktívne tabule 
a moderné didaktické technológie.  
 
Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ (CIaKT) a ďalšie informatické pra-
coviská fakúlt udržiavajú kvalitu počítačovej siete tak, aby sa zabezpečila požadovaná kvalita 
prístupu k elektronickým informačným zdrojom a internetová komunikácia. Wifi pokrytie sa 
stalo samozrejmosťou nielen vo výučbových priestoroch, ale i v Študentských domovoch a 
jedálňach (ŠDaJ). Dôležitým predpokladom pre kvalitu týchto služieb je centralizácia serverov 
do priestorov rektorátu a ich centrálna správa zamestnancami CIaKT. Tento proces chce uni-
verzita naďalej podporiť tak, aby sa servery a diskové polia efektívne využili pre všetkých, 
ktoré tieto služby potrebujú a eliminovali sa duplicitné nákupy tejto infraštruktúry. 

 
Na základe prieskumov niektorých fakúlt vyplynulo, že informácie na webe sa stávajú v sú-
časnosti najdôležitejším zdrojom informácii pre budúcich študentov i verejnosť. V roku 2014 
priebežne pokračovala aktualizácia webových stránok s dôrazom na to, aby fakulty na svojich 
stránkach zverejňovali všetky informácie, ktoré odporúča MŠVVaŠ SR pre odstránenie infor-
mačnej nerovnosti v rezorte vysokých škôl. 

 
Študentské domovy a jedálne  
 
K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a jedál-
ňami UPJS (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2014 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1760 uby-
tovacích miest vo vlastných a prenajatých ubytovacích zariadeniach a ďalších 800 miest 
v  ubytovacích zariadeniach dvoch externých zmluvných partnerov (z toho jeden je Technická 
univerzita v Košiciach). Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne a tran-
sparentne upravuje Domový a ubytovací poriadok UPJŠ.  V súlade s ním bola celá ubytovacia 
kapacita rozdelená študentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej 
fakulte študujú.  Rozdiel medzi ponukou a záujmom však bol na rozdiel od viacerých sloven-
ských univerzít pomerne mierny.   
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Ubytovanie v našom ŠDaJ bolo pridelené všetkým žiadateľom s ťažkým zdravotným po-
stihnutím  a takisto  všetkým žiadateľom – študentom tretieho stupňa štúdia s trvalým 
bydliskom nad 40 km. Vďaka externým zmluvným partnerom sme napokon uspokojili 
všetkých záujemcov o ubytovanie. Pre všetkých študentov, ktorí prejavili záujem, vytvo-
rila univerzita podmienky na stravovanie buď v jedálňach univerzity alebo v jedálni part-
nerskej Technickej univerzity.  

 
Študentské spolky 
 
Na univerzite pôsobil v roku 2014 rad študentských spolkov a organizácií rozličnej orien-
tácie a zamerania. Z viacerých možno spomenúť Spolok medikov mesta Košíc a  miestnu 
organizáciu Európskeho združenia študentov práva ELSA. Študenti Filozofickej fakulty vy-
dávajú vlastný študentský časopisu Univerzál, študenti Prírodovedeckej fakulty vydávajú 
časopis PRÍMES a organizovali každoročné Prírodovedecké dni. V študentských domo-
voch na Medickej ulici pôsobilo úspešne vysielanie študentského internátneho vysielania 
ŠtuRKo. Študentská internátna rada tvorená zástupcami študentov všetkých fakúlt sa 
v spolupráci s vedením Študentských domov aktívne podieľala na zostavovaní poradovní-
kov žiadateľov o ubytovanie i na chode života v študentských domovoch. 

 
V súlade s novelizáciou ZVŠ a ustanoveniami §100 ZVŠ o zabezpečení minimálnych štan-
dardov pre študentov so špecifickými potrebami bol v spolupráci bol v spolupráci s fakult-
nými koordinátormi pripravená systémová zmena poradenstva pre študentov UPJŠ. V roku 
2013  bolo schválené Rozhodnutia rektora č. 10/2013 o minimálnych štandardoch podpory 
poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na UPJŠ. Od 
1.10. 2013 zahájilo svoju činnosť Univerzitného poradenského centra UPJŠ „UNIPOC“. 
UNIPOC je pracovisko, ktoré poskytuje poradenstvo prostredníctvom poverených zamest-
nancov - „špecialistov“ - z odborných katedier a ústavov fakúlt, resp. z univerzitných pra-
covísk. 

 
UNIPOC 
 
Úlohou špecialistov UNIPOC je poskytovať špeciálne služby pre všetkých študentov a teda 
aj študentov so špecifickými potrebami v nasledujúcich oblastiach: 

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

 
Univerzitná knižnica 
 
Univerzitná knižnica UPJŠ (UK) sa podieľa na informačnom zabezpečení výučby a ve-
decko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky pre 
podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a  podnetné prostredie pre používateľov. 
Okrem iného zabezpečuje komplexnú edičnú činnosť, elektronické publikovanie doku-
mentov a predaj odbornej literatúry v univerzitnom rozmere.  
 
Poskytované služby:  

- absenčné výpožičné služby:  83 713 kn. j. 
- prezenčné výpožičné služby: 286 863kn. j. 
- konzultačné a referenčné služby v študovniach so 448 miestami na štúdium; 
- rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných 

zdrojov: 1 654 rešerší; 
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- medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná  medziknižničná výpožičná 

služba:  1496 požiadaviek; 
- evidencia  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ: 2369 záznamov s rokom vyda-

nia 2014; 
- reprografické a skenovacie služby  z knižničného fondu UK:  54 114 xerokópií pro-

stredníctvom samoobslužného kopírovania a samoobslužne 24 257 oskenovaných 
strán. 

 
UK v roku 2014  evidovala 7 899 používateľov, ktorým o. i. poskytla vynovené interiérové prostredie 
na svojich pracoviskách Lekárska knižnica (študovne tichých zón) a Právnická knižnica. UK za-
bezpečovala služby prostredníctvom dislokovaných pracovísk a súčastí: 

 
- Filozofická knižnica (FK, Moyzesova  ul. č. 9) 
- Lekárska knižnica (LK, Tr. SNP č. 1) 
- Knižnica na Fakulte verejnej správy (K FVS, Popradská ul. č. 66) 
- Právnická knižnica (PrávK, Kováčska ul. č. 26) 
- Prírodovedecká knižnica (PK, Medická ul. č. 6, Park Angelinum č. 9) 
- Rakúska knižnica (Moyzesova ul. č. 9) 
- Európske dokumentačné centrum  (Kováčska ul. č. 26).  

 

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

 
Tieto ciele UK napĺňala prostredníctvom kurzov informačného vzdelávania určených posluchá-
čom l. ročníkov ako aj ďalšie ročníky podľa požiadaviek fakúlt ( Filozofickej fakulty a Fakulty ve-
rejnej správy), školení k elektronickým databázam v spolupráci s ich dodávateľmi, výstav, semi-
nárov na získanie štipendií v spolupráci so SAIAn.o. UK tak pripravila 147 podujatí pre používa-
teľov a 2 odborné semináre pre vlastných pracovníkov. Osvedčenou formou vzdelávania sa stali 
webové semináre ako nový on-line spôsob vzdelávania. V rámci informovanosti a udržiavania 
kontaktov s používateľmi UK využívala sociálne siete (Facebook).  
 

 

 
Podporu vedy a výskumu na univerzite realizuje UK zabezpečením prístupov k  informačným 
zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotextové databázy).  
Národný projekt NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Sloven-
sku – prístup k elektronickým informačným zdrojom), ktorý bol ukončený v lete 2014, bol kon-
tinuálne nahradený NISPEZ II, v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 15 databázam (podrobnejšie 
na http://nispez2.cvtisr.sk/ ) s využívaním  prvého vyhľadávacieho portálu svojho druhu na Slo-
vensku Scientia  http://scientia.cvtisr.sk/. Ten ponúka nielen komfortné vyhľadávanie nad viace-
rými EIZ, ale aj prepojenie na plné texty článkov a e-kníh.  
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Knižnici sa  darí realizovať svoj zámer vytvoriť digitálnu knižnicu - knižničný fond bol obo-
hatený aj o elektronické dokumenty  získané kúpou a sprístupňované on-line prostredníc-
tvom platformy dodávateľa eReading resp. prelinkovaním  plných textov titulov vydaných 
na UPJŠ v rámci online katalógu na základe licenčných zmlúv.  

 
Pokračovalo sa v importe záznamov záverečných prác UPJŠ z AIS2 do lokálneho katalógu 
vo forme bibliografických záznamov MARC21 za akademické roky 2013/2014 s prepoje-
ním na plné texty v Centrálnom registri záverečných prác v CVTI SR v Bratislave.  
 
Revitalizácia knižničného fondu bola realizovaná prostredníctvom dotácie, vlastných prí-
jmov, z prostriedkov fakúlt i mimorozpočtových zdrojov (projekty ŠF), kde dominantné po-
stavenie mali projekty Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity 
štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV) a Rozšírenie študijného 
programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slo-
venčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC). 
 
UK má ako univerzitné pracovisko osobitné poslanie – je bibliografickým, koordinačným a 
poradenským pracoviskom univerzity, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti 
a umeleckej činnosti a ohlasov na ne. UK tak zároveň plní úlohu kontaktného pracoviska 
medzi univerzitou a Centrálnym registrom publikačnej činnosti a Centrálnym registrom 
umeleckej činnosti, správcami ktorých je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.  Evidencia výstupov publikačnej činnosti ako aj  evidencia výstupov  
umeleckej činnosti sa v roku 2014 riadili metodickými pokynmi vydanými Centrom ve-
decko-technických informácií Slovenskej republiky.  

 
Štatistické ukazovatele využívania špecializovaných databáz 
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Štatistické ukazovatele využívania multiodborových plnotextových databáz 
 

 
 

Štatistické ukazovatele využívania citačných databáz 

 
 

UK v rámci edičnej činnosti v roku 2014 o.i. zabezpečovala elektronické publikovanie dokumentov 
na UPJŠ, predaj vydavateľskej produkcie univerzity prostredníctvom Univerzitnej predajne kníh 
(Tr. SNP č. 1, Košice) a e-shopu Unibook (www.unibook.sk), administrovala webový portál Unibook. 
 
 

Centrum informačných a komunikačných technológií  
 

Najväčšou výzvou pre pracovisko v roku 2014 bol prechod z vlastného mailového  servera na 
rplatformu Microsoft Office 365 for Education, kde okrem riešenia mailových služieb boli pridaná 
ďalšia funkcionality a to najmä „cloudové“ úložisko, kalendáre, úlohy a mnoho ďalších. To, že 
CIaKT túto náročnú úlohu zvládlo uspokojivo svedčí aj ich ocenenie spoločnosťou Microsoft „Za 
zavádzanie Microsoft inovatívnych technológií na akademickej pôde“.  
 
Na procese implementácie  Microsoft Office 365 for Education sa podieľali Úsek počítačových 
sietí za serverovú časť riešenia a Úsek lokálnej podpory za implementáciu a školenia na pra-
coviskách. V roku 2014 CIaKT, ako hlavný organizátor v spolupráci so SANET, zorganizovalo 
medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2014. Konferencia sa konala 27. - 29.10.2014 a zúčas-
tnilo sa jej 86 účastníkov, počas konferencie odznelo 24 príspevkov. Na príprave tejto konfe-
rencie sa podieľali všetci pracovníci CIaKT a naše pracovisko prezentovalo dva vlastné prí-
spevky.  
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  Úsek Informačných systémov 
 

Jeho hlavným cieľom bola udržateľnosť prevádzky a rozvoj systémov. V roku 2014 bola 
prevádzka stabilizovaná. V rámci roka bola realizované spracovanie projektu o Ochrane 
osobných údajov a to najmä s ohľadom na všetky informačné systémy v správe CIaKT. Po 
spracovaní podkladov bola agenda odovzdaná do pôsobnosti Úseku kontrolných činností, 
ktorý za ňu naďalej zodpovedá.  

 
V tomto roku sme prvýkrát skúšobne vydávali personálne identifikačné karty študentom pr-
vého ročníka na PF už v júnovom termíne. Takisto sme v tomto roku kompletne zapracovali 
agendu AIO do AiS2, čím sa zefektívnila administratívna činnosť pri i výdaji kariet. Z ďalších 
riešených úloh je možné spomenúť: 
- bol ukončený úplný prechod na technológiu MIFARE  kariet,  
- realizovala sa plošná výmena zamestnaneckých kariet pre zamestnancov ktorý vy-

užívajú dopravu za karty nového štandardu MIFARE, 
- bola sfunkčnená funkcionalita registračných pokladníc v ERP SOFIA, 
- bol uskutočnený prieskum spokojnosti s využívaním služieb kariet ISIC. 

 
Úsek počítačových sietí 

 
Hlavnou a najnáročnejšou úlohou úseku bola spomínaná implementácia Microsoft Office 
365 for Education. Okrem toho, v nadväznosti na  dlhodobý koncepčný trend  rozvoja IKT 
na UPJŠ,  v roku 2014 hlavnou úlohou úseku  bola pokračujúca virtualizácia sieťových slu-
žieb a zvyšovanie efektivity pri prevádzke diskových polí. V snahe zvýšenia efektivity virtu-
alizačného prostredia bola v roku 2014 rozšírená kapacita serverov o ďalšie dva rackové 
servery Dell R720. Taktiež bola rozšírená operačná pamäť serverov HP na 32GB a upgrade 
nových 4 jadrových procesorov. 

 
CIaKT je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET priamo na chrbtici siete SANET 
II - prepája uzly siete na TU Košice, TU Zvolen, Trebišov, Michalovce, Humenné  a Vranov 
nad Topľou. Takto pripojené školy majú k dispozícii široký okruh služieb-protoko-
lov(IPV4,IPV6,IP multicast, IP-TV,IP telefóniu a pod.  Takto sa doteraz zrealizovalo pripoje-
nie 69 subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii. 
 
Úsek lokálnej podpory 

 
V rámci roku 2014 bola realizovaná plošná výmena zastaraných počítačov, nakoľko bola 
ukončená podpora pre MS Windows XP  a ktoré už nebolo možné prevádzkovať na MS 
Windows 7. Zároveň boli pre potreby centrálnej administratívy uvedené do prevádzky veľ-
kokapacitné multifunkčné tlačiarne, ktoré postupne nahradia malé zariadenia.  CIaKT aj na-
ďalej zabezpečuje metodické usmernenie, realizáciu obstarania, zmlúv a procesu objedná-
vania univerzity ako celku v oblasti IKT a to najmä centrálnej zmluvy na obstaranie IKT  ako 
tovaru, ďalej komponentov a príslušenstva, servisu tlačiarní, kancelárskej techniky, sieťo-
vých zariadení, nákup IP telefónov, tonerov  a ďalších komodít z tejto oblasti.  
 

 Botanická záhrada 
 
Zabezpečovanie výučby (prednášky, cvičenia, terénne exkurzie, diplomové práce) boli rea-
lizované na ÚBEV PR UPJŠ v plánovanom rozsahu v LS a ZS vo vyučovacích predmetoch 
Geobotanika, Tropická a subtropická vegetácia, Dendrológia, Všeobecná botanika, Embry-
ológia rastlín, Integrovaná ochrana rastlín, Fyziológia rastlín. Bol úspešne realizovaný 5. 
ročník edukačného projektu pre žiakov ZŠ Košického a Prešovského samosprávneho kraja 
Botanikáda, na ktorom sa podieľali všetci VŠ z BZ UPJŠ. VŠ zamestnanci sa aktívne zú-
častnili krajského kola Biologickej olympiády v kategóriách A, B, C a D, ktorú organizovalo 
Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice. VŠ BZ UPJŠ zabezpečovali vybrané pred-
nášky na UVLF v Košiciach a na Univerzite tretieho veku na TU v Košiciach. 
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V roku 2014 navštívilo BZ UPJŠ cca 52 tis. návštevníkov. Medzi pravidelne navštevované patria 
výstavy – Bonsaje, Motýle exotických trópov, orchidey skvosty v ríši rastlín, Záhadný svet muší, 
Jesenné plody, Včelárstvo. BZ pokračovala v spolupráci s botanickými záhradami a arborétami, 
univerzitami, výskumnými ústavmi doma a v zahraničí. Dobrá spolupráca bola so štátnou a verej-
nou správou, MMKE, TURIZMUS n. o., a inými, Pokračovala spolupráca s podnikateľskými sub-
jektmi vo forme donorstva pri  realizácii niektorých činnosti. 
 
Rok 2014 bol pre BZ historicky najvýznamnejší v doterajšej 65 ročnej existencii inštitúcie. Boli 
opravené 3. Expozičné skleníky tropickej a subtropickej flóry, odkúpené nehnuteľnosti a kolektív 
zamestnancov BZ UPJŠ bol ocenený Cenou Košického samosprávneho kraja. Dosiahnuté vý-
sledky v BZ UPJŠ prispeli k obohateniu základného výskumu, edukácii, osvete a šíreniu dobrého 
mena UPJŠ nielen na Slovensku ale aj za jeho hranicami.  

 
Ústav telesnej výchovy a športu 

 
V dňoch 20. – 21. 3. 2014 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Rekre-
ačný šport, zdravie, kvalita života.  
 
Vedomostná súťaž o olympizme pre vysoké školy 2014  - historicky prvýkrát  na pôde UPJŠ v Ko-
šiciach (20 – 21. november 2014. V Košiciach sa zišlo osem družstiev z rôznych fakúlt slovenských 
vysokých škôl. Víťazom sa stalo družstvo Filozofickej fakulty UKF v Nitre, na druhom mieste sa 
umiestnili študenti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ  v Košiciach a ako tretie skončilo druž-
stvo zložené zo študentov FF a FTVŠ UK. 

 
Move Week 2014:  29.9 – 5.10. 2014: Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a mesto 
Košice pripravili v spolupráci s ďalšími partnermi (Asociácia športu pre všetkých, TJ Slávia UPJŠ, 
Slovenská asociácia univerzitného športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Active 
Life, Medzinárodný maratón mieru a Spolok medikov mesta Košice) v týždni od 29. septembra do 
5. októbra množstvo zaujímavých pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, i širokú verejnosť. Podujatia zorganizovali v rámci tretieho roč-
níka Európskeho MOVE Weeku podporujúceho pravidelnú pohybovú aktivitu a propagujúceho vý-
hody spojené s aktívnym životným štýlom. Celkovo sa ho na pôde Univerzity P. J. Šafárika zúčas-
tnilo cez 1200 účastníkov. 
 
Celkovo za rok 2014 bolo na pôde UPJŠ zorganizovaných 34 športových akcií (organizátor ÚTVŠ 
resp. TJ Slávia UPJŠ). Na týchto aktivitách sa zúčastnilo 2493 študentov UPJŠ.  
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Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach definuje vo svojom rozvojovom zá-
mere na roky 2011 až 2017 osem priorít (okruhov) zásadného významu. 
 
Oblasť vysokoškolského vzdelávania 
 
V roku 2014 bolo na UPJŠ implementovaných 8 projektov štrukturálnych fondov EÚ z Eu-
rópskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, v prioritnej osi Reforma 
vzdelávania a odbornej prípravy (opatrenie 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako mo-
tory rozvoja vedomostnej spoločnosti).  

 

   

1 
EXPERT 
(Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelent-
ným európskym univerzitám) 

623 993,72 € 

2 
KVARK 
(Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a 
postdoktorantov UPJŠ) 

1 675 354,62 € 

3 
IRES 
(Inovácie pre vedomostnú spoločnosť) 

1 967 708,99 € 

4 

SOFOS 
(Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov 
UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a in-
tegráciu do medzinárodných výskumných centier) 

2 230 338,08 € 

5 

RIFIV 
(Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora inter-
disciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach) 

1 406 309,95 € 

6 

DiSaC 
(Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a litera-
túra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slo-
venčiny ako cudzieho jazyka) 

172 054,75 € 

7 
MoVeS 
(Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných 
programov Fakulty verejnej správy UPJŠ) 

591 673,8 € 

8 
Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeo-
becné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v 
Košiciach 

1 382 697,08 € 
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Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 

 
V rokoch 2014 bolo na UPJŠ implementovaných 16 projektov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v Operačnom programe Výskum a vývoj (prioritná os Podpora výskumu a vývoja).  
 

   

1 
PLATÓN 
(Rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach) 

2 313 214,74 € 

2 
MEDIPARK 
(Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach ) 

32 774 923,63 € 

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

919 700,5 € 

4 
CEEPM 
(Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne ) 

4 005 440 € 

5 
CEBT 
(Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií) 

3 717 230 € 

6 
CEMIO 
(Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie) 

3 579 197,5 € 

7 
EXTREM 
(Dobud. Centra pokročilých fyzikál. Štúdií) 

2 725 242,55 € 

8 
MRKARDIO 
(Vybudovanie laboratória magnetickej rezonancie pre kariovaskulárny vý-
skum ) 

3 128 320 € 

9 
TECHNICOM 
(Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 
znalostných technológií) 

4 262 103,30 € 

10 
PROMATECH 
(Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné 
a budúce aplikácie ) 

6 152 175 € 

11 
CeZIS 
(Centrum znalostných a informačných systémov) 

1 507 645,14 

12 
VERZDAV 
(Výskumné centrum moderných technológií monitorovania a diagnostiky 
ochorení ohrozujúcich verejné zdravie) 

1 911 562,05 € 

13 
MOLMED  
(Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej me-
dicíny)  

1 744 503,54 € 

14 
Tfaktor 
(Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku 
Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia) 

1 980 884,28 € 

15 
DIAGONKO 
(Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 
onkologických ochorení ) 

6 576 700,82 € 

16 
BIODIAG 
(Výskumné centrum aplikovanej diagnostiky ) 

2 090 365,08 € 
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Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá 

 
Kľúčovým rozvojovým zámerom Univerzity bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-vý-
skumných centier a univerzitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“ 
– „Košice Science City“.  Prioritami Univerzity bolo pokračovať v implementácii projektov 
so zámerom: a) vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku integráciou 
infraštruktúry a ľudského potenciálu pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu 
Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne, 
s dopadom na aplikovaný výskum, spoluprácu s klinickými pracoviskami LF UPJŠ a s do-
padom na rozvoj spin-off organizácií – projekt MEDIPARK, Košice, b) partnerstvo pri bu-
dovaní centra pre výskum progresívnych materiálov s dôrazom na dokompletizovanie exis-
tujúcej infraštruktúry, s cieľom realizovať špičkový základný výskum a poskytovať služby 
pre priemyselných partnerov – projekt PROMATECH, c) účasť na vedeckom parku v part-
nerstve s TUKE, zameranom na informačno-komunikačné technológie – projekt TECHNI-
COM.  
 
Oblasť inovácií a transferu technológií a know-how do praxe  

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

V roku 2014 pokračovala vo svojej činnosti dcérska spoločnosť UPJŠ – SAFTRA, s.r.o. so 
100% majetkovou účasťou UPJŠ (založená v r. 2013), s cieľom: a) podporovať transfer 
výsledkov výskumu a know how do praxe, b) poskytovať expertné činnosti na báze know 
how s pôvodom na UPJŠ tretím subjektom, c) prispievať k rastu rozvojového fondu univer-
zity. SAFTRA, s.r.o. je nástrojom, prostredníctvom ktorého tvorivý pracovník UPJŠ vyko-
náva transfer výsledkov výskumu a know how do praxe, a tým komercionalizuje svoju 
prácu a súčasne prispieva k ekonomickému rastu univerzity. 

 

Oblasť organizácie a riadenia 
 

Kúpa a predaj nehnuteľného majetku  
 

Predaj budovy a pozemkov na Mánesovej ulici č. 23  
 

Na základe verejnej obchodnej súťaže bola odpredaná nehnuteľnosť na Mánesovej č. 23 
rodinný dom a pozemky. Odpredajom nehnuteľností na základe Kúpnej zmluvy z 14. 12. 2014 
univerzita získala finančné prostriedky vo výške 130 250,- €. 
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Na základe verejnej obchodnej súťaže bol odpredaný pozemok na Mánesovej ulici - parcela č. 
1435/6 o výmere 270 m 2. Odpredajom nehnuteľností na základe Kúpnej zmluvy z  22.08.2014 
univerzita získala prostriedky vo výške 14 000,- €.  
 
Na základe verejnej obchodnej súťaže bol odpredaný pozemok na Mánesovej ulici parcela č. 
1435/21 o výmere 171 m 2. Odpredajom nehnuteľností na základe Kúpnej zmluvy z 22.08.2014 
univerzita získala prostriedky vo výške 8 402,- €.  

 
Na základe verejnej obchodnej súťaže bol odpredaný pozemok na Mánesovej ulici parcela č. 
1435/20 o výmere 168 m2 . Odpredajom nehnuteľností na základe Kúpnej zmluvy z  22.08.2014 
univerzita získala prostriedky vo výške 9 000,- €.  

 
Kúpa pozemkov v hospodárskom zázemí Botanickej záhrady UPJŠ  

 
V roku 2014 získala UPJŠ mimoriadnu kapitálovú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu na odkúpenie časti pozemkov v hospodárskom zázemí Botanickej záhrady v 
Košiciach. Dňa 17.03.2014 bola uzavretá kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov v hodnote 3 
000 004,60 €. Predmetom kúpy boli  pozemky na parcelách č. 1423/2, 1424, 1425/2, 1426/2, 
1428/3, 1428/5, 1429/1, 1429/2, 1430, 1431/1, 1434/1, 1434/26, 1434/29, 1482/2, 1434/27 
a 1428/1.  

 
 

Investície a rozvojové zámery  
 

V roku 2014 pokračovali práce druhou etapou na stavbe „Stavebných úprav objektu C v areáli 
FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova č. 9, Košice“. Celkový investičný náklad zrealizovaných 
prác v tomto roku bol 432 201,80 €. Stavba bude dokončená a odovzdaná k užívaniu v roku 
2015. Rekonštrukcia je financovaná z vlastných zdrojov univerzity a kapitálovej dotácie 
MŠVVaŠ.  

 
V roku 2014 pokračovali rekonštrukčné práce v objekte Park Angelinum 9 v rámci projektu 
„Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie 
(PROMATECH)“ a to rekonštrukciou časti historickej budovy pre potreby vzniku nových labo-
ratórií a pracovísk výskumného centra medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať 
výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Celkové náklady predsta-
vovali finančnú čiastku 2 142 784,80 €. Práce boli v tomto roku ukončené a priestory dané 
k užívaniu. 

 
V roku 2014 začali práce na „Zateplení budovy objektu Teoretických ústavov LF UPJŠ v Ko-
šiciach, Tr. SNP 1“ v rámci projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medi-
Park, Košice). Práce začali zateplením severnej strany II. sekcie TU a pokračujú na fasáde I. 
sekcie. Rozsah prác pozostáva z výmeny okien a kompletného zateplenia. V tomto roku bolo 
na uvedenej stavbe preinvestovaných 324 412,45 €. 

 
V rámci projektu: "Extrem – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v 
extrémnych podmienkach"  boli v tomto roku modernizované priestory Laboratórií nanotech-
nológií a fyzikálnej charakterizácie materiálov, laboratórií veľmi nízkych teplôt a prístupové 
cesty k daným priestorom. Celkový finančný náklad bol vo výške 124 227,34 €. Práce boli 
v tomto roku ukončené a priestory dané k užívaniu. 

 
V objekte Sokrates v areáli Moyzesova 9 bola 16.09.2014 daná do prevádzky nová kuchyňa 
a priestory pre stravovanie zamestnancov a študentov UPJŠ. Jedáleň je prístupná aj pre ve-
rejnosť. Kapacita jedálne je cca 150 miest. Nová jedáleň umožňuje variť jedlá na objednávku, 

ale aj jedlá na voľný predaj, tzv. skladané jedlá. Súčasťou jedálne je aj bufet, v ktorom študenti 
a zamestnanci nájdu počas dňa teplé a studené nápoje, rôzne mliečne výrobky, bagety, záku-



 69 

sky a iné dobroty. V čase mimo výdaja obedov jedáleň ponúka jedlá rýchleho občerstvenia. Cel-
kový investičný náklad na zriadenie nových priestorov činil cca 232 tis. €. Jedálenské priestory 
a zázemie pre zamestnancov sú vybavené novým nábytkom  v hodnote cca 40 tis. €. 

 
Rekonštrukcie a opravy budov 

 
Rekonštrukcie budov 

 
Rekonštrukciou budov a priestorov v kategórii kapitálových výdavkov, ktoré boli financované 
z finančných prostriedkov pridelených z MŠ VVaŠ SR, z prostriedkov nenávratného finanč-
ného príspevku z fondov EÚ a vlastných zdrojov, došlo k zhodnoteniu majetku. Jedná sa 
najmä o investičné akcie:  

 rekonštrukcia laboratórií na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení - rekonštrukcia interiéru ŠD Medická 6 - Blok B, UPJŠ 
Košice, 

 stavebné úpravy vo vnútorných priestoroch ŠD Medická 6, Košice, 

 výmena elektroinštalácie v priestoroch kuchyne a priľahlých priestorov ŠDaJ, Medická 4, Ko-
šice, 

 stavené úpravy po elektroinštalačných prácach v priestorov ŠDaJ, Medická 4, Košice, 

 elektroinštalačné práce realizované v súvislosti s presťahovaním Ústavu lekárskej a klinickej 
mikrobiológie LF v budove na Triede SNP č.1 v Košiciach,  

 rekonštrukcia dátovej a elektrickej siete počítačovej miestnosti UGE PF, 

 stavebné úpravy laboratórií pre ÚBEV PF, Moyzesova 11, Košice, 

 výmena dažďovej kanalizácie v areáli UPJŠ, ul. Park Angelinum v Košiciach,  

 rekonštrukcia elektroinštalácie – 2. etapa v budove RBL pavilónu PF, Šrobárova 2,  
 

Realizácia opráv budov a havarijných opráv v objektoch UPJŠ 
 

Aj v roku 2014 boli realizované bežné opravy budov, resp. odstraňovanie havarijných stavov 
na objektoch UPJŠ, z ktorých uvádzame opravy s vyšším finančným nákladom: 

 výmena a oprava obvodového a strešného plášťa veľkých skleníkov v BZ, Mánesova č. 23,  

 oprava poškodených podláh v objekte TU LF, Tr. SNP 1 v súvislosti s presťahovaním Ústavu 
lekárskej a klinickej mikrobiológie LF, 

 maliarske a natieračské práce v bloku C ŠDaJ, Medická 4,  

 výmena okien v objekte PrávF, Kováčska 26, 

 dodávka a montáž plastových okien v objekte ŠD, Popradskú 66, 

 oprava interiéru v CAM klube ŠD, Medická 4,  

 výmena okien v telocvični T5, Medická 4, 

 
Jednou z najväčších opráv realizovaných v roku 2014 bola výmena a oprava obvodového a 
strešného plášťa troch najväčších expozičných skleníkov v BZ, Mánesova č. 23. Súčasťou 
opráv boli obnovy náterov pôvodných nosných kovových konštrukcií, výmena nenosných po-
zinkovaných zasklievacích prvkov za hliníkové profily a nahradenie sklenených výplní polykar-
bonátovými doskami. Rozsiahla oprava v hodnote takmer 410 tis. € bola financovaná z vlast-
ných zdrojov univerzity. 
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Aktivity UPJŠ v Košiciach v rámci zahraničných vzťahov v roku 2014 napĺňali princípy interna-
cionalizácie, ktoré sú súčasťou Dlhodobého zámeru na roky 2011–2017 a jeho Aktualizácie 
z roku 2012.  
 
V roku 2014 sa pracoviská, zamestnanci a študenti UPJŠ vo svojej činnosti riadili najnovšími 
medzinárodnými trendmi a snažili sa zvyšovať medzinárodnú prestíž UPJŠ na základe kvalitnej 
spolupráce s excelentnými zahraničnými univerzitami. Zviditeľnili sme sa v rámci aktivít Euro-
pean University Association (EUA), kde sme sa spolupodieľali na aktivitách jej Evaluačnej ko-
misie a zapojili sme sa do hodnotenia univerzít U-Multirank, v ktorom sme boli hodnotení ako 
celok, a taktiež bol samostatne hodnotený odbor informatika. Rektor UPJŠ, prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., bol členom European Academy of Sciences and Arts (EASA). 

 
Naďalej sme sa podieľali na pravidelných aktivitách Magna Charta Universitatum Observatory. 
Mali sme aktívne zastúpenie v Stratégii Európskej únie pre Dunajský región a v Slovak Acade-
mic Association for International Cooperation (SAAIC). Naši zástupcovia pracovali v komisiách 
pre výber štipendistov Národného štipendijného programu SR, vo výberovej komisii Central Eu-
ropean Exchange Program for University Studies (CEEPUS) a vo výberovej komisii Medziná-
rodného vyšehradského fondu. UPJŠ bola členom Slovensko-francúzskeho univerzitného inšti-
tútu.  

 
Aj v roku 2014 bola UPJŠ členom v združení Košice IT Valley Association a sídlom Ústavu 
európskeho práva. V priestoroch UPJŠ naďalej rozvíjalo svoje aktivity Európske dokumentačné 
centrum, ktoré zhromažďuje a eviduje periodickú a neperiodickú literatúru Európskeho spolo-
čenstva vydávanú vydavateľstvom ES v Luxemburgu väčšinou v anglickom jazyku a je súčasťou 
všeobecnej siete informačných služieb Europe Direct. V nových priestoroch výrazne zintenzív-
nila svoju činnosť Rakúska knižnica, ktorá bola založená Rakúskym kultúrnym centrom pri Ra-
kúskom veľvyslanectve v Bratislave v roku 1993 a je študijným centrom rakúskej literatúry a 
kultúry pre celý východoslovenský región. 

 
V apríli sme na našej akademickej pôde v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ 
privítali s odbornou prednáškou komisára EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlene-
nie, pána László Andora. V máji sme pri príležitosti 200. výročia narodenia Tarasa Ševčenka 
slávnostne odhalili pamätnú tabulu Tarasa Ševčenka a P. J. Šafárika.   

 
Novými rámcovými zmluvami a memorandami o spolupráci sme inštitucionalizovali existujúcu 
individuálnu spoluprácu s  Univerzitným medicínskym centrom v Groningene v Holandsku, 
s Univerzitou Otto von Guericke v Magdeburgu v Nemecku, s 1. Lekárskou fakultou Univerzity 
Karlovej v Prahe v ČR a s Univerzitou v Szegede v Maďarsku.  

 
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity 

 
V roku 2014 sa UPJŠ zapojila do európskeho výskumného priestoru formou získania medzinárod-
ných vedeckých projektov. Tieto sa realizovali v rámci medzivládnych dohôd, v rámci medzinárod-
ných projektov a na základe medzinárodných alebo medziuniverzitných zmlúv.  
 
Prírodovedecká fakulta sa podieľala na 4 rozsiahlych vedeckovýskumných projektoch financova-
ných na základe medzivládnych dohôd. Zamestnanci spolupracovali so Spojeným ústavom jadro-
vého výskumu v Dubne (Rusko), so švajčiarskym centrom CERN a tvoriví zamestnanci viacerých 
ústavov spolupracovali s European XFEL GmbH a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) 
Hamburg v Nemecku na vývoji unikátneho zariadenia XFEL (X-ray Free Electron Laser) pre vý-
skum štruktúry látok. Projekt XFEL patrí k najprestížnejším projektom EÚ v konkurenčnom pro-
stredí svetovej vedy. 
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Vedecko-výskumné projekty v trvaní od jedného do piatich rokov s medzinárodnou participá-
ciou boli v roku 2014 riešené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Lekárskej fakulte UPJŠ, Filo-
zofickej fakulte UPJŠ a Fakulte verejnej správy UPJŠ. Financovanie projektov bolo zo zdrojov 
EÚ – zo 7. Rámcového programu a ESF a zo zdrojov MŠ SR – hlavne z APVV. Malý podiel 
predstavovali financie, získané z iných zahraničných grantových zdrojov, napríklad z Medziná-
rodného vyšehradského fondu a časť financií bola z VEGA a KEGA. Partnermi v projektoch 
boli prevažne inštitúcie v európskych krajinách.  

 
Medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca na základe medzinárodných alebo medziuniver-
zitných zmlúv sa v roku 2014 realizovala na Lekárskej fakulte UPJŠ a na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ. Na Lekárskej fakulte UPJŠ pokračovalo z predchádzajúceho obdobia všetkých 
13 projektov na Ústave verejného zdravotníctva v spolupráci s Univerzitou v Groningene v 
Holandsku. Zmluvnú spoluprácu s Univerzitou v Uppsale a Univerzitou v Gotlande, vo Švédsku 
a VUT, Ústavom elektrotechnologie v Brne, ČR, Prírodovedecká fakulta UPJŠ doplnila o 
zmluvnú spoluprácu s Fyzikálnym ústavom AV ČR v Prahe v ČR, s Institute for Energy Tech-
nology, Physics Department, Kjeller v Nórsku a o spoluprácu s konzorciom Nordugrid. 

 
Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania 

 
Medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania možno v roku 2014 začleniť do štyroch hlav-
ných oblastí: medzinárodné vzdelávacie projekty, mobility v programe Erasmus+, ostatné mo-
bility (Národný štipendijný program SR, Free Mover) a spoločné študijné programy s cieľom 
udelenia dvojitých diplomov.       

 
V roku 2014 sa do medzinárodných vzdelávacích projektov zapojili všetky fakulty. Všetky fa-
kulty UPJŠ sa taktiež zapojili do všetkých mobilitných aktivít podprogramu Erasmus+. UPJŠ 
sa snažila zatraktívňovať mobility študentov UPJŠ za účelom štúdia na zahraničnej univerzite 
a mobility študentov za účelom stáže v zahraničnom podniku, ktoré bezprostredne umožňujú 
posilňovanie zamestnateľnosti vďaka nadobúdaniu a výmene vedomostí, skúseností, rozvoju 
jazykových a interkultúrnych kompetencií a podpore osobných kontaktov. Pokračovali sme v 
zlepšovaní podmienok pre zahraničné mobility študentov, a snažili sme sa naďalej stimulovať 
najmä mladých zamestnancov, aby absolvovali zahraničné pobyty a stáže na špičkových za-
hraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách s tým, aby po návrate odovzdávali svoje 
skúsenosti a prispeli k zvýšeniu úrovne výskumu na UPJŠ.  

 
Celkový záujem študentov UPJŠ o mobility v programe Erasmus+ v roku 2014 výrazne na-
rástol. V roku 2014 sme zaznamenali aj nárast záujmu zahraničných študentov o mobilitu na 
UPJŠ. Počty učiteľských výučbových mobilít sa javia ako relatívne stabilné, pričom je evi-
dentný nárast záujmu o mobilitu školenie. Okrem mobility v rámci Erasmu+ mali zamestnanci 
a študenti možnosť na svoje mobility využívať aj Národný štipendijný program SR. V rámci 
snahy o riešenie pretrvávajúceho problému uznateľnosti kreditov po návrate z mobility sa 
UPJŠ v septembri 2014 zapojila do dvojročného projektu Key Action 2 (KA2) programu 
Erasmus+ s názvom Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer Sys-
tem (ATEST), v ktorom sme partnerskou inštitúciou a projekt je koordinovaný Educa Interna-
tional, o.p.s. v ČR.  

 
V roku 2014 pokračovalo vytváranie spoločných študijných programov na 3. stupni štúdia na 
troch fakultách UPJŠ - Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Filozofickej fakulte UPJŠ a Lekárskej 
fakulte UPJŠ. V roku 2014 nás na medzinárodných konferenciách a súťažiach reprezentovali 
študenti Lekárskej fakulty UPJŠ, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Právnickej fakulty UPJŠ a 
Filozofickej fakulty UPJŠ. Mnohí sa umiestnili na popredných miestach v medzinárodných 
kolách. V rámci propagácie bola aktualizovaná internetová stránka, pripravené propagačné 
materiály o UPJŠ v anglickom, poľskom a ukrajinskom jazyku a ich rozoslanie na vzdelávacie 
veľtrhy v Brazílii, Číne, Rusku, Turecku a v ČR. Zúčastnili sme sa vzdelávacieho veľtrhu v po-
ľskom Krakove.   



 72 

 

Kvalita finančného riadenia 
  
Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej zmluvy, 
dotácie získané cez grantový systém MŠVVaŠ súťažnou formou a nedotačné príjmy. Celkové prí-
jmy univerzity boli vo výške 52 087 962,60 Eur. Štruktúra týchto príjmov bola v roku 2014 nasle-
dovná: Bežná dotácia z MŠVVaŠ 52,84 %, Iné dotácie zo Štátneho rozpočtu 0,03 %, Štrukturálne 
fondy Európskej únie 18,95 %, Zahraničné projekty 1,13 %, Dary a granty 0,44%, Podnikateľská 
činnosť 2,77 %, Kapitálová dotácia 4,09 %, Ostatné príjmy 19,75 %. Na získavaní dotácií a nedo-
tačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zložky. Rozhodujúcim zdrojom krytia 
výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej pod-
pory študentov bola aj v roku 2014 dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými prostriedkami 
je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2014 dosiahol výšku 862 585,17 Eur. Tento bol vytvorený 
rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 55 379 162,88 Eur a celkovými nákladmi vo 
výške 54 516 577,71 Eur. Tieto hodnoty reflektujú hlavnú aj podnikateľskú činnosť.  
 
V oblasti racionalizačných opatrení sa v roku 2014 začalo so zateplením a výmenou okien budovy 
Teoretických ústavov na Tr. SNP 1 a taktiež začala rekonštrukcia najväčšieho skleníka v Botanic-
kej záhrade UPJŠ.  
      
Kvalita vzdelávania 
 
Kvalitu vzdelávania na UPJŠ hodnotí každoročne Vedecká rada univerzity a na úrovni fakúlt ve-
decké rady príslušných fakúlt. K zabezpečeniu primeranej náročnosti na absolventov jednotlivých 
fakúlt univerzita špeciálne venuje pozornosť analýze: distribúcie udelených hodnotení predmetov, 
počtu neúspešných študentov predčasne končiacich štúdium, počtu prerušení štúdia, dôvodov štú-
dia v nadštandardnej dĺžke štúdia, počtu absolventov s vyznamenaním a pod. 

 
Na UPJŠ v súlade s novelou ZVŠ sme vydali vnútorný predpis pre hodnotenie kvality vzdelávania. 
Ide o Rozhodnutie rektora č. 4/2014 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na 
UPJŠ. Opiera sa o odporúčania, ktoré boli schválené  komuniké ministrov signatárov boloňského 
procesu z 19.9.2003 v Berlíne a ktoré vypracovala European Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ďalej len „ENQA“) vo forme Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area, ďalej len „ESG“.  

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

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

- prieskum medzi absolventmi v Alumni Space v AiS2, ktorého cieľom je získavať infor-
mácie o uplatnení absolventov v praxi, ich spokojnosťou počas štúdia na UPJŠ, o ich 
návrhoch na zvýšenie kvality vzdelávania, 

- čierna skrinka, ktorá umožňuje študentom v anonymnej alebo zverejnenej forme študen-
tovi podávať kritické podnety dekanovi fakulty, 

- ostatné ankety v AIS2, realizované vo forme diskusných fór v AiS2. Študenti v nich rea-
gujú na úroveň služieb, ktoré im ponúka univerzita: ubytovanie, stravovanie, kultúrne 
vyžitie, kariérne poradenstvo,  
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- prieskumy mimo AiS2, ktoré organizujú fakulty vzhľadom na ich špecifika v organi-
začnej štruktúre (existencia, katedier, kliník, ústavov....), či organizácii štúdia (prí-
prava učiteľov, lekárske odbory...). 

 
Organizačné jednotky zodpovedné za organizáciu spätnej väzby v súlade s RR č. 
4/2014 zverejňujú mechanizmy zapojenia sa študentov do hodnotenia kvality vzdelá-
vania ako i  mechanizmy  spracovania spätnej väzby vo forme opatrení z pozície ich 
manažmentu.. 

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

 
Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlho-
dobom zámere UPJŠ. Na UPJŠ sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Tra-
dícia fakultných kôl ŠVK je veľmi bohatá na PF a LF a udomácňuje sa i na FVS. FF 
zatiaľ ŠVK organizuje na úrovni katedier. Právnická fakulta zvažuje organizáciu 
ŠVOČ v spolupráci s právnickými fakultami v ČR.  

 

Študentská vedecká konferencia na Prírodovedeckej fakulte sa uskutočňuje ako naj-
dôležitejšie podujatie Prírodovedeckých dní. Od roku 2012 má vlastné logo a v roku 
2013  prebieha plne elektronická registrácia účastníkov konferencie a je publikovaný 
zborník abstraktov. V apríli 2014 fakultná prehliadka prebiehala v 18 sekciách, v kto-
rých súťažilo spolu 146 súťažiacich. Celé podujatie sa nieslo v znamení výbornej od-
bornej úrovne väčšiny odprednášaných príspevkov. Po dôkladnom vypočutí všetkých 
príspevkov v súlade so štatútom ŠVK odborné poroty navrhli najlepšie z prednese-
ných prác na ocenenie a postup do národných či medzinárodných kôl ŠVK. Popredné 
umiestnenia na slovenských (CH, B) či medzinárodných kolách (M,I,F) je už samo-
zrejmosťou.  

 

ŠVOČ na Lekárskej fakulte má taktiež dlhoročnú tradíciu. Fakultná prehliadka súťaž-
ných prác prebieha v lekárskych i nelekárskych sekciách (r. 2014: 3 sekcie a 29 sú-
ťažiacich). Lekárske fakulty ČR i SR organizujú každoročne medzinárodnú pre-
hliadku prác. O kvalite ŠVOČ na našej LF svedčia výborné umiestnenia našich štu-
dentov na tejto súťaži i publikovanie výsledkov víťazných prác v renomovaných ča-
sopisoch. Na Fakulte verejnej správy sa v aprílovom kole fakultnej prehliadky zúčas-
tnilo 27 súťažiacich v troch sekciách. Na Filozofickej fakulte ŠVOČ zatiaľ organizujú 
jej odbory. Študenti PrávF sa úspešne zapájajú do rôznych odborných súťaží zame-
raných na rozvoj právnej argumentácie, verbálnej a neverbálnej komunikácie ako 
napr.: Simulovaný súdny spor, Simulované rozhodcovské konanie (organizuje ELSA 
SR),  LAWGAMES (vyhlasuje f. Kratky Global), TAX Challenge (organizuje Ernst and 
Young). 

 

Udržanie vedeckého charakteru doktorandského štúdia patrí k prioritám Dlhodobého 
zámeru UPJŠ. K splneniu tohto  cieľa napomáha aj nový Študijný poriadok doktoran-
dského štúdia na UPJŠ. Hlavnými prínosmi tohto vnútorného predpisu sú striktné 
pravidlá pre minimálne kreditové hodnoty, ktoré študent musí získať v pedagogickej 
i vedeckej časti študijného plánu, pričom dôraz sa kladie na kvalitu výstupov vedeckej 
časti. Najvyšší počet interných doktorandov i počet akreditovaných študijných progra-
mov je na Prírodovedeckej fakulte. Táto fakulta najúspešnejších doktorandov oce-
ňuje Cenou dekana za vedeckovýskumnú činnosť v kategórii doktorand.  
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O kvalite doktorandského štúdia na UPJŠ svedčí aj popredné umiestnenie jej fakúlt v hod-
notení ARRA v tejto oblasti. Získavanie kreditov vo vedeckej časti doktorandského štúdia 
prakticky neumožňuje obhajobu dizertačnej práce bez publikačných a konferenčných výstu-
pov. Samozrejme zohľadňuje sa kvalita výstupov podľa metodiky AK SR. V prírodovedných 
a lekárskych odboroch sa vyžaduje publikovanie v časopisoch registrovaných v  databázach 
WoK, SCOPUS, CC. 

 

Analýze publikačnej činnosti doktorandov sa venujeme vo výročnej správe od roku 2012 
a  aj v budúcnosti bude považovaná za jeden z dôležitých ukazovateľov kvality vedeckej 
výchovy. 

 

V tabuľke č. 2 uvádzame analýzu publikačnej aktivity interných a externých doktorandov, 
pričom okrem celkového počtu evidovaných výstupov osobitne uvádzame počet recenzo-
vaných publikačných výstupov v kategóriách: ABC,ADC,ADD,ADE, ADF,AED, ADM, ADN. 
V uvedenom počte doktorandov nie sú doktorandi 1. roku štúdia. Je potešiteľné, že v r. 2013 
celkový počet recenzovaných  výstupov (identický počet doktorandov) sa zvýšil o 75, z toho 
o 37 prác evidovaných v databázach CC a WOS v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

 
 
 
 
 

 

TABUĽKA č. 2: Publikačná činnosť doktorandov 
 

Fakulta Počet  
doktorandov 

Počet  
výstupov  
celkom 

Počet  
recenzovaných 
pôvodných prác 

Z toho 
WOS/Mon/Uč 

LF 121 280 101 30/2/0 

PF 90 374 123 95/0/0 

PrávF 43 107 35 0/3/0 

FVS 8 19 4 0/0/1 

FF 51 106 26 2/0/1 

UPJŠ 313 886 289 127/5/2 

WOS – databáza Current Contens + WOS 
Mon – kapitola vo vedeckej monografii 

 

 
V dňoch 13.5. - 16.5.2014 sa v hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne uskutočnil 1. ročník 
Jarnej školy doktorandov (JŠD). Toto podujatie tvorí jednu z hlavných aktivít celouniverzitného 
projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity vzdelávania na 
UPJŠ „RIFIV“ financovaného zo zdrojov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu 
Vzdelávanie. Cieľom tejto aktivity je organizácia spoločných podujatí celouniverzitného cha-
rakteru študentov 3. stupňa štúdia - doktorandov za účelom prehĺbenia aspektov interdiscipli-
narity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne vzdelávania zohľadňujúceho perspektívne 
potreby vedomostnej spoločnosti. Jarná škola doktorandov vytvorila tvorivú platformu pre 50 
interných doktorandov zo všetkých fakúlt UPJŠ pre získanie najaktuálnejších poznatkov vy-
braných vedných disciplín ako i pre prezentáciu vlastných vedeckých výsledkov. Doktorandi 
spolu  s významnými pozvanými odborníkmi z vybraných vedných disciplín a  s významnými 
odborníkmi UPJŠ mali dostatok priestoru na získanie cenných poznatkov o súčasných tren-
doch výskumu v medicíne, práve, prírodných vedách, spoločenských vedách, či vo verejnej 
správe. Nezanedbateľným výstupom JŠD je recenzovaný zborník príspevkov. 
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Získavanie informácií  o úrovni vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti 
(najmä v režime priebežného hodnotenia) patrí k prioritným trendom na UPJŠ. Aj kvôli tomu 
bola v Akademickom informačnom systéme (AIS) vyvinutá elektronická podpora pre učiteľa, 
aby mohol zadávať úlohy pre priebežné štúdium, vyhodnocovať splnenie zadaní i zverejňovať 
výsledky. Na univerzite je mnoho predmetov, ktorých klasifikácia je ukončená na základe vý-
sledkov priebežného štúdia. Hodnotenie študijných výsledkov študentov sa na všetkých sú-
častiach UPJŠ uskutočňovalo v súlade s legislatívnymi normami a Študijným poriadkom UPJŠ. 
Prehľad o proporciách študentov klasifikovaných v jednotlivých predmetoch známkami A až 
FX poskytuje graf č.7. 

 

 
Graf č.7: Profil udelených hodnotení v akademickom roku 2013/2014 
 

 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa situácia výrazne nemení. Vďaka rôznemu po-
meru predmetov na fakultách charakteru teoretickej výučby, laboratórnych cvičení, semi-
nárov a pod. sú proporcie hodnotení jednotlivými klasifikačnými stupňami na fakultách 
odlišné.  Dominantné hodnotenie „A“ na  PF a FF je ovplyvnené výsledkami hodnotenia 
na magisterskom stupni, keďže počet študentov, ktorí nezvládnu štúdium 1. stupňa je na 
týchto fakultách najvyšší. Obraz o študijných výsledkoch a náročnosti štúdia dopĺňajú aj 
nami sledované údaje o počtoch študentov, ktorí mali z rôznych dôvodov v danom období 
prerušené štúdium, o študentoch, ktorí prekročili štandardnú dobu štúdia a napokon o štu-
dentoch, ktorí boli zo štúdia vylúčení pre neprospech (alebo sami zanechali štúdium), viď 
graf č. 8. 
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Graf č. 8: Počet študentov, ktorí boli vylúčení 

 
 

Kvalita výskumu a tvorivej činnosti 
 

Na zabezpečenie etiky vykonávaného výskumu na univerzite pracuje Etická komisia, 
ktorej členkou je okrem iných aj prorektorka pre legislatívu prof. h. c. doc. JUDr. Mária 
Bujňáková, CSc. Etická komisia posudzuje najmä etické aspekty výskumu v oblasti le-
kárskych vied a biologických vied. S etikou vo výskume úzko súvisí aj používanie anti- 
plagiátorského systému zavedeného MŠVVaŠ SR najmä pri kontrole záverečných prác 
doktorandského stupňa vzdelávania, ktoré majú vedecký charakter a jej výsledky sú 
publikované v renomovaných vedeckých periodikách. 

 
Kvalita výskumu je zabezpečená aj medzinárodnou spoluprácou, ktorý sa realizuje na 
úrovni vedeckých tímov. Na podporu medzinárodnej spolupráce mala UPJŠ v roku 2014 
uzavreté zmluvy o vedeckej spolupráci s 84 zahraničnými univerzitami a pracoviskami, 
riešili sa 2 bilaterálne projekty APVV. V roku 2014 medzinárodná spolupráca bola pod-
porená realizáciou takmer 1030 krátkodobými a dlhodobými výskumnými pobytmi a stá-
žami tvorivých zamestnancov a doktorandov na zahraničných univerzitách z viac ako 
115 krajín sveta. Na druhej strane sa na UPJŠ v roku 2014 realizovali študijné, vý-
skumné a prednáškové pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov v počte 163. 

 
Pri administratívnej podpore výskumnej činnosti sú na univerzite rozdelené kompeten-
cie nasledovným spôsobom: Domáce výskumné projekty sa administrujú spravidla na 
úrovni fakúlt. Zahraničné projekty vrátane rámcových programov sa administratívne za-
bezpečujú v úzkej spolupráci vedenia fakúlt a  UPJŠ, pričom výskumné projekty admi-
nistruje 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 kance-
láriou na univerzitnej úrovni - Projektovou administráciou, a to v úzkej spolupráci s ma-
nažmentom jednotlivých projektov na úrovni fakúlt. Na Prírodovedeckej fakulte sa ad-
ministrácia projektov zo štrukturálnych fondov uskutočňuje prostredníctvom Centra pod-
pory projektov a Centra celoživotného vzdelávania. 

 
Pre účely administratívnej evidencie všetkých projektov sa používa Akademický infor-
mačný systém AIS1. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ sa uskutoč-
ňuje pravidelne každý rok, a to tak na úrovni fakúlt, ako aj na úrovni UPJŠ. Hodnotiaca 
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správa o úrovni vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ za kalendárny rok je každoročne pre-
rokovaná na májovom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ. 

 
UPJŠ nerealizuje umelecké študijné programy, ale ojedinelé umelecké výstupy vznik-
nuté v rámci aktivít zamestnancov Filozofickej fakulty sa evidujú do CREUČ. Systém 
finančného riadenia je samostatne zhodnotený vo výročnej správe o hospodárení UPJŠ 
v Košiciach za rok 2014 (kvalita rozpočtu a jeho dodržiavania, dosiahnutie cieľov v mimo 
dotačných zdrojoch, cielené úspory, atď.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 

 

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  
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UPJŠ v Košiciach nekládla v uplynulom roku dôraz na rozširovanie ponuky študijných programov, 
ale podstatne viac na ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu s požiadavkami 
praxe. Počas celého akademického roka 2013/14 trvali intenzívne prípravy na komplexnú akredi-
táciu. Z hľadiska kvality vzdelávania možno považovať za pozitívum relatívne nízku proporciu štu-
dentov v externej forme vzdelávania a stále narastajúci podiel študentov tretieho stupňa vzdeláva-
nia. Potešiteľný je vývoj počtu zahraničných študentov, ktorý v roku 2014 presiahol hodnotu 10% 
(z členských i nečlenských štátov EÚ a z Afriky). 
 
V roku 2014 bolo na UPJŠ implementovaných 8 projektov štrukturálnych fondov EÚ z Európskeho 
sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, v prioritnej osi Reforma vzdelávania a od-
bornej prípravy (opatrenie 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej 
spoločnosti) a 16 projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Vý-
skum a vývoj (prioritná os Podpora výskumu a vývoja).  
 
Kľúčovým rozvojovým zámerom UPJŠ bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-výskumných cen-
tier a univerzitných vedeckých parkov a v implementácii projektov so zámerom vybudovania bio-
medicínskeho univerzitného vedeckého parku(projekt MEDIPARK, Košice), ďalej partnerstvo pri 
budovaní centra pre výskum progresívnych materiálov s cieľom realizovať špičkový základný vý-
skum a poskytovať služby pre priemyselných partnerov (projekt PROMATECH) a účasť na ve-
deckom parku v partnerstve s Technickou univerzitou Košice, zameranom na informačno-komu-
nikačné technológie (projekt TECHNICOM).  
 
V roku 2014 pokračovala vo svojej činnosti dcérska spoločnosť UPJŠ – SAFTRA, s.r.o. so 100% 
majetkovou účasťou UPJŠ (založená v r. 2013), s cieľom  podporovať transfer výsledkov vý-
skumu a know how do praxe, poskytovať expertné činnosti na báze know how s pôvodom na 
UPJŠ tretím subjektom a prispievať k rastu rozvojového fondu univerzity.  
 
Jedným z ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými prostriedkami 
je hospodársky výsledok, ktorý v roku 2014 dosiahol výšku 862 585,17 Eur. Tento bol vytvorený 
rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 55 379 162,88 Eur a celkovými nákladmi vo 
výške 54 516 577,71 Eur. Tieto hodnoty reflektujú hlavnú aj podnikateľskú činnosť.  
 
Podľa rankingu univerzít URAP 2014-2015 (University Ranking by Academic Performance) zverej-
neného 12.11.2014 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na základe výkonov vo vede 
evidovaných v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 3. mieste na Slovensku za Univer-
zitou Komenského v Bratislave a tesne za Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. V rámci 
regiónu Európa UPJŠ bola hodnotená na 442. mieste v Európe a na 1072. mieste na svete; celkove 
sa hodnotilo 2500 univerzít z celého sveta, pričom uvedený počet odpovedá približne 10 % sveto-
vých vysokoškolských inštitúcií. UPJŠ oproti predchádzajúcemu hodnoteniu (480. miesto v Európe 
a 1232. miesto vo svete) zlepšila svoje postavenie, čo potvrdzuje význam vedy v práci tvorivých 
zamestnancov a študentov UPJŠ a súčasne už tradičné výskumné zameranie UPJŠ. 
 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila koncom novembra 2014 v poradí 
už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Opiera sa o verejne dostupné a overiteľné 
údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Celkovo bolo hodnotených 112 fakúlt, z 
toho 104 fakúlt verejných vysokých škôl a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách od-
borov. Tri z celkovo piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú vo svojich sku-
pinách druhé najlepšie na Slovensku. V skupine medicínskych fakúlt Lekárska fakulta UPJŠ obhá-
jila minuloročné umiestnenie na 2. mieste, pričom v ukazovateli „Grantová úspešnosť“ dosiahla 
najvyššie hodnotenie spomedzi všetkých hodnotených medicínskych fakúlt. V skupine fakúlt príro-
dovedného zamerania sa Prírodovedecká fakulta UPJŠ opäť umiestnila na druhom mieste za Fa-
kultou matematiky, fyziky a informatiky UK. Tretia v poradí skončila Prírodovedecká fakulta UK. 



 80 

Podľa hodnotenia ARRA práve tieto tri najstaršie „prírodovedecké“ fakulty jednoznačne prevyšujú 
ostatné fakulty „prírodných vied“ vyšším plnením kritérií  pre vedu a výskum. V skupine právnických 
fakúlt Právnická fakulta UPJŠ už stabilne sa umiestňuje na druhom mieste za Právnickou fakultou 
TU, pričom v ukazovateli „Vzdelávanie“ naša Právnická fakulta dosiahla najvyššie hodnotenie. V 
skupine filozofických fakúlt sa Filozofická fakulta UPJŠ umiestnila, podobne ako v predchádzajú-
com roku, v prvej polovici rebríčka na 5. mieste. Je potešiteľné, že Filozofická fakulta UPJŠ do-
siahla v ukazovateli „Veda a výskum“ druhé najvyššie hodnotenie spomedzi všetkých fakúlt po-
dobného zamerania, pričom najvyššie hodnotenie dosiahla v tomto ukazovateli Fakulta humanit-
ných a prírodných vied PU, ktorá je čiastočne zamerané na oblasť prírodných vied. V skupine 
ostatných spoločenských vied sa Fakulta verejnej správy UPJŠ opakovane umiestnila na 10. 
priečke spomedzi 13 hodnotených fakúlt. FVS ešte nemá uzavretý cyklus tretieho stupňa vzdelá-
vania, čo sa evidentne prejavuje aj na hodnotení v tejto oblasti. 
 
Záver: 

 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2014 bola prerokovaná a schválená: 

 

 na zasadnutí Vedenia UPJŠ dňa 4. 5. 2015 

 na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 14. 5. 2015 

 na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 18. 5. 2015 
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Príloha č. 1  
 
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2014 
 
A/ Vnútorné predpisy – vydané v roku 2014 
 
Príkazy rektora 
 
č. 1/2014 o zamestnávaní občanov z krajín Európskej únie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 607/2014 zo dňa 14.0.2014 
č. 2/2014 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j. 967/2013 zo 
dňa 12.03.2013, 
č. 3/2014, ktorým sa vydáva prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kon-
troly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčasti, č. j. 1789/2014 zo dňa 30.04.2014 – 
 č. 4/2014 na realizáciu povinností zamestnávateľa pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti za-
mestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí na prácu,  č. j. 4111/2014 zo dňa 16.10.2014  

Rozhodnutia rektora 

 
č. 1/2014, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov 
– postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 132/2014 
zo dňa 14.01.2014  
č. 3/2014, ktorým sa určujú podpisové právomoci rektora a dekanov fakúlt pri uzatváraní zmlúv na 
UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 542/2014 zo dňa 10.02.2014 + Dodatok č. 1, č. j. 1513/2014 
z 02.06.2014  
č. 4/2014 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 701/2014 zo dňa 25.03.2014 
č. 5/2014 o zriadení stálych komisií, č. j. 1101/2014 zo dňa 20.03.2014 
č. 6/2014 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1097/2014 zo dňa 
07.04.2014 
č. 7/2014, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1102/2014 zo dňa 01.04.2014 
č. 8/2014, ktorým sa vydávajú platové podmienky na poskytovanie platových náležitostí zamest-
nancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 1369/2014 zo dňa 01.04.2014  
 č. 9/2014, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 1102/2014 zo dňa 01.04.2014 
č. 10 /2014, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a monitoro-
vacieho informačného systém na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach. č. 
j. 1511/2014 zo dňa 23.04.2014 
č. 11/2014, ktorým sa vydáva Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému osobných 
údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1357/2014 zo dňa 
31.03.2014  
č. 12/2014 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 2001/2014 zo dňa 03.06.2014  
č. 13/2014, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 3243/2014 zo dňa 11.08.2014 
č. 14/2014 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 3127/2014 zo dňa 30.06.2014  
č. 15/2014 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 3356/2014 zo dňa 18.08.2014  
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č. 16/2014, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok počítačovej siete SAUNET na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 3360/2014 zo dňa 17.09.2014 
č. 17/2014, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčastiach, č. j. 4424/2014 zo dňa 01.11.2014  
č. 18/2014, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 4263/2014 zo dňa 11.11.2014 
č. 19/2014 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košiciach v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 4263/2014 zo dňa 18.11.2014  
č. 20/2014 o zrušení vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 4868/2014 zo 
dňa 09.12.2014  
č. 21/2014 o zriadení účelového zariadenia Chorus Universitatis Šafarikianae, č. j. 4870/2014 zo 
dňa 10.12.2014  

Metodické pokyny a usmernenia rektora 
 

- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody na zabezpečenie 
leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách, č. j. 449/2014 zo 
dňa 30.01.2014 

- Metodické usmernenie, ktorým sa riadia stretnutia slovenských a zahraničných oficiálnych 
predstaviteľov na pôde UPJŠ v Košiciach, č. j. 580/2014 zo dňa 14.02.2014 

- Metodické usmernenie, ktorým sa vydáva metodika finančného riadenia pre projekty rámco-
vých programov Európskej komisie realizovaných na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
1095/2014 zo dňa 18.3.2014 

- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe rámcových dohôd s opätovným otvá-
raním na dodávku Substancií pre biologický, chemický a molekulovobiochemický výskum, č. j. 
4115/2014 zo dňa 17.10.2014 

- Metodické usmernenie postupu pri podávaní a evidencii zahraničných projektov, č. j. 
4261/2014 zo dňa 10.11.2014 

Pokyny kvestora  
 
č. 1/2014 k realizácii úhrad školného, poplatkov spojených so štúdiom, úhrad nákladov spojených 
so zvyšovaním kvalifikácie a iných poplatkov na UPJŠ v Košiciach v súvislosti s AIS, č. j. 2062/2014 
zo dňa 19.05.2014 

Smernice  
 
č. 1/2014 na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1586/2014 zo dňa 22.05.2014 
č. 2 /2014 o evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č.j.1514/2014 zo dňa 25.04.2014 
č. 3/2014 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastiach 
č. 4/2014 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie 
tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 3174/2014 zo dňa 
31.07.2014 
č. 5/2014, ktorou sa stanovujú pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a je súčastiach, č. j. 918/2014 zo dňa 
01.08.2014 

Dodatky  
 
Požiarny štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
+ Dodatok č. 1, č. j. 588/2014 zo 04.02.2014  
+ Dodatok č. 2, č. j. 3512/2014 z 04.09.2014  
+ Dodatok č. 3, č. j. 4221/2014 z 21.10.2014 
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Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zo dňa 20.06.2013  
+ Dodatok č. 1, č. j. 3881/2014 zo dňa 03.10.2014 

Kolektívna zmluva, zo dňa 26.3.2013 
 + Dodatok č. 1 z 31.3.2014  

Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“  
+ Dodatok č. 2 z 31.3.2014  

Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového sporenia na 
rok 2013“  
+ Dodatok č. 1 31.3.2014 –  

Študijný poriadok doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 
5296/2011 zo dňa 16.12.2011  
+ Dodatok č. 1, č. j. 1614/2013 z 25.04.2013 

Domový a ubytovací poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4055/2009 zo dňa 
21.12.2009  
+ Dodatok č. 1 z 01.08.2014  
 
A/ Vnútorné predpisy – zrušené v roku 2014 
 
Príkazy rektora  
 
č. 13/2009 o zamestnávaní občanov z krajín Európskej únie na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 
, č. j. 2346/2009 z 29.7.2009  (zrušený PR č. 1/2014) 
č. 17/2009 na realizáciu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovení povinnosti 
zamestnávateľa pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastí na prácu, č. j. 3568/2009 z 10.11.2009 (zrušený PR č. 4/2014) 

Rozhodnutia rektora  
 
č. 14/2011 ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach, č. j. 
1898/2011 z 29.7.2011  
+ Dodatok č. 1, č. j. 3223/2012 z 10.9.2012 
+ Dodatok č. 2, č. j. 3637/2013 t 9.9.2013 
(zrušené RR č. 13/2014)  
č. 5/2012 o zriadení stálych komisií, č. j. 431/2012 z 1.3.2012 (zrušené RR č. 5/2014) 
č. 18/2012 na určenie podpisových právomocí rektora a dekanov fakúlt pri uzatváraní zmlúv na 
UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j.2099/2012z 2.10.2012 (zrušené RR č. 3/2014) 
č. 1/2013 ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 71/2013 z 1.1.2013 (zrušené RR č. 17/2014) 
č. 3/2013 ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a monitorova-
cieho informačného systém na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
231/2013z 13.1.2013 
+ Dodatok č. 1, č. j. 4762/2013 z 12.11.2013 
(zrušené RR č. 10/2014) 
č. 11/2013 ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie  pracovných miest výskumných pracovní-
kov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. 
j.2104/2013 z 19.6.2013 (zrušené RR č. 1/2014 od 1.6.2014) 
č. 18/2013 ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 3956/2013 z 1.10.2013 (zrušené RR č. 
9/2014) 
č. 22/2013 ktorým sa vydávajú  platové podmienky na poskytovanie platových náležitostí zamest-
nancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 5376/2013 z 1.12.2013 (zrušené RR č. 8/2014) 
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Pokyny kvestora  
 
č. 1/2010 k realizácii úhrad školného, poplatkov spojených so štúdiom, úhrad nákladov spojených 
so zvyšovaním kvalifikácie a iných poplatkov na UPJŠ v Košiciach v súvislosti s AIS, č. j. 710/2010 
z 18.5.2010 (zrušené Pokynom kvestora č. 1/2014) 

Smernice  
 
č. j. 3/2008 na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1578/2008 z 20.10.2008 (zrušená Smernicou č. 1/2014) 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 
 

- Metodické usmernenie k realizácii cezhraničných platieb prostredníctvom Štátnej pokladnice, 
č. j.1921/2010 z 1.6.2010 (zrušené Met. usmernením z 12.8.2014) 

- Metodické usmernenie k podpisovým právomociam zodpovedných osôb pri riešení projektov 
zo ŠF EÚ na UPJŠ v Košiciach, č. j. 2710/2012 z 31.7.2012 (zrušené Smernicou č. 1/2014) 

Ostatné  
 

- Pravidlá používania počítačovej siete SAUNET , č. j. 55/2004  z21.1.2004  
+ Dodatok č. 1, č. j. 779/2007 z 20.2.2007 (zrušené RR č. 16/2014)  

- Prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy 
elektrického zariadenia, č. j. 1545/2009 z 12.5.2009 (zrušené PR č. 3/2014) 

- Štatút Zlatého fondu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.1892/2011 z 9.6.2011 
(zrušený RR č. 20/2014) 

 
 

Príloha č. 2 
 
Tabuľková príloha (excelovský súbor)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


