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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, psychológov, sociálnych pracovníkov, politológov, histori-
kov, prekladateľov a tlmočníkov, odborníkov v anglickom jazyku a lingvistike, literárnej 
vede a kultúre anglicky hovoriacich krajín, v rodových štúdiách, odborníkov v odbore 
filozofia, aplikovaná etika, masmediálne štúdia, učiteľov slovenského, anglického, ne-
meckého, latinského jazyka a literatúry, psychológie v kombinácii. Ústav telesnej vý-
chovy a športu svojim študijným programom Šport a rekreácia pripravuje odborníkov 
v oblasti športu a pohybovej rekreácie. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slo-
venskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. 
 
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na 
základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa 
európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univer-
zita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, 
vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku 
schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a ná-
rodnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom 
výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho 
vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. 
 
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. 
V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, hu-
manizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoloč-
nosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú au-
tonómiu. 
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VEDENIE UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Funkčné obdobie: 22.08.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 14.07.2015 
 
Prorektori: 
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre legislatívu 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 

 
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou 
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaný dňa 28.08.2015 
 
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 
 
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. 
Poverená plnením úloh agendy pre zahraničné vzťahy a mobilitu  
od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017  
 
Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie 
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019, menovaná dňa 28.08.2015 
 
Poradca rektora pre oblasť ďalšieho vzdelávania, e-vzdelávania a vývoja AiS2 
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
 
Poradca rektora pre zriadenie Výskumného ústavu UPJŠ a implementáciu projektu   
Medipark 
MVDr. Ján Rosocha, CSc. 
 
Kvestor 
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&instit=350000&cislo=5001201&jazyk=250112&volanie=1&str=0
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AKADEMICKÝ SENÁT UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
Zamestnanecká časť akademickej obce, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Podpredsedovia: 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
Zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ  
Zamestnanecká časť akademickej obce, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
MDDr. Juraj Bánovčin  
Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ 
Študentská časť akademickej obce, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Členovia: 
 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
 
Lekárska fakulta 
 
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.- Funkčné obdobie od 24.9.2015 - trvá  
 
Prírodovedecká fakulta  
 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.- Funkčné obdobie od 24.9.2015 - trvá  
 
Právnická fakulta 
 
Ing. Karolína Červená, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
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Fakulta verejnej správy 
 

Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.- Funkčné obdobie .od 22.9.2016 - trvá 
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
 
Filozofická fakulta 
 

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
PhDr. Renáta Cenková, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.- Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
Rektorát a univerzitné pracoviská  
 

PhDr. Daniela Džuganová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
JUDr. Zuzana Gažová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 - trvá  
 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  
 
Lekárska fakulta  
 

MDDr. Juraj Bánovčin - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
MUDr. Zuzana Viščorová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá  
 
Prírodovedecká fakulta  
 

RNDr. Miroslava Bálintová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
RNDr. Matej Nikorovič - Funkčné obdobie od 12.3.2015 – trvá 
 
Právnická fakulta  
 

Mgr. Dominika Becková – Funkčné obdobie od 28.9.2017 - trvá 
Bc. Ján Pavlík - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
 
Fakulta verejnej správy  
 

Veronika Hovanová – Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
PhDr. Ing. Stanislava Kozelová Minárová - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
 
Filozofická fakulta  
 

Mgr. Lukáš Lukačín - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
Mgr. Mária Petríková - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - trvá 
 
Ústav telesnej výchovy a športu   
Filip Sabol - Funkčné obdobie od 28.9.2017 - trvá  
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VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   materiály 

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

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



 9 

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

 
Právnická fakulta: 
 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 01.03.2015 – 28.02.2019, menovaná dňa 25.02.2015 
 
Fakulta verejnej správy: 
 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 01.04.2015 – 31.03.2019, menovaná dňa 23.03.2015 
 
Filozofická fakulta: 
 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka 
Funkčné obdobie: 05.05.2015 – 04.05.2019, menovaná dňa 16.04.2015 
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OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Univerzitné pracoviská 
 
Výskumné a pedagogické pracoviská: 
 

- Ústav telesnej výchovy a športu 
- Botanická záhrada 

 
Informačné pracoviská: 
 

- Univerzitná knižnica 
- Centrum informačných a komunikačných technológií 

 
Účelové zariadenia: 
 

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

 
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) 
 
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) 
 
Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) 
 
 
SPRÁVNA RADA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek  
Advokát, Košice 
Funkčné obdobie: 14. 11. 2014 – 14. 11. 2020, menovaný 14. 11. 2014 
 
Dipl. Ing. Richard Duda, MBA 
súkromný sektor, Košice 
Funkčné obdobie: 17. 10. 2011 – 17. 10. 2017, menovaný 17. 10. 2011 
 
Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Funkčné obdobie: 20. 12. 2011 – 20. 12. 2017, menovaná 20. 12. 2011 
 
Mgr. Peter Himič, PhD.  
Štátne divadlo Košice 
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Mgr. Jozef Jurkovič 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 
11. 11. 2016 – 11. 11. 2022, menovaný 11. 11. 2016 
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PaedDr. Mgr. art. Július Klein  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora UPJŠ v Košiciach: 
 

Ing. Ivan Hruška 
Globallogic Slovakia, s. r. o. Košice 
12. 04. 2016 – 12. 04. 2022, menovaný 12. 04. 2016 
 
Ing. Ján Király 
FRUCONA Košice, a. s. 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA  
verejný sektor 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
              
Ing. Martin Pitorák  
U. S. Steel s. r. o., Košice 
Funkčné obdobie: 15. 11. 2011 – 15. 11. 2017, menovaný 15. 11. 2011 
 
Ing. Štefan Šipoš  
Slovenská sporiteľňa, pobočka Košice 
Funkčné obdobie: 24. 04. 2014 – 24. 04. 2020, menovaný 24. 04. 2014 
 
JUDr. Zdenko Trebuľa 
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 14. 01. 2014 – 14. 01. 2020, menovaný 14. 01. 2014  
Odvolací dekrét z 29.12.2017, vzdanie sa funkcie v správnej rade na vlastnú žiadosť. 
            
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 12. 04. 2016 – 12. 04. 2020, menovaný 12. 04. 2016 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti Akademického senátu UPJŠ: 
 
Mgr. Ing. František Lipták  
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 16.03.2015 – 16.03.2017, menovaný 16. 03. 2015 
 
MDDr. Juraj Bánovčin 
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 17.08.2017 – 17.08.2019, menovaný 17.08.2017 
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ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda: 
 
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 
 
Členovia: 
 
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2017 sú uvedené 
podujatia celouniverzitného charakteru, ako aj podujatia a fakty jednotlivých fakúlt pre 
verejnosť, zamestnancov a študentov, semináre, konferencie a iné aktivity. Nižšie uve-
dený prehľad udalostí vzhľadom na svoju početnosť neuvádza všetky aktivity, ich úplné 
činnosti sú dostupné v správach o činnosti jednotlivých subjektov (fakúlt, či univerzit-
ných pracovísk). 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 
8. 2. 2017 – Vedenie UPJŠ rokovalo s delegáciou z Univerzity v Miškolci. Stretnutie sa 
uskutočnilo na pôde rektorátu a jeho cieľom  bolo nadviazanie spolupráce v oblasti 
vedy, vzdelávania a pri podávaní spoločných projektov a vytvorenie priestoru pre bila-
terálne rozhovory, týkajúce sa možnej spolupráce fakúlt.  Účastníci stretnutia sa vo svo-
jich prezentáciách zamerali na celkové postavenie UPJŠ v Slovenskej republike so zre-
teľom na oblasť vedeckého výskumu, projektovej úspešnosti, zahraničnej spolupráce 
a mobilít. Po spoločnom obede nasledovali bilaterálne rokovania predstaviteľov fakúlt. 
 
28. 3. 2017 – Udelenie Pamätnej medaily UPJŠ profesorovi Michalovi Bestercimu pri 
príležitosti jeho životného jubilea za významný prínos k rozvoju výskumu progresívnych 
materiálov a technológií a za prínos k rozvoju vedeckej spolupráce medzi Ústavom ma-
teriálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach a UPJŠ v Košiciach. Rektor 
UPJŠ odovzdal jubilantovi Pamätnú medailu v rámci programu Kolokvia „Progresívne 
materiály a technológie“. 
 
29. 3. 2017 – Prijate veľvyslanca Francúzska na pôde UPJŠ. Rektor UPJŠ prijal p. 
Christophe Léonziho, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, ktorého spre-
vádzali pán David Mortreux, honorárny konzul Francúzska v Košiciach a pán François-
Xavier MORTREUIL, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu. Vo vzájomnom roz-
hovore vyzdvihli doterajšie veľmi dobré vzájomné vzťahy a vyjadrili obojstranný záujem 
na ich posilňovaní, osobitne vo vzdelávacej oblasti. 
 
21. 4. 2017 – Diskusné fórum profesorov. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Histo-
rickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Úvodom stretnutia privítal rektor UPJŠ prof. 
RNDr. Pavol Sovák, CSc. hosťa doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. s ktorým uviedli 
hlavný bod programu - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa 
Slovensko". Rektor UPJŠ zároveň oboznámil prítomných so stanoviskom vedenia uni-
verzity k návrhu novelizácie Zákona o VŠ i k návrhu Zákona o zabezpečení kvality vy-
sokoškolského vzdelávania. V diskusii boli sumarizované postrehy prítomných osob-
ností v členení podľa jednotlivých oblastí. 
 
25. 4. 2017 – Deň kariéry na UPJŠ v Košiciach. Na veľtrhu pracovných príležitostí sa 
predstavili zástupcovia vybraných zamestnávateľov, ktorí prezentovali svoju spoloč-
nosť, voľné pracovné pozície, stáže, či rôzne programy pre študentov našej univerzity. 
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Podujatie organizovalo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, ktoré okrem kariéro-
vého poradenstva ponúka študentom univerzity bezplatne aj psychologické, sociálne 
a právne poradenstvo. 

9. – 12. 5. 2017 - 4. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation 
Users - SFEL2017“ (Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017). Pod-
ujatie pripravila UPJŠ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, zúčastnilo sa ho viac ako 80 účastníkov. Na pod-
ujatí sa zúčastnili študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z UPJŠ v Košiciach, 
Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedec-
kých pracovníkov mala aj Slovenská akadémia vied.  

19. 5. 2017 – Prijatie veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike 
na pôde UPJŠ. Rektor UPJŠ prijal veľvyslanca Joachima Bleickera, ktorého sprevádzal 
Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach prof. Dr. Juraj Banský. Vo 
vzájomnom rozhovore vyzdvihli doterajšie veľmi dobré vzájomné vzťahy a vyjadrili oboj-
stranný záujem na posilňovaní doterajšej inštitucionálnej spolupráce, osobitne v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania. 
 
20. 6. 2017 – Stretnutie akademickej obce UPJŠ. Predseda Akademického senátu 
UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD. predložil správu o činnosti Akademického senátu 
UPJŠ za rok 2016 a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. správu o stave a roz-
voji univerzity. Pán rektor informoval o aktuálnych prioritách v oblasti vzdelávania, vedy, 
investícií a riadenia univerzity a zároveň predstavil projekt zriadenia Technologického 
a inovačného parku (TIP-UPJŠ). 
 
1. 9. 2017 – Slávnostná inaugurácia začatia prevádzky najvýkonnejšieho rtg. lasera na 
svete v Hamburgu pod názvom „European XFEL“. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc., na základe poverenia Generálneho riaditeľa SVaT MŠVVaŠ SR, 
viedol delegáciu SR na slávnostnej inaugurácii začatia prevádzky najvýkonnejšieho rtg. 
lasera na svete, ktorý od roku 2009 budovalo medzinárodné konzorcium 12 krajín v 
Hamburgu pod názvom European XFEL. Podujatie sa konalo v areáli spoločnosti Eu-
ropean XFEL GmbH za účasti ministrov,  štátnych tajomníkov a ďalších poverených 
predstaviteľov členských krajín European XFEL GmbH. O svetovom unikáte XFEL 
svedčí aj záujem viac ako 800 hostí z celého sveta, ktorí sa inaugurácie zúčastnili. 
 
18. 9. 2017 – Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktorého súčasťou 
bolo predstavenie nových profesorov, doktorov vied, docentov a nových nositeľov ve-
deckého kvalifikačného stupňa IIa. Zároveň rektor UPJŠ v Košiciach udelil Cenu rektora 
za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity v oblasti vedy a vý-
skumu. Po prvýkrát bola udelená Cena rektora za významný prínos doktorandov vo 
vedeckovýskumnej činnosti a rovnako po prvýkrát bola udelená aj Cena rektora v kate-
górii významný mediálny čin jednotlivcom a kolektívom za pozitívne zviditeľňovanie uni-
verzity v masmediálnej oblasti. Súčasťou sprievodných podujatí bolo otvorenie dvoch 
výstav v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach – Tučniaky v rozšírenej realite a výstavy 
fotografií Antarktída 2017. 
 
28. 9. 2017 – Profesia Days. UPJŠ sa zúčastnila na premiérovom ročníku podujatia 
v Košiciach, kde sa prezentovalo 70 zamestnávateľov a zúčastnilo sa ho vyše 5000 
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návštevníkov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prezentovala návštevníkom 
rôznych vekových skupín možnosti štúdia a ďalšieho vzdelávania.   
 
29. 9. 2017 - 11. ročník festivalu vedy na Slovensku - Európska Noc výskumníkov 2017 
v Košiciach.   Zástupcovia jednotlivých fakúlt univerzity boli aktívni vo vedeckých stán-
koch, vedci sa predstavili prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých té-
mach, realizovali  drobné vedomostné súťaže a kvízy. Sprievodným podujatím festivalu 
bol program v Hvezdárni Medzev.  

29. – 30. 9. 2017 – Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 
2017 (Slovak Economic Association Meeting 2017), ktorá bola organizovaná v spolu-
práci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Hlavnými prednášajúcimi boli nositeľ No-
belovej ceny za ekonómiu Robert F. Engle a David H. Reiley. V rámci viac ako 100 
prednášok boli na konferencii prezentované vedecké štúdie od 240 autorov (a spoluau-
torov), reprezentujúcich viac ako 100 inštitúcií z 23 krajín sveta. Renomovaní ekonó-
movia z Európy, ale aj iných kontinentov, predniesli svoje prednášky s cieľom vymeniť 
si najnovšie poznatky o ekonomických vzťahoch a procesoch a ich uplatnení v hospo-
dárskej praxi. 

4. 10. 2017 – Návšteva rektora Univerzity v Tel Avive (UTA) na pôde UPJŠ. Rektor 
UPJŠ prof. P. Sovák prijal rektora UTA prof. Josepha Klaftera , s ktorým diskutoval o 
podnetoch pre budúcu spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy, inovácií, duševného 
vlastníctva a transferu technológií. Súčasťou programu návštevy bola aj prehliadka 
špičkovej vedeckej infraštruktúry v UVP Promatech, TECHNICOM a v CIB.  

6. 10. 2017 - Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach, organizovaný v spolupráci 
s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja.  Účastníci mali možnosť presú-
vať sa podľa programu do jednotlivých prednáškových miestností, kde na nich čakal 
bohatý fakultný program, pričom časť z nich získavala informácie o možnostiach štúdia 
od zástupcov fakúlt a univerzitných pracovísk vo výstavných stánkoch v priestoroch bu-
dovy Sokrates. V budove Minerva sa pre účastníkov Dňa otvorených dverí nachádzali 
okrem iných aj výstavné stánky Študentského rozhlasu Košice, Študentskej rady vyso-
kých škôl, organizácie Erasmus Student Network, Univerzitného poradenského centra 
a speváckeho zboru Universitas Šafarikianae. 

26. 10. 2017 – Udelenie Cien Košického samosprávneho kraja v Štátnom divadle v Ko-
šiciach.  Najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy si prevzalo celkovo 18 jednotliv-
cov a šesť kolektívov. Za UPJŠ v Košiciach boli ocenení: doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, 
CSc., MPH  z Lekárskej fakulta za významný prínos v liečbe pacientov s ochoreniami 
centrálneho a periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr, za odbornú 
vedeckú publikačnú činnosť a prípravu študentov na ich budúce povolanie. Cena pred-
sedu KSK bola udelená Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty za osobitný 
prínos v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti a za pregraduálnu a postgradu-
álnu výchovu študentov medicíny a mladých lekárov. Plaketu predsedu KSK prevzal 
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty za mimoriadny prínos 
k rozvoju biofyziky a interdisciplinárnych biovedných disciplín na Slovensku, budovanie 
medzinárodnej vedeckej spolupráce a priekopnícke úsilie pri prepájaní vzdelávania, zá-
kladného výskumu a translačného výskumu. 

30. 10. 2017 – Podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci pri štúdiu,  vzdelá-
vaní a vedecko-výskumnej činnosti medzi Ministerstvom hospodárstva SR a UPJŠ v 
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Košiciach. Po podpísaní memoranda sa uskutočnila prednáška ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky Ing. Petra Žigu, PhD. na tému Piliere inovatívneho a konkurencie 
schopného Slovenska. 

6. 11. 2017 – Podujatie „Slovensko diskutuje o EÚ“, ktoré sa uskutočnilo na pôde uni-
verzity za účasti Petar Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá-
ciu a Ivana Korčoka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. Diskusia prebiehala so študentmi, zastúpených zo všetkých fakúlt uni-
verzity o témach ako postavenie Slovenska v Európskej únii, Charta základných práv, 
migrácia a bezpečnosť v EÚ. V druhom paneli diskusie sa zúčastnili zástupcovia poli-
tickej sféry, podnikateľov a sociálnych partnerov a akademickej obce: poslanec Národ-
nej rady SR Martin Klus, prezident Republikovej únie zamestnávateľov a viceprezident 
pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania U.S. STEEL Košice Miroslav 
Kiraľvarga a predseda Dozornej rady Košice IT Valley Marek Antal a rektor univerzity 
Pavol Sovák. 
 
16. 11. 2017 – Prijatie študentov rektorom UPJŠ pri príležitosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva. Podujatie sa zároveň uskutočnilo aj 
pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+ a zúčastnili sa na ňom vybraní štu-
denti zo všetkých fakúlt našej univerzity, ktorí počas svojho štúdia v rámci programu 
Erasmus+ realizovali pobyt v zahraničí. Na spoločnom stretnutí so zástupcami vedenia 
univerzity a koordinátormi programu Erasmus+ v priestoroch budovy Minerva tak mali 
možnosť vymeniť si skúsenosti a zážitky zo svojich zahraničných mobilít. Úvodný prí-
hovor predniesol pán rektor a následne odovzdal prítomným študentom dekréty o ude-
lení mimoriadneho štipendia.  
 

   Lekárska fakulta  
 
20. – 21. 1. 2017 - I. onkogynekologický kongres (OGK), ktorý vytvoril zázemie pre 
medziodborový prienik špecializácií zaoberajúcimi sa gynekológiou, onkogynekológiou, 
onkológiou a patológiou na ambulantnej a klinickej úrovni. Organizátorom podujatia 
bola Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS).  
 
9. 2. 2017 – Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte, príležitosť dozvedieť sa množ-
stvo informácií o štúdiu lekárskych i nelekárskych študijných programov, i medicíne ako 
takej. Návštevníci, medzi ktorými boli aj viacerí stredoškolskí učitelia a rodičia študen-
tov, si tiež so záujmom pozreli promovideo fakulty, vďaka ktorému sa virtuálne preniesli 
do rôznych praktikární či zdravotníckych zariadení, v ktorých sa realizuje praktický vý-
učba medikov, fyzioterapeutov i ošetrovateľov.  
 
10. 2. 2017 - Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ Barbara Kantorová bodovala  v super-
kombinácii na Svetovej zimnej univerziáde, keď v kazašskom Almaty vybojovala pre 
Slovensko bronzovú medailu. Na tomto športovom podujatí tiež zaznamenala 5. miesto 
v superobrovskom slalome.      
 
18. – 19. 3. 2017 - 8. Európsky deň narkolepsie, medzinárodný kongres organizovaný 
španielskou spánkovou spoločnosťou na ostrove Malorka.  Na odbornom podujatí boli 
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prezentované výsledky najnovších výskumov o pôvode, diagnostike a liečbe bizard-
ného ochorenia, ktoré charakterizujú záchvaty neodolateľného chorobného spánku, 
teda náhleho a nechceného zaspávania.  
 
5. 4. 2017 – Beh medikov mesta Košice, organizovaný študentmi Lekárskej fakulty 
UPJŠ. Na trati dlhej 3,2 km sa prezentovalo 147 bežcov, z toho 71 mužov a 76 žien, 
vrátane zahraničných študentov a niekoľkých pedagógov. Suma z registračných poplat-
kov bola po skončení podujatia odovzdaná na konto Kliniky detí a dorastu za účelom 
ich použitia na zlepšenie prostredia pre voľnočasové aktivity a hry malých pacientov. 
 
10. 4. 2017 - Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti otvorenia výstavy o živote a 
diele doktora Jána Selyeho, považovaného za otca novodobého výskumu stresu, ktorú 
pripravil Generálny konzulát Maďarska v Košiciach v spolupráci so Spolkom lekárov v 
Košiciach, Regionálnou lekárskou komorou Košice a Lekárskou fakultou UPJŠ.  
 
25. – 26. 4. 2017 - Medzinárodná konferencia „Ukrajina-Litva-Estónsko-Slovensko – 
európska voľba“ v ukrajinskom Ivano-Frankovsku. Fórum organizovala miestna Ná-
rodná medicínska univerzita s ideou nadviazať kontakty ukrajinských lekárov a peda-
gógov v medicínskej oblasti s kolegami z niektorých členských štátov EÚ - išlo hlavne 
o pobaltské štáty Litva, Estónsko a tiež Slovensko. Cieľom bolo porovnanie a organizá-
cie zdravotníctva v týchto krajinách a tiež pregraduálneho a postgraduálneho vzdeláva-
nia lekárov, pričom veľa sa diskutovalo aj o indikátoroch kvality a využívaní štrukturál-
nych fondov.      
 
2. 5. 2017 – Celoslovenské podujatie v oblasti ústneho zdravia „Spolu za zdravý 
a krásny úsmev“ zorganizoval Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. Počas 
dvanástich dní študenti Lekárskej fakulty UPJŠ inštruovali o správnej ústnej hygiene 
približne 6400 obyvateľov v 19-tich mestách, z toho takmer 600 bolo košičanov. 
 
20. - 22. 6. 2017 - Medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách 
(IPC 2017), ktorú zorganizoval Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Budapešti. Šlo o jedenáste odborné podujatie v poradí, a štvrté organizované v ma-
ďarskej metropole kvôli lepšej dostupnosti pre účastníkov z celého sveta.  
 
25. – 27. 7. 2018 - Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Zuzana Schwartzová 
získala na Akademických majstrovstvách Európy v karate v Portugalsku bronzovú me-
dailu v kategórii kumite žien do 55 kilogramov. Podujatie sa konalo v meste Coimbra v 
Portugalsku za účasti športov karate, judo a taekwodno. Sily si na ňom meralo vyše 660 
pretekárov z 21 európskych krajín, pričom v karate zápolilo až 256 účastníkov. 
 
18. – 20. 9. 2017 - Workshop pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom 
"Equity in Health in All Policies (eHIAP)" bolo určené pre expertov z vybraných krajín 
Európy podieľajúcich sa na formovaní politík zdravia v týchto krajinách. 
Cieľom bola výmena poznatkov, zdieľanie prístupov a nástrojov a budovanie zručností 
potrebných na efektívne a úspešné vyjednávanie s tvorcami politík a predstaviteľmi 
iných zainteresovaných subjektov. Taktiež vytváranie aliancií, stanovenie agendy a ve-
denie rokovaní medzi sektormi s cieľom zvýšiť politickú a verejnú podporu na účasti 
plnenia cieľov vedúcich k odstráneniu nerovností v zdraví. 
 

22. 9. 2017 -  Košický kurz regionálnej anestézie, ktorý zorganizovala I. klinika anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny spoločne s Ústavom anatómie UPJŠ LF za účasti špič-
kových európskych odborníkov v regionálnej anestézii. Následne, 23. 9. 2017 sa konal 
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prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres pripravený v spolupráci s Európskou spo-
ločnosťou regionálnej anestézie (ESRA). Workshop pozostával z veľkej časti praktic-
kých nácvikov významu jednotlivých anatomických štruktúr pre vykonávanie úspešných 
a bezpečných postupov v regionálnej anestézii. 
 
4. - 5. 10. 2017 - Národný seminár „Vzdelávanie orientované na študenta“, ktorého cie-
ľom bolo podnietiť diskusiu o koncepte medzi vysokými školami, ministerstvom školstva 
a expertmi navzájom, vymeniť si pohľady, identifikovať silné a slabé stránky implemen-
tácie tohto prístupu na slovenských vysokých školách a identifikovať možné kroky na 
podporu implementácie konceptu v každodennej činnosti vysokých škôl.         
 
29. 11. 2017 – Osvetová akcia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s názvom 
World AIDS Day, počas ktorej študenti Lekárskej fakulty informovali spolužiakov, ale aj 
pedagógov a iných zamestnancov univerzity o tomto závažnom ochorení a snažili sa 
tiež búrať predsudky voči ľuďom nakazeným HIV. Medici v informačných stánkoch na 
viacerých stanoviskách v areáli univerzity oslovili viac ako 800 okoloidúcich, ktorým pri-
pínali červenú stužku ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS.  
 
7. 12. 2017 - Tlačová konferencia o prelomovom výskume smerujúcom k včasnej diag-
nostike Parkinsonovej choroby. Jeho cieľom bolo umožniť potvrdenie tohto ochorenia 
ešte pred objavením sa charakteristických porúch hybnosti u pacientov,  teda v skoršom 
štádiu vývoja ochorenia, kedy by bolo možné aplikovať potenciálne neuroprotektívne 
lieky s podstatne vyššou efektivitou a prejavy ochorenia tým výraznejšie oddialiť.  

   Prírodovedecká fakulta 
 

28. 1. – 4. 2. 2017 - Medzinárodná konferencia Zimná škola z abstraktnej analýzy, sek-
cia Teória množín a Topológia, ktorej spoluorganizátorom bol Ústav matematiky Príro-
dovedeckej fakulty. Podujatie sa uskutočnilo v Českej republike, s podporou Višegrad-
skeho grantu.   

9. 2. 2017 – Deň otvorených dverí bol lokalizovaný v dvoch areáloch Prírodovedeckej 
fakulty. V rámci programu boli pre účastníkov zrealizované prednášky úspešných ab-
solventov fakulty (Alumni Space – cesta za úspechom), diskusie o možnostiach štúdia 
podľa jednotlivých odborov, doplnkový program (experimenty, interaktívne aktivity), pro-
gram pre výchovných poradcov a rodičov). 

22. 3. 2017 – Medzinárodné podujatie 13th International Particle Physics Masterclasses, 
ktoré sa  na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF 
UPJŠ uskutoční  v rámci celosvetového programu Masterclasses. Pod odborným vede-
ním fyzikov študenti stredných škôl budú môcť analyzovať reálne dáta z CERN-ských 
experimentov a poodhaliť tak podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty. 

26. 4. 2017 – Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia Prírodovedeckej fakulty 
po 50 rokoch. Dekan fakulty odovzdal všetkým absolventom diplom potvrdzujúci abso-
lutórium v príslušnom, nimi absolvovanom, študijnom odbore. 

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/absolventi/as/


 19 

26. – 27. 4. 2017 – Prírodovedecké dni, v  rámci ktorých sa uskutočnili podujatia: Štu-
dentská vedecká konferencia (Science Fest), Študentská recesistická konferencia 
(ŠTRK) a výletná aktivita pre zamestnancov a študentov fakulty na trase Bankov - Al-
pinke (PR-PR-PRD), spojená s podávaním gulášu a občerstvenia.   

23. – 24. 5. 2017 – Podujatie pre uchádzačov o štúdium „Vyskúšaj si jeden deň vyso-
koškoláka“, ktoré ponúklo 32 rôznych ukážok vysokoškolskej výučby, prednášok, cvi-
čení a seminárov z odborov matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia 
a geografia. 

29. 5. - 2. 6. 2017 – Konferencia CHAOS 2017 v Barcelone, na ktorej sa aktívne zúčas-
tnili doktorandi Prírodovedeckej fakulty. V rámci podujatia zároveň zamestnanci Ústavu 
fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty, Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky, navrhli 
organizátorom tejto konferencie vytvoriť úplne novú sekciu s názvom "Stochastic theory 
of turbulence and related phenomena: field-theoretic approach".  

29. - 31. 5. 2017 – Workshop "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal per-
ception". V rámci workshopu odzneli prednášky na témy súvisiace so sluchovým, zra-
kovým a krosmodálnym vnímaním a ich neurálnymi procesmi, ako aj iné multidiscipli-
nárne témy z oblasti výpočtovej a kognitívnej neurovedy.  

15. – 16. 6. 2017 – Slávnostné kolokvium pri príležitosti 50 ročnej histórie informatiky 
na UPJŠ v Košiciach, ktoré bolo priestorom pripomenúť si začiatky, neľahké úlohy a vý-
zvy pri etablovaní informatiky na UPJŠ. Na základe spoločnej dohody rektorov Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. 
júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach Výpočtové stredisko 
s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied východného 
Slovenska. Výpočtové stredisko sa postupne transformovalo na Ústav informatiky, 
dnešné akademické pracovisko Prírodovedeckej fakulty a na Centrum informačných a 
komunikačných technológií, ktoré je univerzitným pracoviskom.   

3. – 7. 7. 2017 - Letná škola, podujatie, ktorého sa zúčastnili tí študenti Prírodovedeckej 
fakulty, ktorí už absolvovali predmety Používateľské prostredia operačných systémov 
(POS) a Počítačová sieť Internet (PSIN). 

23. - 29. 7. 2017 - Medzinárodný speleologický kongres, ktorého súčasťou bola vedecká 
konferencia v austrálskom meste Penrith.  

3. – 8. 9. 2017 – Workshop „Cycles and Colourings“ s medzinárodnou účasťou v Novom 
Smokovci. Podujatie zorganizované Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fa-
kulty UPJŠ v spolupráci s Ústavom matematiky Fakulty matematiky a prírodných vied 
TU Ilmenau v Nemecku bolo zamerané na prezentáciu najnovších výsledkov o kružni-
ciach, farbeniach a príbuzných témach v rámci teórie grafov. 

14. 9. 2017 – Interaktívne podujatie Vedecký veľtrh, na ktorom sa v Bratislave zúčas-
tnila Prírodovedecká fakulta. Podujatie bolo platformou, v rámci ktorej sú rôzne oblasti 
vedy a výskumu prezentované zaujímavou, zábavnou a interaktívnou formou. Jeho 
účelom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, vzbudiť záujem slovenskej mládeže 
nielen o význam vedy v každodennom živote ale aj o prípadnú budúcu kariéru vo ve-
deckých odboroch.  

9. – 11. 10. 2017 - Medzinárodná vedecká konferencia venovaná problematike nano-
materiálov, ich novým vlastnostiam a aplikáciám. Podujatie organizovala Katedra fyzi-
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kálnej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty v spolupráci so Sloven-
skou chemickou spoločnosťou a jeho cieľom bolo prezentovať nové poznatky, vlast-
nosti, nástroje a metódy výskumu nanomateriálov.   

10. – 11. 10. 2017 - Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorej vyhlasovateľom 
je Centrum vedecko-technických informácií SR a ceny sa slávnostne udeľujú vždy pri 
príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slo-
vensku a v zahraničí. Konferencia sa zároveň stala aj etablovanou platformou pre od-
bornú diskusiu o témach ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Cenu 
za transfer technológií v kategórii „INOVÁCIA“,  ktorá oceňuje najlepšie využiteľný vý-
sledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a ko-
mercializácie, získali zamestnanci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty 
RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin a doc. RNDr. Jozef Uličný, PhD. a kolektív, ktorí sú 
pôvodcami víťaznej technológie Kontrastovacia zmes a jej použitie.  

16. 11. 2017 – Slávnostné otvorenie najmodernejšej verejnej lekárne na Slovensku 
(AGEL), na ktorej sa SAFTRA IMAGINE, s.r.o. podieľala na procesnej analýze a opti-
malizácii prevádzky.  V rámci zákazky spoločnosť SAFTRA IMAGINE, s.r.o. spracovala 
v krátkom čase funkčný dizajn lekárne, procesnú a sortimentnú optimalizáciu, realizo-
vala dozor nad projektovou dokumentáciou, školením personálu ako aj zabezpečením 
legislatívnych krokov.  

1. 12. 2017 – Podujatie Startup Awards 2017, na ktorej získala hlavné ocenenie 
SAFTRA Photonics, s. r. o. za projekt NanoScreen, ktorý sa zaoberá vývojom prenos-
ného senzora na detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí 
a potravinách. Spoločnosť SAFTRA Photonics, ktorá vznikla v roku 2014 ako start-up 
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 

   Právnická fakulta 
 
1. 3. 2017 – Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Právnickej fakulte. Účas-
tníci podujatia mali možnosť oboznámiť sa o možnostiach štúdia, zahraničných študij-
ných pobytov a sociálneho zabezpečenia študentov. Okrem toho prebehli diskusie 
s učiteľmi fakulty a semináre z trestného práva, medzinárodného práva a dejín štátu 
a práva na Slovensku. Súčasťou programu bola ukážka interaktívnych metód vzdelá-
vania na fakulte. 
 
1. 3. 2017 – Odborný seminár na tému Nový civilný sporový poriadok. Okrem predná-
šajúceho z Právnickej fakulty odznela aj prezentácia sudcu Krajského súdu v Košiciach. 
 
8. 3. 2017 - Diskusné stretnutie študentov a učiteľov na tému: Právne aspekty zrušenia 
tzv. Mečiarových amnestií. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Právnickej fakulty.   
 
22. 3. 2017 – Prednáška na tému Kontrolné mechanizmy v systéme Zmluvy o Antar-
ktíde, ktorú prezentoval JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., zástupca veľvyslankyne Českej re-
publiky v SR.  
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28. 3. 2017 – Deň otvorených dverí právnych kliník. Na podujatí boli prezentované jed-
notlivé právne kliniky, účastníci mali možnosť získania informácií od vyučujúcich a sú-
časných študentov (klinikov), ako aj realizovať predzápisy na všetky právne kliniky. 
 
6. – 7. 4. 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov „Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti“ – právne, historické 
a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. 
 
12. 4. 2017 - Právnický debatný turnaj (fakultné kolo), organizovaný v spolupráci 
s ELSA Košice. Do podujatia sa zapojili právnické fakulty z Trnavy, Bratislavy, Brna, 
Olomouca a Prahy. Diskutované tézy pomáhajú rozvíjať argumentačné schopnosti a 
nevyžaduje takmer žiadnu prípravu. 
 
25. 4. 2017 - VIII. ročník Simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho 
práva a tripartita pod záštitou Katedry dejín štátu a práva a Ústavu teórie práva Gustava 
Radbrucha. 
 
28. 4. 2017 - Významné podujatie 10 rokov sympózia z medzinárodného práva a eu-
rópskeho práva, ktoré sa konalo pod záštitou Ústavu medzinárodného práva a európ-
skeho práva v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo. Pred-
metom diskusií nebola iba jedna vybraná oblasť záujmu, ale aj niekoľko zaujímavých 
tém, ktoré sa symbolicky viazali na rok končiaci číslom 7. 
 
8. 5. 2017 - XX. ročník memoriálu JUDr. Milana Gejdoša, CSc. vo futsale. Športové 
zápasy odohrali družstvá zastupujúce advokátov, colníkov, exekútorov, notárov, proku-
rátorov, sudcov, učiteľov a študentov.  
 
12. – 13. 5. 2017 – Študentské sympózium z pracovného práva. Druhý ročník podujatia 
sa uskutočnil v Danišovciach na témy Pojmy nie sú pojmy, Stratený v preklade, Telesné 
tresty zakázané, On a ona v zákonníku práce, Hodinová výpoveď a iné nezmysly, Prvé 
zdanie klame, Trestu neujdeš a ďalšie. 
 
24. 5. 2017 – Odborný seminár „Pracovnoprávne minimum starostu“. Prednášajúci sa 
dotkli tém vzniku, zmien a skončenia pracovného pomeru, pracovnoprávnych nárokov 
starostu a ďalších volených funkcionárov, ochrany osobných údajov na obecnom úrade. 
 
25. – 26. 9. 2017 – Konferencia Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností, 
organizovaná Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty 
UPJŠ, Katedrou občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univer-
zity a Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR. Tretí ročník konfe-
rencie sa konal v Smoleniciach a uzatvoril riešenie projektu „Modernizácia práva ob-
chodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“. 
 
26. – 27. 9. 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia „25. výročie Ústavy Slovenskej 
republiky – VI. Ústavné dni“. Podujatie zorganizoval Ústavný súd SR a Právnická fakulta 
UPJŠ v priestoroch oboch subjektov. 
 
6. 10. 2017 - Medzinárodná konferencia politického inštitútu Európskeho parlamentu 
„Európska únia medzi demokraciou a politickým extrémizmom". Inštitút reflektuje na 
nebezpečný trend nárastu občianskej podpory pre krajne pravicové a extrémistické 
strany a hnutia naprieč celou Európskou úniou.  
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17. 10. 2017 - Diskusia s verejnou ochrankyňou práv prof. JUDr. Máriou Patakyovou, 
PhD. na pôde Právnickej fakulty. Verejný ochranca práv je Ústavou zriadený nezávislý 
orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni 
základné práva a slobody. 
 
24. – 25. 10. 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia I. slovensko-české dni daňo-
vého práva na tému „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam“.  
 
23. 11. 2017 – Celoštátna interdisciplinárna vedecká konferencia „Košické dni trestného 
práva – Perspektívy vývoja európskeho trestného práva“. Podujatie bolo priestorom pre 
výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých práca a diskusie 
v oblasti interdisciplinárneho charakteru trestného práva. 
 
27. 11. 2017 – Workshop realizovaný v rámci projektu Internacionalizácia, interdiscipli-
narita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ, vedený p. Karin Brünnemann, 
PMP®, ktorá pracuje ako globálna projektová manažérka. Témy: O kultúre, Komuniká-
cia a interakcie, Manažment času v rôznych kultúrach, Kultúrne dimenzie, Akademické 
štýly v rôznych kultúrach. 
 
29. 11. 2017 – Beseda pri príležitosti 6. ročníka medzinárodného ľudsko-právneho pro-
jektu ELSA Day, na tému "Vymožiteľnosť ľudských práv na Slovensku a za hranicami". 
Obsahovou súčasťou boli otázky ústavnoprávneho fundamentu základných ľudských 
práv a slobôd v slovenskej právnej úprave, medzinárodné a európske štandardy 
ochrany, ale aj situácia v krajinách 3. sveta.  
 

  Fakulta verejnej správy  
 
15. 2. 2017 – Vedecká konferencia doktorandov „Teória a prax verejnej správy“. Cie-
ľom podujatia bolo vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov 
výskumu a odbornú diskusiu zameranú na teóriu a prax verejnej správy. 
 
24. 2. 2017 – Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy UPJŠ. Účastníci sa mali 
možnosť oboznámiť o možnostiach štúdia, študentskom i mimoškolskom živote. Infor-
mácie predstavili všetky katedry fakulty. 
 
11. 4. 2017 – Prednáška poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Smolkovej na 
pôde Fakulty verejnej správy v rámci výučby študijných predmetov Ústavné právo Slo-
venskej republiky/Ústavné právo Európskej únie. Vo svojom vystúpení oboznámila štu-
dentov s priebehom legislatívneho procesu v Európskom parlamente, venovala sa téme  
budúcnosti EÚ a pozície Slovenska v jej rámci, téme migračnej krízy v Európe, atď. 
 
26. 4. 2017 – Prednáška zástupcov Úradu vládneho auditu, v ktorej bola prezentovaná 
činnosť Úradu vládneho auditu, ako rozpočtovej organizácie  s pôsobnosťou pre celé 
územie Slovenskej republiky, vrátane informácií o možnostiach zamestnania. 
 
19. 5. 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne otázky trvalo udržateľného 
rozvoja miest a obcí“. 
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21. 9. 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia „Formy uskutočňovania obecnej sa-
mosprávy“, zorganizovaná Katedrou verejnoprávnych disciplín.  
 
21. 9. 2017 – Udelenie ceny Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru zamest-
nancom Fakulty verejnej správy UPJŠ. Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru 
a počítačové programy udelil za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku cenu za ve-
deckú a odbornú literatúru za rok 2016.  
 
6. 11. 2017 – Prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, zameraná na 
identifikáciu potenciálnych časopisov, v ktorých je možné publikovať pripravovaný ru-
kopis. Zároveň bola venovaná pozornosť selekcii časopisu, ale aj tzv. predátorským 
časopisom, komunikácii s časopisom, či tomu, ako zvládnuť pripomienky recenzentov. 
Podujatie zorganizovala Katedra sociálnych štúdií. 
 
7. 11. 2017 – Workshop „Moderná verejná správa“ pod záštitou Katedry verejnej politiky 
a teórie verejnej správy. 
 
14. 11. 2017 – Odborný seminár „Obecná samospráva – legislatíva a prax“. Cieľovou 
skupinou boli študenti Fakulty verejnej správy, predovšetkým 3. ročníka štúdia bakalár-
skeho študijného programu verejná správa. 
 
24. 11. 2017 – Medzinárodný vedecký seminár „Verejná správa ako poskytovateľ ve-
rejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slo-
venskej republike“. Podujatie otvorilo diskusiu týkajúcu sa poskytovania verejných slu-
žieb štátu v rámci výskumného tímu a i v širšom odbornom prostredí.  
 
27. 11. 2017 – Workshop realizovaný na pôde Fakulty verejnej správy v rámci projektu 
Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na 
UPJŠ, vedený p. Karin Brünnemann, PMP®, ktorá pracuje ako globálna projektová ma-
nažérka. Témy: O kultúre, Komunikácia a interakcie, Manažment času v rôznych kultú-
rach, Kultúrne dimenzie, Akademické štýly v rôznych kultúrach. 
 
30. 11. 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov, ktorej cieľom bolo poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a dis-
kusiu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov o aktuálnych trendoch v oblasti 
verejnej správy, politológie a sociálnych služieb nielen v domácom, ale aj európskom 
priestore.  
 
1. 12. 2017 - Diskusné fórum na tému "Digitálna spoločnosť - geoblocking. Týka sa ma 
to?!" s europoslancom Ivanom Štefancom. Témou podujatia bola aktuálna problematika 
digitálnej spoločnosti a geoblokovania a jeho dopadov na praktický život občanov, pod-
nikateľského sektora, ale i fungovanie verejnej správy. 
 
4. 12. 2017 - Workshop „Funkčný mestský región Košice - Návrhy na zlepšenie spra-
vovania územia“, na ktorom boli prezentované výsledky výskumu "Funkčný mestský re-
gión ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej 
republiky". Podujatia sa zúčastnilo 13 starostov obecných samospráv s aktívnou disku-
siou o možnostiach spolupráce mesta a obcí, spolupráce obcí navzájom a možnostiach 
rozvoja územia.  
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  Filozofická fakulta  
 
10. 2. 2017 - Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ. Podujatie sa konalo pod 
záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie. Vzhľadom k tomu, že 
fakulta si v roku 2017 pripomenula decénium svojej existencie, v tomto duchu sa niesol 
aj jej Deň otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť stretnúť sa s učiteľmi, získať od 
nich informácie a vytvoriť si obraz o nárokoch a možnostiach štúdia na fakulte, o zahra-
ničných pobytoch, ale aj uplatnení sa na trhu práce doma a v zahraničí. Popri klasických 
formách prezentácie sa mohli záujemcovia o štúdium zapojiť do rôznych vedomostných 
a zábavných súťaží, či tvorivých dielní. Predstavili sa aj študentské médiá – časopis 
Univerzál a televízia UniTV.  
 
23. 3. 2017 – Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Koši-
ciach pri príležitosti prvého decénia fakulty, v rámci ktorého dekanka fakulty udelila pa-
mätné medaily 12 osobnostiam, ktoré sa najviac zaslúžili o vznik fakulty. Historický kon-
text založenia Filozofickej fakulty vo svojej prednáške priblížila PhDr. Eva Kowalská, 
DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Súčasťou programu 
bola projekcia dokumentárneho filmu, ktorý vznikol pri príležitosti 10. výročia fakulty. 
 
6. 4. 2017 – Prednáška držiteľky Pulitzerovej ceny Marthy Mendoza pod názvom „Ako 
vyzerajú dnešní otroci?. Americká novinárska osobnosť svetového mena, dvojnásobná 
držiteľka „Pulitzera“ a investigatívna žurnalistka začala prednášku premietnutím emo-
tívneho videozáznamu, ktorý vhodne poukázal na vážnosť témy.  
 
28. 4. 2017 – Slávnostné odovzdávanie cien 51. ročníka Akademického Prešova, medzi 
ktorými boli aj študenti Filozofickej fakulty UPJŠ (ocenenia za krátky film o Folklórnom 
súbore Hornád, ďalej za typicky študentský film o štúdiu na filozofickej fakulte, špeciálna 
cena poroty za film Vraždy v literatúre). UPJŠ mala zastúpenie aj v divadelnej časti 
podujatia, reprezentovalo ju študentské divadlo KA:schau pri Katedre germanistiky FF 
UPJŠ v Košiciach s hrou Liebelei. Ich vystúpenie porota ocenila čestným uznaním.  
 
11. – 12. 5. 2017 – 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre študentov a mla-
dých vedeckých pracovníkov pod názvom „Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a me-
dzinárodných vzťahov“, ktorý bol súčasťou platformy VI. ročníka Košických politologic-
kých dialógov. Prezentujúci v príspevkoch nastolili závažné otázky, ktoré podnietili za-
ujímavú a živú odbornú diskusiu, a tak prispeli k naplneniu cieľa konferencie, ktorým 
popri interdisciplinárnom dialógu bola aj vzájomná výmena poznatkov, skúseností a 
myšlienok.  
 
15. – 16. 6. 2017 –  Medzinárodná konferencia germanistov a mediálnych vedcov 
„Čierne na bielom. Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače“. Konferencia a 
sprievodná výstava vďaka fundovaným príspevkom odborníkov z viacerých krajín roz-
šírila svoj horizont aj na ďalšie periodiká publikované v nemčine, a to nielen na území 
dnešného Slovenska, ale aj Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. V popredí stáli otázky z 
dejín publicistiky, diskurzívnej lingvistiky a ortografie. V neposlednom rade účastníci 
konferencie diskutovali aj o aplikácii výsledkov výskumu v oblasti výučby cudzích jazy-
kov. 
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12. 10. 2017 - Medzinárodné vedecké podujatie pod názvom „Dni Sankt-Peterburgskej 
filozofie na Slovensku 2017“. Išlo o pokračovanie organizovania vedeckých podujatí, 
ktoré Katedra filozofie a dejín filozofie organizuje každoročne pri príležitosti význam-
ných jubileí filozofov a osobností súčasného filozofického života. Poprední odborníci z 
Inštitútu filozofie Sankt-Peterburgskej univerzity predstavili špičkové prednášky z oblasti 
svojho vedeckého výskumu.  
 
19. – 20. 10. 2017 – Konferencia „Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich pro-
fesií“, pre odborníkov z akademickej, poradenskej a klinickej oblasti (psychológov, so-
ciálnych pracovníkov, ako aj odborníkom z oblasti medicíny).  Cieľom tohto interdiscip-
linárneho podujatia bola prezentácia a výmena odborných poznatkov z oblasti starostli-
vosti o seba, so zameraním na pomáhajúce profesie, ako aj na intervencie a prevenciu 
pri prekonávaní negatívnych dôsledkov vykonávania náročných pomáhajúcich profesií.  
 
8. 11. – 8. 12. 2017 - Dokumentárna výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. 
svetovej vojny na Slovensku“, ktorá prezentovala oficiálnu propagandu slovenského 
štátu v rokoch 1939 – 1945. Návštevníci sa mohli v rámci výstavy bližšie oboznámiť s 
desiatkami propagandistických plagátov, oficiálnych fotografií, dobových karikatúr, no-
vín aj citátov umiestnených na štrnástich obojstranných banneroch popisujúcich dobovú 
realitu slovenského štátu a jeho vojnovú, pronemeckú, antispojeneckú a protižidovskú 
propagandu.  
 
10. 11. 2017 - Panelová diskusia a pracovný workshop „Vzdelávanie pre udržateľnosť“, 
ktorá poskytla učiteľom zručnosti a dôveru, aby učili svojich študentov o konceptoch 
udržateľnosti vo svojej disciplíne. Koncept dlhodobej udržateľnosti znamená zváženie 
toho, ako naše kroky dnes ovplyvnia kvalitu života budúcich generácií - z ekologického, 
environmentálneho, sociálneho, kultúrneho, ekonomického a osobného hľadiska. Je to 
široký koncept, ktorý má veľa aplikácií vo všetkých oblastiach. 
 
21. – 24. 11. 2017 – Workshop „Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom pro-
stredí“, ktorý v  rámci projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysoko-
školského vzdelávania na UPJŠ zorganizovalo Centrum jazykovej prípravy Filozofickej 
fakulty.  Podujatie pre študentov a doktorandov viedla prof. Janet DeCesaris z Inštitútu 
aplikovanej lingvistiky na Univerzite Pompeu Fabra, prezentujúc obdobia vývoja anglič-
tiny, počas ktorých sa tento jazyk formoval pod vplyvom iných jazykov. 
 
23. – 24. 11. 2017 – Vedecká konferencia „Kam kráčaš demokracia“ s medzinárodnou 
účasťou v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa konalo 
pod záštitou rektora UPJŠ a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
 
29. 11. 2017 - Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykoved-
nom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na ktorom bola za-
ložená pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Katedre slovakistiky, slovan-
ských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Slovenská jazyko-
vedná spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracov-
níkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, fonetiky a príbuzných 
disciplín.  
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4. 12. 2017 – Workshop „Profesijné kompetencie budúceho pedagóga“ pre cvičných 
učiteľov UPJŠ, vysokoškolských pedagógov a študentov učiteľstva akademických pred-
metov filozofickej a prírodovedeckej fakulty. Podujatie bolo zamerané na inováciu pro-
fesijnej praktickej prípravy študentov učiteľstva v podmienkach vysokoškolskej výučby 
so zámerom primárne rozvíjať sebareflexívne kompetencie študentov učiteľstva. 
 
8. 12. 2017 - 6. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Košické dni 
sociálnej práce“. Cieľom bolo, tak ako aj v predošlých ročníkoch, poukázať na isté prob-
lémové oblasti, s ktorými sa sociálni pracovníci v rámci svojej profesie stretávajú. Té-
mou tohto ročníka boli premeny sociálnej práce v čase. Na konferencii boli prezento-
vané a diskutované rôzne otázky týkajúce sa problematiky zmien, ktoré nastali v nie-
ktorých oblastiach sociálnej práce.  
 

Ústav telesnej výchovy a športu 
 
5. 1. - 11. 2. 2017 - Zimné outdoorové aktivity poslucháčov UPJŠ Košice na Donova-
loch. Súčasťou kurzu bolo zjazdové a bežecké lyžovanie. Vo večerných hodinách po-
slucháči absolvovali  prednášky s premietaním metodiky zjazdového, bežeckého lyžo-
vania. 

14. – 15. 1. 2017 – školenie trénerov I. stupňa v basketbale v priestoroch ÚTVŠ UPJŠ 
– všeobecná časť, následne po 3 týždňoch odborná časť školenia. Počas troch týždňov 
účastníci školenia absolvovali hospitácie, ktoré boli na záver vyhodnotené a boli sú-
časne s testami z teoretickej i praktickej časti podmienkou úspešného ukončenia ško-
lenia.  

19. - 20. 5. 2017 – Odborný seminár spojený s kurzom  „Kineziotaping a jeho využitie v 
športe“. Cieľovou skupinou boli študenti Ústavu telesnej výchovy a športu a študenti 
Lekárskej fakulty. Študenti mohli získať certifikát platný v celej EÚ. 
 
25. 6. – 2. 7. 2017 – Cvičenie pri mori pre študentov a zamestnancov UPJŠ ale i ostat-
ných nadšencov športu a slnka - Bulharsko, Primorsko. Okrem turistiky, výletov a plá-
vania bol denne realizovaný klasický aerobik, cvičenie vo vode, volejbal, vodné pólo 
a zdravotné cvičenia (pilates, jóga, SM Systém a iné). 
 
3. - 7. 7. 2017 – Splav rieky Tisza pre študentov a zamestnancov UPJŠ, ale i širokú 
verejnosť. Počas piatich dní účastníci prepádlovali 152 riečnych kilometrov v úseku 
Tiszabecs-Dombrád, v rámci ktorého tvorí Tisza na dvoch úsekoch hranicu Maďarska 
s Ukrajinou a na krátkom, 5 km úseku aj hranicu Maďarska so Slovenskom. 
 
29. 9. 2017 – IX. ročník Memoriálu Věry Medveďovej priekopníčky košického aerobiku 
a dlhoročnej zamestnankyne UPJŠ. 
 
21. 10. 2017 - Workshop s názvom „Škola drepu“ pre študentov ÚTVŠ ale i ostatných 
študentov UPJŠ, rovnako ako i pre trénerov fitnes a športového tréningu. Hlavný školi-
teľ bol odborný asistent FTVŠ UK v Bratislave, Mgr. G. Buzgó.  
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11. 10. 2017 – Univerzitný deň športu pre študentov UPJŠ. Akcia pozostávala z troch 
oblastí: V prvej, rekreačnej časti s názvom Súťaž o putovný pohár rektora absolvovali 
študenti rôzne netradičné disciplíny, druhú oblasť tvorili skupinové športy, tie sa tešia 
najväčšej obľube u našich študentov a tretiu oblasť  tvorili doplnkové športy slúžiace na 
prezentáciu menej známych športov. 
 
6. 11. 2017 – Aerobik maratón pre študentky UPJŠ. Počas 4 hodín si študentky mohli 
zacvičiť viaceré druhy aerobiku – Basic aerobic, Step dynamic, Zumba a Body form. 
 
20. - 22. 12. 2017 –  Kurz prežitia v zimnej prírode - Gelnica, chata Bezinky. Študenti 
absolvovali pobyt v horskom prostredí bez výdobytkov modernej techniky. Teoreticky aj 
prakticky si vyskúšali prežiť v prírode. 
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou súčasnosti je zabezpečiť, aby sa na všetkých súčastiach UPJŠ v Ko-
šiciach (UPJŠ) opieralo štúdium o kvalitný vedecký výskum, vedený kolektívom od-
borne erudovaných  učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým 
bádaním do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, 
aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimen-
tálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, 
ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi. 
 
V uplynulom AR 2016/2017 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky návrh reformy slovenského školstva pod názvom Učiace sa Slo-
vensko, návrh úprav ZVŠ ako aj návrh nového zákona „o zabezpečení kvality vysoko-
školského vzdelávania“ v rámci ktorého by malo dôjsť k zmene úlohy a pôsobnosti AK. 
Ku všetkým týmto návrhom zaujala univerzita stanovisko a zaslala svoje návrhy a pri-
pomienky. 
 
Základným predpokladom zvládnutia náročného štúdia na UPJŠ je prijímanie kvalitných 
absolventov stredných škôl (SŠ). Propagácia štúdia patrí k prioritným úlohám vedenia 
univerzity i vedení jednotlivých fakúlt. Jej cieľom je nielen prilákať vynikajúcich študen-
tov, ale aj šíriť dobré meno UPJŠ na verejnosti. Organizácia univerzitného Dňa otvore-
ných dverí (DOD) v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja 
(KSK) patrí k novodobým tradíciám a 6.10.2017 bol DOD organizovaný už po piatykrát. 
DOD bol organizovaný už tradične ako univerzitný, kde sa v priestoroch univerzity pre-
zentovali formou prednášok a výstav o vzdelávaní jednotlivé fakulty a univerzitné pra-
coviská. Ďalej bola prezentovaná možnosť štúdia v certifikovaných interdisciplinárnych 
kurzoch (CIK), ktoré univerzita ponúka od AR 2014/2015 a uskutočnili sa tradične roz-
hovory s učiteľmi a študentmi. Samostatný priestor na DOD mali aj študentské spolky 
a organizácie, vrátane záujmových (napr. ŠtuRko). Za významný krok napĺňania dekla-
rovaného cieľa prijímať kvalitných absolventov SŠ považujeme aj možnosť udeliť „Šti-
pendium pre talentovaných študentov“ tým absolventom SŠ škôl, ktorí boli napr. víťazmi 
významných vedomostných olympiád, celoštátnych súťaží. V uplynulých rokoch bolo 
udelených 20 štipendií a v AR 2017/2018 boli priznané štipendiá pre 8 absolventov SŠ 
aj s prednostným pridelením ubytovania v Študentských domovoch a jedálňach (ŠDaJ). 
Už tradične majú najintenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami Prírodovedecká 
a Filozofická fakulta. Spolupráca je realizovaná viacerými osvedčenými formami napr. 
formou demonštračných experimentov, popularizačných prednášok, organizovaním ko-
rešpondenčných seminárov, súťaží, vzdelávaním učiteľov, vedením a hodnotením prác 
Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V rámci propagačných akcií PF pripravila pod-
ujatie „Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka“ (https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fa-

kulta/15920/) a participuje na akciách organizovaných neziskovou organizáciou AMAVET 
(Asociácia pre mládež, vedu a techniku). 
 
Popularizácia vedy a prezentácia fakúlt prispievajú k motivácii mladých ľudí študovať 
na UPJŠ. Na UPJŠ sa rieši niekoľko projektov zameraných na popularizáciu vedy. Za-
mestnanci, učitelia aj študenti sa zapájajú do organizácie súťaží pre stredoškolákov 
a popularizačných aktivít pre verejnosť. Univerzita sa zapojila do jedenásteho ročníka 
festivalu vedy: „Európska Noc výskumníkov“, v Košiciach aj Poprade, kde sa predstavili 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/15920/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/15920/
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doktorandi a učitelia a kde už tradične najväčšie zastúpenie mala PF (13 stánkov). Ak-
tívna účasť univerzity na tomto podujatí prispieva tak ku komplexnejšiemu pohľadu na 
UPJŠ ako na inštitúciu s výbornými predpokladmi pre interdisciplinárny výskum, ktorá 
sa právom radí medzi štvoricu najúspešnejších slovenských univerzít. Univerzita parti-
cipovala aj na príprave jedinečného podujatia, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo na Slo-
vensku Falling Walls Lab Slovakia (FWLS), ktorý bol sprievodným podujatím Európskej 
noci výskumníkov 2017, víťazom ktorého sa stal študent z UPJŠ, Stanislav Hrivňák. 
 
UPJŠ ponúkala v uplynulom akademickom roku (k 1. 9. 2017) spolu 164 študijných pro-
gramov (z toho 96 bakalárskych, 64 magisterských, 4 doktorské - spojený I. a II. stu-
peň), z ktorých 10 je v anglickom jazyku (okrem cudzí jazyk študujúcich programov). 
Aktuálny zoznam študijných programov, garancie a časové obmedzenia sú uvedené na 
webovej stránke univerzity i jednotlivých fakúlt.  Detailný pohľad na štruktúru študijných 
programov podľa fakúlt a stupňov je prezentovaný v tabuľke 15 tabuľkovej prílohy tejto 
správy. Konštatujeme, že ponuka študijných programov je štandardná a dlhodobo sta-
bilizovaná na všetkých súčastiach UPJŠ, čo prispieva nielen k skvalitneniu a moderni-
zácii výučbového procesu, ale predovšetkým ku korelácii s požiadavkami praxe a tým 
lepšiemu uplatneniu absolventov univerzity na trhu práce. 
 
Univerzita každoročne potvrdzuje svoje popredné postavenie v slovenskom vysoko-
školskom vzdelávacom priestore predovšetkým kvalitou vedecko-výskumných aktivít 
a výstupov porovnateľných v medzinárodnom meradle. Univerzita má akreditačnou ko-
misiou (AK) priznané práva na habilitácie a inaugurácie v 34 študijných odboroch a spô-
sobilosť uskutočňovať trojstupňové vzdelávanie v 45 študijných programoch. 

Štruktúra študentov 
 
Celkový počet študentov zapísaných na študijné programy prvého, druhého, spojeného 
prvého a druhého stupňa a tretieho stupňa v dennej i externej forme na UPJŠ v roku 
2017 (k 31.10.) bol 7 215 študentov, z toho v dennej forme 6 595 a v externej forme 
620. Prehľad počtu denných a externých študentov na jednotlivých fakultách (súčas-
tiach) univerzity je na nasledujúcom obrázku.  
 

Počty denných a externých študentov na jednotlivých súčastiach UPJŠ v Košiciach 
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Detailný prehľad štruktúry študentov z hľadiska fakulty, formy štúdia a štátnej prísluš-
nosti poskytuje tabuľka č.1 v tabuľkovej prílohe tejto správy. Tabuľka č. 1a  v tabuľkovej 
prílohe tejto správy poukazuje na trendy vo vývine počtu a štruktúry študentov za po-
sledných 6 rokov. K poklesu študentov došlo na všetkých fakultách univerzity, okrem 
Lekárskej fakulty, kde došlo v posledných rokoch k nárastu predovšetkým zahraničných 
študentov. Celkový počet študentov tak denného ako aj externého štúdia v I. a II. stupni 
štúdia na univerzite medziročne v posledných šiestich rokoch klesá. Počet študentov 
v III. stupni štúdia je vyrovnaný a mierny nárast bol zaznamenaný v spojenom I. a II. 
stupni štúdia vzhľadom na zvýšený počet zahraničných študentov na lekárskej fakulte. 
 

Celkový počet študentov univerzity na I., II., spojenom I. a II. a III. stupni štúdia 
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Z hľadiska kvality vzdelávania možno považovať za pozitívum relatívne nízky podiel 
študentov v externej forme vzdelávania, ktorý je v posledných rokoch stabilizovaný 
a nepresahuje ~ 8,6 %. V akademickom roku 2017/18 je na UPJŠ evidovaných 1 485 
zahraničných študentov na študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. 
stupňa štúdia. Ide o študentov z viac ako 50 krajín (napr. EÚ, nečlenské štáty EÚ, Af-
rika). Vzrastajúci podiel zahraničných študentov na UPJŠ je výsledkom predovšetkým 
veľkého záujmu o štúdium všeobecného a zubného lekárstva na LF, kde v akademic-
kom roku 2016/2017 študovalo 1 122 a v akademickom roku 2017/2018 študuje 1 296 
zahraničných študentov, pričom 316 študentov študuje v 1. ročníku (údaje 
k 31.10.2017). V akademickom roku 2017/2018 pribudlo aj 46 ukrajinských študentov, 
ktorí študujú na PF, FVS, FF a UTVŠ. Celkový podiel zahraničných študentov na UPJŠ 
v akademickom roku 2017/2018 je 20 %. 
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

V akademickom roku 2016/2017 sa do mobilít zapojilo spolu 298 študentov UPJŠ, čo 
je v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom o 49 študentov viac. Jednotlivé 
zahraničné mobility študentov UPJŠ realizujúce sa vo forme štúdia alebo stáže boli re-
alizované najmä prostredníctvom programu Erasmus+, Národného štipendijného pro-
gramu, Fondu NIL, Ceepus programu, Vyšehradského fondu a v rámci iných vzdeláva-
cích projektov a programov, pričom program Erasmus+ využila každá fakulta univerzity 
na mobility svojich študentov. Uskutočnené mobility mali v akademickom roku 
2016/2017 celkové trvanie 935,5 osobomesiacov, priemerne trvala mobilita jedného 
študenta 3,1 mesiaca. Priemerná dĺžka trvania jednej študentskej mobility medziročne 
klesla o niekoľko dní trvania mobility, čo je spôsobené najmä nárastom kratších pobytov 
študentov v podobe stáží. V akademickom roku 2016/2017 bolo na UPJŠ prijatých 
133 študentov na štúdium alebo stáž na všetkých fakultách univerzity, čo predstavuje 
tretinový nárast oproti počtu 100 študentov prijatých v minulom akademickom roku. Naj-
významnejším programom, v rámci ktorého prišli študenti zo zahraničia na univerzitu 
bol Erasmus+, veľmi málo boli realizované prichádzajúce mobility študentov prostred-
níctvom Národného štipendijného programu, ktorý bol využitý iba študentmi prichádza-
júcimi na Prírodovedeckú fakultu. Každoročne absolvujú mobility zahraniční študenti 
ako FreeMovers, ktorí majú záujem o štúdium alebo stáž na UPJŠ a financujú si ich 
z vlastných zdrojov.  
 
Prijímanie na štúdium 
 
UPJŠ v Košiciach sa relatívne dobre vyrovnáva s negatívami dnešnej doby ku ktorým 
patria napr. neprimerane vysoký počet subjektov poskytujúcich VŠ vzdelávanie (rôznej 
kvality), pokles  populácie, či narastajúci počet absolventov SŠ odchádzajúcich do za-
hraničia. Ako vyplýva z hodnotiacich správ jednotlivých fakúlt o štúdium na UPJŠ je 
mierne klesajúci záujem, čo pravdepodobne zodpovedá poklesu populácie. Spoplatne-
nie a následné predĺženie externého štúdia malo v posledných rokoch za následok po-
kles záujmu o túto formu štúdia, čo sa prejavilo aj v uplynulom AR. Podrobný prehľad 
údajov o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednotlivých študijných odbo-
rov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, poskytujú tabuľky 
3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy. 
 
V súlade so zákonom o VŠ  je prijímacie konanie v réžii  jednotlivých fakúlt, s výnimkou 
univerzitného študijného programu Šport a rekreácia. Pravidlá pre prijímacie konanie 
boli včas schválené v samosprávnych orgánoch univerzity/fakúlt a zverejnené. Keďže 
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mnohé študijné programy vyžadujú špecifické zhodnotenie študijných predpokladov, je 
prirodzená aj ich variabilita.  
 
Na viaceré študijné programy sú prijímaní uchádzači len na základe výsledkov zo stred-
nej školy (Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta, Fakulta verejnej správy a mnohé 
študijné programy na Filozofickej fakulte).  Na Lekárskej fakulte a vybrané študijné pro-
gramy na Filozofickej fakulte bolo realizované PK na základe výsledkov písomnej prijí-
macej skúšky.  Prírodovedecká fakulta ako alternatívu k výsledkom zo strednej školy 
využíva testovanie spoločnosťou SCIO. Štandardizácia znenia rozhodnutí o prijatí – ne-
prijatí, podmienečnom prijatí  minimalizuje problémy pri posudzovaní žiadostí o preskú-
manie týchto rozhodnutí  rektorom. Aj na základe ukončeného odvolacieho konania 
môžeme skonštatovať, že prijímacie konanie  bolo  bezproblémové a variabilita pravi-
diel je oprávnená. 
 
Pri analýze administratívneho procesu spracovania dát prijímacieho konania sa stalo 
samozrejmosťou podávanie elektronickej prihlášky, čo uľahčuje spracovanie prihlášok 
a zefektívňuje proces prijímacieho konania. Prijímanie na druhý a tretí stupeň sa reali-
zuje takmer výlučne  elektronickou prihláškou, čo významne uľahčuje administratívne 
spracovanie dát prijímacieho konania. Administrácia zápisov nastupujúcich študentov 
je významne uľahčená podporou akademického informačného systému (AiS2) pro-
stredníctvom elektronickej návratky a to aj pre zahraničných študentov. Elektronická 
návratka uľahčuje proces výroby PIK pre nových študentov. Ďalšou dôležitou skutoč-
nosťou pre administratívne spracovanie dát pre prijímacie konanie i zápis nových štu-
dentov  je podpora AiS2 pre párovanie platieb, ktoré sa realizujú bankovým prevodom 
s presne definovaným variabilným symbolom podľa usmernenia Ekonomického úseku 
Rektorátu UPJŠ.  
 
V roku 2017 pre akademický rok 2017/2018 prejavilo  záujem o štúdium na UPJŠ cel-
kove 5393 na všetkých stupňoch štúdia. Z toho bolo 4 458 uchádzačov o štúdium pr-
vého stupňa, spojeného prvého a druhého stupňa, 728 druhého stupňa a 207 tretieho 
stupňa.  Z tohto počtu bolo na štúdium akceptovaných 3 363 uchádzačov a k 31. 10. 
2017 bolo zapísaných 2 386 študentov (tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto 
správy).  
 
Napriek nepriaznivému demografickému vývoju sme v akademickom roku 2016/2017 
zaznamenali mierny nárast záujmu o štúdium na UPJŠ dokumentovaný počtom zapí-
saných študentov. V uplynulom akademickom roku 2017/2018 došlo k poklesu tak 
uchádzačov ako aj prijatých, ale zapísal sa väčší podiel prijatých študentov (obrázok). 
Stále evidujeme nižší záujem o štúdium niektorých prírodovedných odborov (napr. ma-
tematika, informatika, fyzika), čo môže byť aj dôsledkom zásahov do školských vzdelá-
vacích programov tak na ZŠ, ako aj na SŠ. Na UPJŠ však existujú študijné programy 
v študijných odboroch, o ktoré je tradične veľmi vysoký záujem, kde počet prihlásených 
niekoľkonásobne prekračuje 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 všeobecného lekár-
stva a zubného lekárstva, ďalej štúdium v oblasti žurnalistiky, humanitných vied, bioló-
gie a v medziodborovom štúdiu biológia-chémia.  
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Trend počtu uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov na štúdium (denné a externé) 
v študijných programov I. a spojeného I. a II. stupňa v posledných troch rokoch 

 

                  
 

O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2017 situá-
cia v prijímaní na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. 
tabuľka 3b tabuľkovej prílohy tejto správy). Väčšina absolventov 1. stupňa na UPJŠ 
pokračuje v štúdiu aj na druhom stupni na našej univerzite, tak ako to bolo aj v uplynu-
lých rokoch. Napriek tomu sme na univerzite zaznamenali v posledných troch rokoch 
pokles počtu študentov na II. stupni štúdia tak v dennej ako aj v externej forme. Na 
štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa zapísalo na II. stupeň štúdia 593 študentov 
v oboch formách, kým v akademickom roku 2016/2017 bolo celkovo zapísaných 639 
študentov. 
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium 1 784 absol-
ventov I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa štúdia. Bližší pohľad na štruktúru je 
uvedený v tabuľke 2 tabuľkovej prílohy tejto správy. Pohľad na celkové počty absolven-
tov na jednotlivých fakultách a univerzite v I., II. a spojenom I. a II. stupni štúdia na na-
sledujúcom obrázku dokumentuje pokles absolventov za posledné tri akademické roky, 
čo prispieva k celkovému poklesu študentov na UPJŠ výraznou mierou. 
 

Prehľad počtu absolventov na UPJŠ v Košiciach a na jednotlivých fakultách 
 v I., II. a spojenom I. a II. stupni štúdia 
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Problematika zamestnanosti absolventov VŠ rezonuje v slovenskej spoločnosti už dlhší 
čas a v súčasnosti sa stáva jednou z prioritne diskutovaných tém vo verejnosti. Pozorne 
sledujeme údaje, ktoré zverejňuje MŠVVaŠ SR o uplatnení absolventov UPJŠ.  Z pub-
likovaných údajov je zrejmé, že absolventi LF a PF patria k absolventom s najlepším 
uplatnením v SR. Pretrváva problém uplatnenia absolventov odborov právnických a 
ekonomických, čiastočne ako dôsledok veľkého počtu VŠ (včítane súkromných VŠ po-
skytujúcich vzdelanie v týchto odboroch), čo spôsobilo nasýtenie trhu. V mnohých od-
boroch na Slovensku stále kvalita vzdelávania nezohráva dominantnú úlohu. UPJŠ ne-
podceňuje túto problematiku a prijíma opatrenia pre zlepšenie uplatnenia absolventov 
v praxi: 
 

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

• S cieľom skvalitnenia prípravy absolventov a priblíženia k praxi spolupracuje uni-
verzita s odborníkmi z praxe (napr. prednášky, semináre, záverečné práce). Uni-
verzita spolupracuje s mnohými firmami a prezentuje túto spoluprácu verejnosti pri 
vhodných príležitostiach.   

• Zavedenie interdisciplinárnych certifikovaných kurzov pre študentov UPJŠ, pova-
žujeme za významné opatrenie, ktoré môže prispieť k lepšiemu uplatneniu absol-
ventov univerzity na trhu práce. UPJŠ v Košiciach ponúkala  aj v AR 2016/2017 
10 certifikátov UPJŠ a 3 medzinárodne uznávané certifikáty. Ponuka CIK pre štu-
dentov univerzity bez ohľadu na ich materskú fakultu prispieva k vyprofilovaniu 
absolventov a k následnému lepšiemu uplatneniu v praxi.  

• Univerzitné poradenské centrum UNIPOC ponúka od AR 2016/2017 kariérne po-
radenstvo. 

• Boli prijaté opatrenia k efektívnejšiemu zisťovaniu spätnej väzby od absolventov 
kreovaním elektronického dotazníka pre absolventov v AIS2, ale využíva sa aj pri-
ntová forma dotazníkov, kde absolventi môžu hodnotiť uplatniteľnosť a spokojnosť 
so štúdiom na univerzite. Táto možnosť získania spätnej väzby doplní informácie 
z Ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ).  

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

 
 

Výber z úspechov a ocenení študentov 
 
V roku 2017 získali študenti UPJŠ početné úspechy a ocenenia v oblasti vedeckovýs-
kumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. Sprievodným podujatím Európskej noci vý-
skumníkov 2017 bolo podujatie Falling Walls Lab Slovakia (FWLS), ktorého víťazom sa 
stal študent z UPJŠ, Stanislav Hrivňák, so svojím nápadom mikro-CT pre zobrazovanie 
vnútra malých zvierat alebo buniek. 
 
Výraznou motiváciou pre najlepších študentov UPJŠ je Výročná cena rektora a moti-
vačné štipendium, ktoré sú udeľované nielen za vynikajúce študijné výsledky počas ce-
lého štúdia (prospech do 1.1.), ale aj za publikačné aktivity študentov, reprezentáciu 
UPJŠ nielen na medzinárodných odborných konferenciách, ale aj v športe, či kultúre. 
Ďalšou možnosťou je aj mimoriadne štipendium, ktoré bolo udelené 40 študentom za 
reprezentáciu UPJŠ v rôznych oblastiach činnosti. Prehľad počtu ocenených za akade-
mický rok 2016/2017 je prezentovaný v nasledujúcej tabuľke. 
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Ocenenia študentov za reprezentáciu UPJŠ v akademickom roku 2016/17 
 

Fakulta                   Reprezentácia     Publikačné  
výstupy VCR za 

prospech 
Mimoriadne 
štipendium ŠVOČ/ŠVK Šport/ 

umenie 
Konferencie A B C 

LF 0 7 0 1 0 0 0 2 

PF 1 2 1 2 0 0 14 7 

PrávF 5 2 1 0 1 0 0 6 

FVS 0 0 0 1 0 0 3 1 

FF 0 1 0 0 0 0 9 14 

ÚTVŠ 0 16 0 0 0 0 0 10 

UPJŠ 6 28 2 4 1 0 26 40 

 

Už tradične sa v novembri uskutočnilo stretnutie študentov s rektorom univerzity pri prí-
ležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v priestoroch budovy Minerva, kde rektor 
UPJŠ prof. RNDr. P. Sovák, CSc. spolu s prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie 
prof. Ing. M. Marekovou, CSc. a za prítomnosti dekanov fakúlt odovzdali študentom uni-
verzity dekréty o udelení Výročnej ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby 
štúdia na UPJŠ.   
 
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. Vynikajúca kvalifikačná štruktúra je 
najmä na Prírodovedeckej fakulte (vysoký podiel profesorov a docentov). Na Právnickej 
fakulte a Fakulte verejnej správy boli úplne eliminovaní učitelia bez PhD. Špecifikom 
Filozofickej fakulty je, že štúdium jazykov si vyžaduje aj lektorov bez PhD. Na jedného 
VŠ učiteľa v priemere pripadá menej ako 9 študentov. Kvalifikačná štruktúra učiteľov na 
jednotlivých fakultách je sumarizovaná v nasledujúcom grafe. 
 

Kvalifikačná štruktúra učiteľov UPJŠ v Košiciach na jednotlivých fakultách 

 

 
 

V porovnaní s minulým akademickým rokom došlo k nárastu počtu VŠ učiteľov na uni-
verzite o 22, pričom k navýšeniu došlo predovšetkým na Lekárskej fakulte (o 34 VŠ 
učiteľov v kategóriách odborný asistent s PhD. a asistent). Celkovo pôsobí na UPJŠ 
753 vysokoškolských učiteľov, pričom viac ako 80 % má ukončený II. stupeň vysoko-
školského vzdelávania a viac ako 40 % z nich úspešne habilitovalo, resp. inaugurovalo. 
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Hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania v akademickom roku 2017/2018 bolo vzdelá-
vanie v študijných programoch prvého až tretieho stupňa, UPJŠ už tradične ponúkala 
a poskytovala vzdelávanie aj v rámci celoživotného vzdelávania.  
 
Tradičnou a dlhoročnou aktivitou bola aktívna účasť univerzity v konzorciu vysokých 
škôl zabezpečujúcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku. UPJŠ realizuje Uni-
verzitu tretieho veku (U3V) samostatne už druhý rok. Záujmové štúdium na U3V je troj-
ročné, po 1. všeobecnom ročníku si frekventanti môžu vybrať jeden zo študijných pro-
gramov: Anglický jazyk, Digitálne technológie v každodennom živote, Medicína, Polito-
lógia, Právo, Prírodné vedy, Psychológia a Rastliny v životnom prostredí. V akademic-
kom roku 2017/2018 navštevovalo U3V spolu 285 frekventantov, okrem 1. všeobec-
ného ročníka (117 frekventantov) bol otvorený druhý ročník v študijných programoch: 
Anglický jazyk (12 frekventantov), Digitálne technológie v každodennom živote (15 frek-
ventantov), Medicína (21 frekventantov), Právo (11 frekventantov), Psychológia (18 
frekventantov) a Rastliny v životnom prostredí (36 frekventantov). V treťom ročníku po-
kračujú tri študijné programy a to Medicína (16 frekventantov), Právo (6 frekventantov) 
a Rastliny v životnom prostredí (32 frekventantov). 
 
Na Lekárskej fakulte významnú zložku celoživotného vzdelávania tvorí špecializačné 
štúdium, ktoré rozširuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Všetky fakulty tra-
dične realizujú rigorózne konania. Prírodovedecká fakulta v akademickom roku 
2017/2018 realizovala rozširujúce štúdium v odbore matematika, geografia a informa-
tika.  
 
Na Filozofickej fakulte (FF) významnú zložku celoživotného vzdelávania tvorí špeciali-
začné štúdium školskej psychológie (13 študentov) realizované Katedrou pedagogickej 
psychológie a psychológie zdravia FF a jazykové kurzy pre študentov a zamestnancov 
UPJŠ (42 účastníkov), pre občanov Ukrajiny pracujúcich na území SR (10 účastníkov) 
realizované Centrom jazykovej prípravy FF. 
 

Univerzitným lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania a v manažovaní projektov je Cen-
trum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ (CCVaPP). V jeho pôsob-
nosti sú vybrané činnosti v oblasti celoživotného vzdelávania a činnosti v oblasti pod-
pory projektov z fakúlt, rektorátu a zariadení univerzity. CCVaPP sa organizačne i ob-
sahovo podieľa na zabezpečení realizácie národného projektu „IT Akadémia – vzdelá-
vanie pre 21. storočie“. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prí-
pravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu 
práce so zameraním na informatiku a IKT. 
 
V letných mesiacoch CCVaPP v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie 
pre 21. storočie“ zorganizovalo denný IT tábor so zameraním na programovanie, ktorý 
absolvovalo spolu 45 žiakov ZŠ. 
 
V rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ (OP Ľudské zdroje) zameranej na podporu ce-
loživotného vzdelávania bol podaný celouniverzitný projekt „Rozvoj kľúčových kompe-
tencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ)“. Cieľom projektu je vytvoriť model vzde-
lávacích aktivít pre zamestnancov verejnej správy, ktorí zlepšením svojich digitálnych 
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zručností a zvýšením svojej právnej informovanosti budú lepšie uplatniteľní v praxi, fle-
xibilní pri používaní nových technológií a zvýši sa ich pracovná efektivita. Vzdelávacie 
aktivity budú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy 
v oblasti digitálnych a právnych kompetencií, v oblasti informačnej bezpečnosti a 
ochrany osobných údajov. Realizácie vzdelávacích aktivít začne v máji 2018. 
 
V roku 2017 CCVaPP realizovalo celý rad komerčných i nekomerčných aktivít pre ab-
solventov i verejnosť. Medzi vzdelávacie aktivity CCVaPP patrí ďalšie vzdelávanie, kon-
tinuálne vzdelávanie (1 učiteľ absolvoval aktualizačné vzdelávanie) a atestačné skúšky 
pedagogických zamestnancov (12 učiteľov absolvovalo prvú alebo druhú atestačnú 
skúšku). CCVaPP je zodpovedné aj za prípravu akreditačných spisov v rámci ďalšieho 
a kontinuálneho vzdelávania. V rámci kontinuálneho vzdelávania ponúka 10 vzdeláva-
cích programov (aktualizačné a inovačné vzdelávanie) a 2 vzdelávacie programy (ak-
tualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie). V rámci národného projektu „IT Akadé-
mia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je akreditovaných 15 nových kurzov kontinuálneho 
vzdelávania. Okrem toho ponúka kurzy na zvýšenie digitálnej gramotnosti, ktoré prispô-
sobuje konkrétnym požiadavkám. V rámci komerčných aktivít CCVaPP k najvýznam-
nejším patrí realizácia školení pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť 
verejných financií. V roku 2017 sa zúčastnilo devätnástich rôznych vzdelávacích kurzov 
spolu 3 511 zamestnancov verejnej správy.  
 
V akademickom roku 2017/2018 CCVaPP pokračovalo v tvorbe koncepcie a realizácie 
vzdelávacích aktivít v rámci IT Valley Akadémie. Aj v tomto akademickom roku pokra-
čovala SAP AKADÉMIA, časť aktivít je realizovaná pod projektom „IT Akadémia – vzde-
lávanie pre 21. storočie“. Vzdelávanie bolo v akademickom roku 2017/2018 zamerané 
hlavne na študentov, ktorí mali možnosť absolvovať niektoré z pripravených 14 pred-
metov. V 4 predmetoch sa v AR 2017/2018  vzdelávania zúčastnilo 113 študentov. Lek-
torsky vzdelávanie v SAP akadémii okrem dvoch interných zamestnancov CCVaPP za-
bezpečovali lektori z IT firiem. 
 
Aj v roku 2017 pokračovalo testovanie študentov, po ktorom mali  študenti možnosť 
získať medzinárodný certifikát ECDL. Za úspešné absolvovanie niektorých modulov 
získalo medzinárodný certifikát ECDL Profile 15 študentov a 2 zamestnanci. 
 
Súčasťou organizačnej štruktúry CCVaPP je Oddelenie pre inovatívne vzdelávanie, 
ktoré realizovalo vzdelávacie aktivity pre zamestnancov UPJŠ zamerané na vyučovanie 
s podporou IT. Časť z týchto aktivít bolo realizovaných v rámci projektu Rozvoj a skva-
litňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite, ktorého zámerom je zabezpečenie di-
gitalizácie edukačného obsahu, podpora e-vzdelávania a rozvoj poradenských služieb 
pre študentov univerzity. CCVaPP bolo plne financované z podnikateľskej činnosti, 
hlavnej činnosti a z prostriedkov projektov EÚ. 
 
Z pohľadu vedenia univerzity je záslužná i koncepčná činnosť CCVaPP zameraná 
na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov – prí-
prava projektov po obsahovej aj finančnej stránke, poradenstvo, konzultácie, metodické 
usmerňovanie. 
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UPJŠ patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa pos-
lanie univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v Dl-
hodobom zámere UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021, ktorý bol prerokovaný na 
zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ 11. 3. 2016 a schválený Správnou radou UPJŠ dňa 13. 
5. 2016.   
 
Závery Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2016 až 2021 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 Filozofickej fakulte realizuje aj umelecká činnosť. 
 
V rámci pilotného projektu s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vyso-
kých škôl na Slovensku“ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy 
vysokých škôl na Slovensku dva vedecké tímy na Prírodovedeckej fakulte a jeden na 
Lekárskej fakulte. Informácia je uvedená v nasledujúcej tabuľke.  
 

Názov 

špičkového tímu 

Skratka 

špičkového 

tímu 

Zloženie 

špičkového tímu 
Fakulta 

Kvantový magnetizmus  

a nanofyzika 
QMAGNA 

Alexander Feher 

Martin Orendáč 

Alžbeta Orendáčová 

Erik Čižmár 

Vladimír Komanický 

Tomáš Samuely 

Robert Tarasenko 

Prírodovedecká 

fakulta 

Tím výskumu bioaktívnych látok 

pre biomedicínske aplikácie 
BioAktiv 

Peter Fedoročko 

Eva Čellárová 

Jaromír Mikeš 

Eva Vranová 

Prírodovedecká 

fakulta 

Excelentný tím pre výskum ate-

rosklerózy 
EXTASY 

Ružena Tkáčová 

Ivan Tkáč 

Ján Šalagovič 

Pavol Joppa 

Martin Javorský 

Lekárska fakulta 

 
 



 39 

V roku 2016 sa ďalších 5 tímov (z Lekárskej, Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty) 
uchádzalo o zaradenie medzi špičkové tímy VŠ, pričom 3 tímom bol priznaný status 
špičkového tímu. 
 

Názov 

špičkového tímu 

Skratka 

špičkového 

tímu 

Zloženie 

špičkového tímu 
Fakulta 

Tím pre špičkový výskum  

anorganických materiálov 
TRIANGEL 

Vladimír Zeleňák 

Rastislav Varga 

Zuzana Vargová 

Alžbeta Orendáčová 

Adriana Zeleňáková 

Miroslav Almáši 

Dáša Halamová 

Pavol Hrubovčák 

Prírodovedecká 

fakulta 

Košická skupina diskrétnej  

matematiky 
KOSDIM 

Stanislav Jendroľ 

Mirko Horňák 

Tomáš Madaras 

Gabriel Semanišin 

Roman Soták 

Igor Fabrici 

Mária Maceková 

Prírodovedecká 

fakulta 

Onomaziológia – slovotvorba –  

typológia 
OST 

Pavel Stekauer 

Lívia Körtvélyessy 

Renáta Panocová 

Renáta Gregová 

Mariana Zeleňáková 

Filozofická fakulta 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zá-
kona č. 233/2008 Z. z. vydalo dňa 27. novembra 2015 pre Univerzitu Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s platnosťou 
šesť rokov od jeho vydania. 
 
Na základe žiadostí pre akreditáciu práv pre habilitačné konania a konania pre vyme-
núvanie profesorov získala UPJŠ právo v 34 študijných odboroch, ktoré sú uvedené 
v tabuľke č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy. 
 
Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2017 sa na UPJŠ riešilo 220 projektov podporených z domácich grantových 
schém, z toho 201 bolo výskumných projektov a 19 ostatných projektov v nasledovnej 
štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 

 110 projektov VEGA, z toho 35 so začiatkom riešenia v roku 2017; 

 26 projektov KEGA, z toho 9 so začiatkom riešenia v roku 2017; 

 63 projektov APVV, z toho 20 so začiatkom riešenia v roku 2017;  

 18 iných projektov (16 nevýskumných a 2 výskumné projekty). 
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Ostatné projekty: 

 3 projekty APVV typu bilaterálnej spolupráce. 
 
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 
4,9 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 4,9 
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 2017 sa na UPJŠ riešilo 17 projektov podporených zo zahraničných grantových 
schém, z toho 5 so začiatkom riešenia v roku 2017. 
 
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 2017 získali zamestnanci UPJŠ 
súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej výške 156 140 €. Priemerná suma 
získaných finančných prostriedkov zo zahraničných výskumných i nevýskumných pro-
jektov na 1 tvorivého zamestnanca UPJŠ predstavuje viac ako 200 €. 
 
V roku 2017 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo za-
hraničných zdrojov zapojených 85,8 % tvorivých zamestnancov (prepočítaný počet). 
 

Keďže na UPJŠ, ako klasickej univerzite, sa vykonáva predovšetkým základný výskum, 
hlavnými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti 
od skúmanej oblasti výskumu publikačné výstupy najmä vo forme monografií, príspev-
kov do monografií, resp. vedeckých prác zverejnených v  časopisoch evidovaných v da-
tabázach WoS, SCOPUS a novšie aj ERIH. V nadväznosti na nové hodnotiace kritériá 
vypracované Akreditačnou komisiou sa dôležitým aspektom stala snaha, aby výsledky 
výskumu boli zverejnené vo vedeckých časopisoch s evidovaným impakt faktorom (IF) 
a IF časopisu mal hodnotu vyššiu ako je hodnota určená Akreditačnou komisiou pre 
zaradenie práce do kategórie A. Uvedený aspekt nadobudol na význame aj v súvislosti 
s novými minimálnymi požiadavkami na akreditáciu práv na habilitačné konania a ko-
nania na vymenúvanie profesorov. 
 
UPJŠ v roku 2018 zverejnila na svojej webovej stránke zoznamy najvýznamnejších ve-
deckých prác zamestnancov publikovaných v roku 2017 podľa fakúlt a oblastí výskumu, 
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ako aj publikované práce zamestnancov UPJŠ z obdobia rokov 2009 – 2017, ktoré zís-
kali najvyšší počet citácií a ohlasov po jednotlivých fakultách a oblastiach výskumu.  
 
Vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov sa výrazne zlepšilo vybavenie vedeckých 
pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infraštruktúry, ktoré by malo byť významným impul-
zom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu a vývoja 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 a ostatných projektov v roku 2017 získali zamest-
nanci UPJŠ súťaživou formou celkový objem finančných prostriedkov z domácich zdro-
jov v celkovej výške 3 532483 €, z toho 1 525035 € za projekty APVV, 906 279 € za 
projekty VEGA, 177 309 € za projekty KEGA a 913 860 € za iné domáce projekty (z 
toho 781 312 .  
 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich projektov na jedného 
tvorivého zamestnanca činí 4 547 € a z toho priemerná suma na výskumné projekty na 
jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činila 3 158 €.  
 
 

 
 

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:  
 
Výskumná úloha: „Climate change: long-term impact on alpine and arctic ecosystems“   
dohoda o spolupráci medzi UPJŠ a Univerzitou v Uppsale č. 235/2016 
zodpovedný riešiteľ za UPJŠ: RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 
 
Spolupráca s firmou PHOTOMAP Košice v problematike geodézie, kartografie a diaľ-
kového prieskumu Zeme (DPZ). 
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Spolupráca s firmou Geodeticca Košice v problematike geodézie, kartografie a diaľko-
vého prieskumu Zeme (DPZ). 
Spolupráca so Správou Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš pri realizácii hydrologic-
kých meraní v jaskyniach. – akcia v rámci Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody. 
Prírodovedecká fakulta v spolupráci s TEHO s.r.o. (Tepelné hospodárstvo Košice) rea-
lizoval syntézu kvalitatívne nových typov inhibítorov proti zanášaniu a korózii tepelných 
a chladiacich zariadení.  
Prírodovedecká fakulta realizovala NMR analýzu fenolformaldehydových živíc fy 
Chemko. 
 
Ďalej sa realizovali významné školiace aktivity, do ktorých boli zapojení najmä zamest-
nanci Prírodovedeckej fakulty (Ústav biologických a ekologických vied, Ústav fyzikál-
nych vied a Ústav chemických vied).  
 

Spoločensky významné sú pokračujúce vzdelávacie aktivity Filozofickej fakulty súvi-
siace 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  
 
UPJŠ v roku 2017 pokračovala v aktivitách, ktorých cieľom pokúsiť sa o aplikáciu vý-
sledkov výskumu. Zároveň pokračovala v budovaní, resp. sa podieľala na budovaní 
troch výskumných a vývojových pracovísk,  a to MEDIPARK (hlavný partner UPJŠ, part-
neri: UVLF v Košiciach, NBÚ SAV, TU KE), PROMATECH (hlavný partner SAV, UPJŠ 
ako partner) a TECHNICOM (hlavný partner TUKE, UPJŠ ako partner). V roku 2017 
pokračovala činnosť Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpT) 
pri rektoráte UPJŠ, ktorej úlohou koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii du-
ševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ. 
 
V roku 2017 pokračovala činnosť dcérskej spoločnosti SAFTRA, s. r. o. so 100 % ma-
jetkovou účasťou UPJŠ. Podrobnejšie informácie o činnosti spoločnosti SAFTRA, s. r. 
o. sú uvedené v časti X. „Rozvoj“. 
 
Vnútorná grantová schéma  
 
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy doktorandov, ako aj mladých výskumných a peda-
gogických zamestnancov od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový sys-
tém (VVGS) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Od roku 2016 
sú vypisované výzvy v troch programoch, ktoré sú otvorené pre všetkých členov aka-
demickej obce UPJŠ a to: program „Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysoko-
školských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej 
forme doktorandského štúdia“ (ďalej len VUaVP35), program „Projekty cielene oriento-
vaného výskumu“ určené pre všetkých tvorivých zamestnancov a program „Inštitucio-
nálna podpora projektov H2020“ určený pre všetkých tvorivých zamestnancov. Vzhľa-
dom k tomu, že vedenie UPJŠ považuje VVGS za dôležitú súčasť prípravy doktorandov 
na vedeckú prácu, bol VUaVP35 pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 
inovovaný s absolútnym dôrazom na interdisciplinárne projekty prepájajúce minimálne 
dve oblasti výskumu a kreovanie väčších riešiteľských kolektívov. V roku 2017 sa riešilo 
26 projektov VVGS, na ktoré boli  v roku 2017 alokované finančné prostriedky vo výške 
45 000 €.  
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V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských 
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2017 vyhlásená výzva na 
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsade-
ných päť miest postdoktorandov, z toho jeden pracuje na Lekárskej fakulte, dvaja pra-
cujú na Prírodovedeckej fakulte a dvaja na Filozofickej fakulte. 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2017 na UPJŠ pôsobilo celkove 921 tvorivých zamestnancov. Z toho bolo 768 
vysokoškolských učiteľov a 153 výskumných pracovníkov (v prepočítanom počte to 
bolo 657,4 vysokoškolských učiteľov a 119,4 výskumných zamestnancov, teda spolu 
776,8 tvorivých zamestnancov). Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ bolo 
35 nositeľov vedeckej hodnosti doktor vied - „DrSc“. Väčšina zamestnancov bez PhD. 
pôsobí v oblasti aplikovaného výskumu (Prírodovedecká fakulta) alebo sú to lekári na 
klinických pracoviskách (Lekárska fakulta) a jazykoví lektori (Filozofická fakulta), resp. 
lektori zabezpečujúci šport na UPJŠ. 
 
Publikačná činnosť 
 
V roku 2017 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2 744 (z toho 491 CC) publikačných 
výstupov. Tento počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 31. 3. 2018 a je po-
rovnateľný s počtom publikovaných výstupov v roku 2013 (2 606 publikačných výstu-
pov), v roku 2014 (1 320 publikačných výstupov), v roku 2015 (2 402 publikačných vý-
stupov) a v roku 2016 (2 460 publikačných výstupov). Štruktúra publikovaných vedec-
kých prác za rok 2017 je uvedená v tabuľke 13 tabuľkovej prílohy tejto správy. Každý 
tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období 3,5 práce, resp. 0,6 práce v ka-
rentovanom časopise. O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamest-
nanci univerzity vo vykazovacom období 2017 podľa evidencie databázy CREPČ pub-
likovali 625 prác v karentovaných časopisoch, čo predstavuje viac ako 19 % všetkých 
prác v karentovaných časopisoch publikovaných vysokými školami v Slovenskej repub-
like a evidovaných v systéme CREPČ (v roku vykazovania 2017 sú v CREPČe publiká-
cie príslušných kategórií s rokom vydania 2016 a 2017). Z toho publikovaných 491 pub-
likačných výstupov v roku 2017. Je vhodné poznamenať, že podiel UPJŠ na celkovom 
počte študentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.  

 
 

Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne 
akceptovateľný výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte, Lekár-
skej fakulte a Filozofickej fakulte, pričom aj ostatné fakulty sú v tejto oblasti aktívne – 
svedčí o tom aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na UPJŠ v roku 2017, 
publikovanie v karentovaných časopisoch, publikovanie v renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge University Press, Sprin-
ger ai). 

0

200

400

600

2014 2015 2016 2017

340 302 343
491

224 212 243 237

CC Počet projektov



 44 

 
Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publiko-
vaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom období priemerne 7,5 
ohlasov na svoje práce. 
 

Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2017 (údaje k 31. 3. 2018) 

 

Vysvetlivky: 

* pri zaraďovaní ohlasu do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto vydania dokumentu 
** stĺpec UPJŠ nie je súčtom fakúlt a UP v tabuľke. Sú to údaje z databázy EPČ s vylúčením duplicít. 

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

FVS – Fakulta verejnej správy 
FF – Filozofická fakulta 
UP – Univerzitné pracoviská 
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Celkové publikačné výstupy Citácie Citácie v databázach

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

1 

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

2029 2706 7 25 176 20 4711 

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

7 6 0 1 14 1 28 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

109 60 83 26 166 6 439 

4 
Citácie v domácich publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch 

80 14 262 72 191 4 609 

5 
Recenzie v zahraničných  
publikáciách 

  1  8  9 

6 
Recenzie v domácich  

publikáciách 
1  4  7  12 

7 
Umelecké kritiky v zahraničných  
publikáciách 

    1  1 

8 
Umelecké kritiky v domácich  
publikáciách 

       

 
Spolu 2226 2786 357 124 563 31 5809 
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Aktivity na podporu popularizácie vedy a výskumu 
 

UPJŠ pravidelne publikuje tlačové správy zamerané na popularizáciu výsledkov vý-
skumu zamestnancov UPJŠ a informovanie širokej verejnosti o špičkovom materiálo-
vom vybavení univerzity prostredníctvom oficiálnej webovej stránky univerzity 
www.upjs.sk v časti Aktuality. Rovnako aj v roku 2017 boli prostredníctvom univerzitnej 
webovej stránky popularizované rôzne podujatia, semináre, prednášky, ako aj výstavy 
organizované na univerzite. S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci 
„Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017“ podieľala na organizácii rôznych podu-
jatí: 
- Konferencia 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky – VI. Ústavné dni 
- Medzinárodná konferencia NFA 2017 – The 3rd International Conference on Na-

nomaterials: Fundamentals and Applications 
- Sympózium Právo-obchod-ekonomika VII. 
- Konferencia Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – historickoprávne zá-

klady a problémy aplikačnej praxe I. 
- Konferencia Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca 
- Konferencia I. Slovensko-české dni daňového práva: Daňové úniky a vyhýbanie 

sa daňovým povinnostiam 
- Prednáška Kde publikovať? 
- Workshop – Verejná správa v demokratickej spoločnosti  
- Informačný seminár Krok za krokom alebo čo znamená evidovať výstupy publikač-

nej činnosti a ohlasy na ne 
- slávnostné stretnutie Popoludnie s matematikou 
- Informácia Prečo je pre les dôležitá pôda? 
- Informácie a diskusia Trendy vo výskume a výučbe biológie 
- Podujatie Citačná poradňa – poradíme ako správne citovať 
- Prednáška Vybrané metódy dolovania údajov 
- Cyklus interaktívnych prednášok a premietania Komunikácia a jej rozmanité po-

doby 
- Informačný seminár Štipendiá a granty na vedecké mobility 
- Prednášky Veľký tresk a budúcnosť vesmíru A Gravitačné vlny 
- Prednáška Výskum zdraviu prospešných mikroorganizmov pre účely zlepšenia 

zdravia ľudskej populácie 
- Prezentácia Metódy rozptylu neutrónov v SÚJV v Dubne 
- Príspevky doktorandov Biologický seminár – ZOOFYZ 
- konferencia NEW TRENDS IN CHEMISTRY 2017 – Konferencia Ústavu chemic-

kých vied Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of 
P. J. Šafárik University in Košice 

- Slávnostné stretnutie Popoludnie s matematikou 
- Seminár Obecná samospráva – legislatíva a prax 
- Prednáška Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na viacerých mierko-

vých úrovniach 
- Prednáška XX. Prírodovedecká čajovňa: „Energia e zelené technológie“ 
- Konferencia Občianska spoločnosť: Kam kráčaš demokracia 
- Vedecká konferencia Košické dni trestného práva – perspektívy vývoja Európ-

skeho trestného práva 
- Odborná prednáška Digitálna spoločnosť 

 

http://www.upjs.sk/
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- Medzinárodná konferencia Čierne na bielom. Výsledky a perspektívy výskumu his-
torickej tlače 

- Medzinárodná konferencia Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, 
kultúrach a médiách 

- Medzinárodné filozofické sympózium Heidegger v Česku, Poľsku a na Slovensku 
- Vedecká konferencia Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach 
- Vedecká konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II 
- Medzinárodný seminár Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového 

správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov. Národný 
a medzinárodný rozmer. 

- Konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií. Psycholo-
gické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom 

- Konferencia Premeny sociálnej práce v čase. 6. ročník Košických dní sociálnej 
práce 

- Prednáška prof. PhDr. Miloša Zelenku, DrSc., z Juhočeskej univerzity v Českých 
Budějoviciach na tému Světová komparatistika 20. století – problémy a výzkumné 
okruhy 

- MDŽ 2017 – Je to o nás – séria odborných prednášok 
- MDŽ 2017 – Ženy sa čítajú... Prednáška experta na bezpečnostnú politiku a autora 

knihy American Defense Policy profesora Schuylera Foerstera na tému NATO and 
European Security 

- Prednáška profesora Johna Marenbona z University of Cambridge na tému Prečo 
nemožno porozumieť dejinám Západnej filozofie bez štúdia stredovekej filozofie 

- Martha Mendoza: Ako vyzerajú dnešní otroci? – prednáška nositeľky Pulitzerovej 
ceny 

- Prezentačná beseda zameraná na súčasnú slovenskú literatúru – hostia: Peter 
Balko, Peter Prokopec, Michal Habaj a Marek Vadas 

- Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov 
pod názvom Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov 

- Prednáška Marie Terezie a její nástupci na trůnu a výuka češtiny, prednášajúci: 
PhDr. Jiří Hasil, PhD. 

- GLOBSEC City Talks Košice 2017 
- II. ročník interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? 
- Prvé kolokvium Stredoeurópskej leibnizovskej spoločnosti 
- Hosťovská prednáška českého historika a rektora Univerzity Palackého v Olomo-

uci prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. – Zmatení jazyků: Historik v lingvistic-
kém pekle 

- Prednášky literárnych vedkýň z Talianska – Ilaria Filograsso a Mariarosa Nardone 
z Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara 

- Séria prednášok jazykovedcov z Katedry slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej 
univerzity – doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc., a Mgr. Igor Jelínek, PhD 

- Workshop Memory in Urban Space: Possibilities and Limits of Comparative Rese-
arch (Horizont 2020) 

- Career Day na Filozofickej fakulte UPJŠ 
- Prednáškový cyklus doc. Daniely Konstantinovej, PhD., z Univerzity svätých Cyrila 

a Metoda vo Velikom Trnove (Bulharsko) 
- Otvorenie výstavy a prednáška profesora Eduarda Nižňanského: Obraz nepriateľa 

v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku 
- Prezentácia publikácie Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny 
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- Putovná dokumentárna výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej 
vojny 

- Prednáška veľvyslanca USA na Slovensku Adama Sterlinga: Slovensko-americké 
vzťahy: spoločné sociálne hodnoty a spoločná história 

- Prednáška veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
na Slovensku Andrewa Gartha: Brexit and the Future of the UK – EU Relations 

- Prezentácia knihy germanistu Jozefa Tancera: Rozviazané jazyky. Ako sme hovo-
rili v starej Bratislave 

- Kúzlo zvukov – vedecký seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa 
slovenskej logopédie doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc. 

- Workshop „Funkčný mestský región Košice - Návrhy na zlepšenie spravovania 
územia“ 
 

UPJŠ sa v roku 2017 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Festival vedy 
– Európska noc výskumníkov 2017“ – najväčšej vedeckej show na východnom Slo-
vensku, uskutočnenej v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach. Zástupco-
via všetkých fakúlt UPJŠ úspešne predstavili vedu ako zábavnú a dobrodružnú pro-
stredníctvom 18 stánkov s viacerými aktivitami: Prospešné mikroorganizmy pre zdra-
vie človeka a prevenciu chorôb, Kreatívna škola pipetovania, Farebná chémia, Bakté-
rie nás majú rady, Svet pod nohami, Ľudské telo pod mikroskopom, Tajomstvá mikro-
sveta rastlín, Cesta okolo sveta extrémov (kde sú hranice mikrobiológie?), Emócie v 
kybernetickej bezpečnosti, Projekty FLL projekt - Animal Allies a BatScape (Lego ro-
botika), Zaujímavý svet experimentálnej fyziky, Častice v službách človeka, S ďale-
kohľadom na cestách, 3D zobrazovanie, Krajina na dotyk, Kto a ako bude vzdelávať 
budúcich vedcov, Experimentuj, objavuj a poznávaj, Právo a jeho pestrofarebný plášť, 
Občan a spoločnosť, Emócie – čo s nami robia, ako dobre sa v nich vyznáme, ako v 
tom byť lepší a ako ich zvládať, Nevedko v krajine masmédií.. 
 

Rektor UPJŠ každoročne oceňuje zamestnancov univerzity za významný prínos v ob-
lasti vedy a výskumu formou Ceny rektora UPJŠ s cieľom udržania a zvýšenia kvality 
vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti zamestnancov. V roku 2017 bola 
táto cena udelená prof. Mgr. Jaroslavovi Hofierkovi, PhD. - za mimoriadny vedecký 
prínos k rozvoju geoinformatiky, významnú publikačnú činnosť, citačný ohlas a vyni-
kajúcu grantovú úspešnosť;  prof. h. c. prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc. - za mi-
moriadne filozofické dielo “Heidegger, metafyzika a Gréci“, ktoré predstavuje najvý-
znamnejší výsledok nielen v našich domácich podmienkach, ale aj v širších medziná-
rodných kontextoch a doc. RNDr. Jozefovi Strečkovi, PhD. - za významný vedecký 
prínos v oblasti kvantovej teórie magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestíž-
nych karentovaných časopisoch a grantovú úspešnosť. 

 
Uvedomujúc si dôležitosť vedeckovýskumnej práce doktorandov, vedenie Univerzity 
prvýkrát v roku 2017 ocenilo nasledujúcich doktorandov „Cenou rektora Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos doktorandov vo vedeckovýs-
kumnej činnosti“: Mgr. Michala Bajlu (Filozofická fakulta) - za mimoriadnu študijnú a 
publikačnú aktivitu, za intenzívnu prekladateľskú činnosť  a odovzdanie dizertačnej 
práce vo vynikajúcej kvalite; RNDr. Samuela Dobáka (Prírodovedecká fakulta) - za 
nadpriemerné publikačné výsledky a entuziazmus vo vedeckej práci a RNDr. Michala 
Gogu (Prírodovedecká fakulta) - za nadpriemerné publikačné výsledky a entuziazmus 
vo vedeckej práci. Cena bola odovzdaná na slávnostnom otvorení nového akademic-
kého roka. 
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Na UPJŠ sa v roku 2017 ukončili habilitačné konania 9 docentov; ich zoznam vrátane 
študijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy. 

 
Na UPJŠ sa v roku 2017 ukončili inauguračné konania 2 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 2017 boli prezidentom SR vymenovaní za profesora nasledovní zamestnanci: 

- prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. - 7.1.7 Chirurgia 
- prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH - 7.1.9 Gynekológia a pôrodníctvo 
- prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - 7.1.4 Vnútorné choroby 

 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2017 bol 46,7 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 51,5 rokov (tabuľka č. 7 tabuľko-
vej 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. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu 
na UPJŠ a jej súčastiach zo dňa 15. 11. 2017). Pre účely habilitačných konaní bolo 
vypracované Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, ktoré nadobudlo 
účinnosť 23. 11. 2017. 

 
Dňa 15. 11. 2017 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa ur-
čujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ, 
keď Vedecká rada UPJŠ schválila úpravu pôvodného dokumentu zo dňa 30. 3. 2015. 

 
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. 2017 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
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V súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2011 až 2017 sa pokračovalo v oblasti 
organizácie a riadenia v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a 
ďalších súvisiacich činností na univerzite. Za účelom zabezpečenia stability univerzity 
sa pozornosť sústredila na vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom ús-
pešnosti univerzity v ďalšej komplexnej akreditácii.  

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

 
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých pra-
covísk bolo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej 
štruktúry a vytváranie podmienok pre personálny rast mladých vedeckých pracovní-
kov. Cieľom naďalej ostáva morálne a finančne motivovať tvorivých pracovníkov uni-
verzity  k zlepšeným výkonom na princípe transparentnosti a zaslúženej spravodlivosti. 
 
Štruktúra zamestnancov 

 
Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2017 

 

 
 
Vysvetlivky: 
OA odborní zamestnanci                
A  asistenti                                    
L lektori                                        
LF           Lekárska fakulta 
PF          Prírodovedecká fakulta                                        
PrávF     Právnická fakulta 

FVS        Fakulta verejnej správy 
FF           Filozofická fakulta 
RaUP     Rektorát a univerzitné pracoviská 
ŠJ  Študentské jedálne                   
ŠD  Študentské domovy

 
 
 
 

Prof. Doc. OA A, L Spolu

dotácie 

MŠ SR

hlavnej 

činnosti  

nedotač

nej

podnika

teľskej 

činnosti

LF 49,4 36,0 153,8 52,9 292,1 173,9 54,6 520,6 393,4 126,7 0,5

PF  32,9 52,6 59,3 3,8 148,6 113,9 59,8 322,3 315,4 6,8 0,1

PrávF 5,7 18,8 25,0 1,7 51,2 27,3 6,7 85,2 78,4 6,8

FVS 2,0 7,3 19,1 28,4 17,6 0,4 46,4 46,4

FF 12,5 27,1 67,9 14,6 122,1 28,9 3,3 154,3 142,2 12,1

RaUP 1,0 2,0 9,0 3,0 15,0 221,9 1,1 238,0 215,3 12,3 10,4

ŠD 59,8 59,8 47,3 9,1 3,4

ŠJ 40,3 40,3 23,8 16,5

Celkom 103,5 143,8 334,1 76,0 657,4 683,6 125,9 1466,9 1238,4 197,6 30,9

z toho platení z 
Ostatní 

zamestn

anci 

(odb., 

admin., 

prev.)

Zamestn

anci 

vedy a 

výskum

u

Pedagogickí zamestnanci

Spolu
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Kvalifikačný rast 
 

Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov  
podľa fakúlt a pracovísk za roky 2016 a 2017 

 

 
 

UPJŠ v roku 2017 zamestnávala 1466,9 zamestnancov v ročnom prepočítanom počte. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v roku 2017 nárast oproti roku 
2016 spolu o 20,3 zamestnancov. V kategórii „vysokoškolskí učitelia“ bol zaznamenaný 
nárast o 2,2 zamestnancov, v kategórii „výskumní zamestnanci“ došlo k nárastu o 3,1 
zamestnanca. V kategórii „ostatní zamestnanci“ došlo k nárastu o 13,9 zamestnancov 
a to najmä z dôvodu vyššej potreby odborných zamestnancov v rámci realizácie národ-
ného projektu „IT Akadémia – vzdelávania pre 21. storočie“. Najväčší nárast v kategórii 
vysokoškolských učiteľov bol zaznamenaný na Lekárskej fakulte, a to o 12,7 učiteľov. K 
zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov  došlo aj na Prírodovedeckej fakulte a k zní-
ženiu na Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Filozofickej fakulte. Počet zamest-
nancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2017 predstavoval 1 634 osôb.  

 
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2017 

 

 
 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený ko-
eficientom kvalifikačnej štruktúry.

  
Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. v rokoch 2017 a 2016 

 

       
 

2017 2016

nárast + 

zníženie - 2017 2016

nárast + 

zníženie - 2017 2016

nárast + 

zníženie - 2017 2016

nárast + 

zníženie -

LF 292,1 279,4 12,7 54,6 52,7 1,9 173,9 170,8 3,1 520,6 502,9 17,7

PF 148,6 147,7 0,9 59,8 62 -2,2 113,9 114 -0,1 322,3 323,7 -1,4

PrávF 51,2 55,5 -4,3 6,7 6,0 0,7 27,3 27,3 0 85,2 88,8 -3,6

FVS 28,4 29,9 -1,5 0,4 0,4 17,6 17,7 -0,1 46,4 47,6 -1,2

FF 122,1 129,1 -7 3,3 1 2,3 28,9 31,3 -2,4 154,3 161,4 -7,1

RaUP 15 13,6 1,4 1,1 322 308,6 13,4 338,1 322,2 15,9

Celkom 657,4 655,2 2,2 125,9 121,7 3,1 683,6 669,7 13,9 1466,9 1446,6 20,3

SpoluZamestnanci VVZVysokoškolskí učitelia Ostatní zamestnanci      
Pracovisko

Vek Počet zamestnancov v %

do 30 rokov 166 10,16

do 40 rokov 414 25,34

do 50 rokov 419 25,64

do 60 rokov 405 24,79

do 65 rokov 144 8,81

nad 65 rokov 86 5,26

2017 2016

Počet profesorov a doc. s DrSc. 96,24 95,17

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 167,27 165,13

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD. 310,28 309,07

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 100,26 93,22

Spolu 674,05 662,594
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Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a prevádz-
kových zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali možnosť 
zúčastňovať sa odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj obnoviť si od-
bornú spôsobilosť na tie činnosti, ktoré bolo možné vykonávať len preukázaním tejto spôso-
bilosti. Pre skvalitnenie práce  zamestnancov zabezpečila univerzita a jej súčasti podľa po-
trieb aj vzdelávacie kurzy v oblasti digitálnej gramotnosti, kurzy anglického jazyka pre za-
mestnancov, ktorí využívajú tento jazyk pri výkone svojej práce.  Univerzita vytvorila pre svo-
jich zamestnancov pracovné prostredie so zabezpečením výpočtovej techniky a dostupnosti 
k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej úrovni vykonávať činnosti 
podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 

Zapojenie zamestnancov do mobilít 
 

V akademickom roku 2016/2017 realizovalo 352 zamestnancov univerzity zahraničné mobi-
lity rôzneho typu a dĺžky. V porovnaní s akademickým rokom 2015/2016 došlo k zdvojnáso-
beniu počtu vo všetkých typoch mobilít za účelom vzdelávacích, výskumných a prednáško-
vých pobytov. Zahraničné mobility zamestnancov UPJŠ boli financované najmä prostredníc-
tvom programu Erasmus+, Fondu NIL, Ceepus programu, Vyšegradskeho fondu, veľká časť 
mobilít bola realizovaná v rámci vedeckých a vzdelávacích projektov a programov, najmä na 
Prírodovedeckej, Lekárskej a Filozofickej fakulte. Za zmienku stojí spomenúť, že ani jedna 
mobilita zamestnancov univerzity sa nerealizovala v rámci Národného štipendijného pro-
gramu. Dĺžka všetkých realizovaných mobilít vyslaných zamestnancov UPJŠ v akademickom 
roku 2016/2017 dosahovala spolu 3826 osobodní, čo v prepočte na jedného fyzického za-
mestnanca predstavovalo priemerne takmer 11 dňovú mobilitu. V porovnaní s predchádzajú-
cim akademickým rokom 2015/2016 bol v sledovanom roku celkový fyzický počet zamest-
nancov zúčastnených na mobilitách väčší, a zároveň aj realizované mobility boli priemerne 
dlhšie. Trend rastu mobilít sa prejavil aj pri mobilitách prijatých zamestnancov na UPJŠ zo 
zahraničia. V akademickom roku 2016/2017 UPJŠ prijala na jednotlivých fakultách a praco-
viskách 142 zahraničných učiteľov a výskumných pracovníkov. V porovnaní s akademickým 
rokom 2015/2016 znamenalo rast v počte prijatých osôb, ako aj rast v počte dní, ktoré zahra-
niční experti na UPJŠ zotrvali. 
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Podpora študentov na UPJŠ sa realizovala predovšetkým v troch oblastiach: sociálnej podpore 
študentov, podpore štúdia a podpore spolkových a mimoštudijných aktivít. 
 
Sociálne štipendiá 
 
Jadro sociálnej podpory študentov tvorili tri zložky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín 
s nízkymi príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie MŠVVaŠ 
SR boli vyplatené v celkovej čiastke 1 089 585 €. Prehľad o výške čerpania podľa jednotlivých 
fakúlt univerzity ponúka nasledujúca tabuľka. 
 

                 Prehľad čerpania sociálnych štipendií podľa jednotlivých fakúlt 
 

Fakulty 
Zostatok 

z roku 2016 
Dotácia na 
rok 2017 

Čerpanie 
v roku 2017 

Zostatok 
k 31.12.2017 

LF 49 021,94 276 035,00 280 960,00 44 096,94 

PF 31 393,84 259 515,00 217 920,00 72 988,84 

PrávF 29 283,06 69 043,00 81 725,00 16 601,06 

FVS 32 448,83 213 499,00 201 150,00 44 797,83 

FF 39 063,72 342 990,00 290 775,00 91 278,72 

ÚTVŠ 9 005,42 18 215,00 17 055,00 10 165,42 

Spolu (€)  190 216,81 1 179 297,00 1 089 585,00 279 928,81 

 
 

Prospechové štipendiá 
 

Podpora študentov mala aj v akademickom roku (AR) 2016/2017  rôzne podoby, okrem iného 
aj formou finančnej motivácie – motivačné štipendium, ktoré bolo realizované vyplácaním odbo-
rového štipendia, prospechového štipendia pre desať percent študentov s najlepším prospe-
chom dosiahnutým za uplynulý akademický rok, formou výročných cien rektora a mimoriadnych 
štipendií.  
 
Motivačné štipendium pre denných študentov bolo v AR 2016/2017 vyplatené v celkovej výške 
409 030,00 €, z toho ako prospechové 245 680, 00 €. Ako odborové štipendium bolo MŠVVaŠ 
poskytnutých 126 900,00 €, ktoré získali študenti študujúci vo vybraných študijných odboroch 
na Prírodovedeckej fakulte.         
 
Ocenenia rektora boli udeľované formou Výročných cien rektora absolventom štúdia prvého 
alebo druhého stupňa za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, študentom, ktorí 
dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu a formou mimoriadnych 
štipendií študentom, ktorí úspešne reprezentovali univerzitu v rôznych oblastiach napr. športu 
či kultúry. Spolu boli vyplatené prostriedky v celkovej výške 36 450,00 €.  

 
Podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov 
 
Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodobom zá-
mere UPJŠ. Na UPJŠ sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Tradícia fakultných kôl 
Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), respektíve Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
(ŠVOČ) je na univerzite bohatá.  
 
ŠVOČ na Lekárskej fakulte UPJŠ má dlhoročnú tradíciu, avšak v posledných rokoch sa fakultnej 
prehliadky súťažných prác zúčastňuje veľmi málo študentov. V uplynulom akademickom roku 
bolo prihlásených 15 prác v dvoch sekciách: klinickej (8) a teoretickej (7).  
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Je potrebné konštatovať, že na rozdiel od PF, kde je počet súťažiacich dlhodobo vyvážený, na 
LF trend poklesu prihlásených prác pretrváva (v AR 2014/2015 – 23, v AR 2015/2016 – 11 sú-
ťažných prác, v AR 2016/2017 – 15 súťažných prác). Štatút Študentských pomocných vedec-
kých síl (ŠPVS), v rámci ktorého sa mohli študenti zapojiť do práce výskumných tímov je ús-
pešne využívaný najmä na Prírodovedeckej fakulte. ŠPVS spolu so ŠVK slúžia už tradične k 
formovaniu profilu ich absolventov. Od akademického roku 2016/2017 boli realizované aj pozí-
cie Študentských pomocných pedagogických síl (ŠPPS). Pozície ŠPVS a ŠPPS (spolu 21 po-
zícií) boli financované použitím financií Centrálneho fondu dekana PF. ŠVK sa na Prírodove-
deckej fakulte UPJŠ každoročne teší veľkému záujmu zo strany študentov. Fakultnej prehliadky 
prác vypracovaných v rámci vedeckej a odbornej činnosti sa v AR 2016/2017 zúčastnilo 112 
študentov, ktorí predniesli svoje práce v 15 klasických sekciách. Prehliadku doplnila Programá-
torská súťaž a IHRA. Po dôkladnom vypočutí všetkých príspevkov v súlade so štatútom ŠVK 
odborné poroty navrhli najlepšie z prednesených prác na ocenenie a postup do národných či 
medzinárodných kôl ŠVK.  
 
Na PrávF študenti sú konfrontovaní nielen s klasickými formami výučby, ale stále väčší priestor 
sa otvára aj pre inovatívne formy vzdelávania (napr. právne kliniky) a pre účasť študentov na 
rôznych študentských súťažiach a sympóziách. V AR 2016/2017 sa konali: 10. ročník Sympózia 
z medzinárodného a európskeho práva, 4. ročník Sympózia z obchodného práva na tému: 
Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti, 2. ročník Sympózia z pracovného práva 
na tému: Zákonník práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v pracovnom práve,  8. roč-
ník Simulovaného súdneho procesu podľa Uhorského feudálneho práva a tripartita. Všetky tieto 
aktivity smerujú k zvyšovaniu odbornej vybavenosti študentov už počas ich štúdia na fakulte. V 
tejto súvislosti možno poukázať aj na úspechy študentov PrávF, ktorí v uplynulom akademickom 
roku úspešne reprezentovali fakultu v študentských súťažiach na celoštátnej úrovni (2. miesto 
na Simulovanom trestnom procese, 2. miesto na Simulovanom súdnom spore), ako aj na Česko-
Slovenskej úrovni (1. miesto na Právnickom debatnom turnaji).   

Na FVS sa v AR 2016/2017 konalo už 10. fakultné kolo ŠVOČ, ktorého sa zúčastnilo 9 študentov 
(v AR 2015/2016 – 12 študenti).  

Na FF je ŠVOČ organizovaná na mnohých katedrách. V uplynulom akademickom roku získal 
študent filozofie prvé miesto v rámci celoslovenského kola ŠVOČ a dve práce z oblasti sociálnej 
práce sa umiestnili na 2. a 3. mieste na celoslovenskej prehliadke. 

V AR 2016/2017 bol na UTVŠ vytvorený vhodný priestor pre prezentáciu prác študentov, čo sa 
prejavilo v obnovení organizácie Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie (ŠVUK) vo Ve-
dách o športe,  v rámci dvoch sekcií – teoretickej (11 študentov) a pódiové skladby (1 autorský 
kolektív). Jedným zo zámerov organizácie internej ŠVUK vo vedách o športe bola aj prezentácia 
pracoviska na celoslovenskej úrovni. Komisia pre postup odporučila 5 prác. Celoslovenské kolo 
sa konalo na PdF UKF v Nitre. Krátko po celoslovenskom kole boli naši študenti pozvaní na 
študentskú konferenciu s názvom „Konferencie plná barev“. 

 

http://www.upjs.sk/public/media/2718/letak%20sympozium.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/2718/letak%20sympozium.jpg
http://www.upjs.sk/public/media/2718/letak%20sympozium.jpg
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Zlepšovanie materiálnych podmienok štúdia 
 
V uplynulom AR prispievalo k zlepšeniu kvality priestorov na fakultách najmä riešenie vedeckých 
a vzdelávacích projektov. Podmienky štúdia na univerzite sú porovnateľné s podmienkami na 
štúdium vo vyspelých vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.  
   
Na Lekárskej fakulte sa podarilo revitalizovať posluchárne a zrekonštruovať seminárne miest-
nosti. LF pravidelne investuje aj do nákupu výučbových materiálov (napr. zubolekárskeho mate-
riálu, chemikálií, učebníc). 
 
Na Prírodovedeckej fakulte v priebehu AR 2016/2017 došlo k požiaru budovy na Moyzesovej 11, 
čo si vyžiadalo zmeny vo výučbe a dodatočné finančné zdroje potrebné pre obnovu budovy. 
K najvýznamnejším projektom na ktorých sa PF podieľa patrí v súčasnosti projekt IT Akadémia – 
vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý prináša zdroje aj do oblasti obnovy a zabezpečenia materiálne-
technických podmienok vzdelávania.  
 
Právnická fakulta disponuje veľmi dobre vybavenými špecializovanými počítačovými učebňami. 
V dvoch miestnostiach je na Právnickej fakulte umiestnené video konferenčné zariadenie pomo-
cou ktorého je možné viesť alebo sa pripojiť k video konferencii. V uplynulom roku fakulta úspešne 
realizovala projekt rozvoja klinického právnického vzdelávania, v rámci realizačnej fázy sa v AR 
2016/2017 uskutočnili viaceré vzdelávacie aktivity (napr. výučba predmetu Právna etika, 
WORKSHOP pre študentov právnych kliník, tvorba študentského informačno-vzdelávacieho in-
ternetového portálu). 
 
Filozofická fakulta pokračovala v trende skvalitňovania technických parametrov učební a kultivo-
vaní oddychovej zóny pre študentov v areáli fakulty. 

V priebehu  AR 2016/2017 Fakulta verejnej správy zakúpila informačné kiosky pre študentov 
(umiestnené vo vstupnom priestore pri átriu a na chodbe pri študijnom referáte) a multifunkčné 
kancelárske zariadenie. 
 
Poradenské a kariérové služby  

 
Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC) poskytuje už tretí rok poradenské služby pre 
všetkých študentov vrátane podpory študentov so špecifickými potrebami. V uplynulom AR vyko-
návalo poradenstvo právne, psychologické a sociálne. Venovalo sa podpore študentov so špeciál-
nymi potrebami a poskytovalo kariérové služby. UNIPOC sídli v zrekonštruovaných priestoroch 
budovy Minerva a poskytuje poradenstvo prostredníctvom poverených zamestnancov, špecialistov 
z odborných katedier a ústavov fakúlt, resp. z univerzitných pracovísk. Ponuka UNIPOCu sa 
v uplynulom akademickom roku rozšírila o kariérové poradenstvo a psychologické poradenstvo 
v anglickom jazyku pre zahraničných študentov našej univerzity. Univerzita v spolupráci s UNI-
POCom zorganizovala v AR 2016/2017 aj svoj prvý Deň kariéry, kde sa predstavili zástupcovia 
vybraných zamestnávateľov (https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/program/). Podujatie sa 
stretlo s nemalým záujmom u potenciálnych zamestnávateľov aj študentov a plánujeme ho reali-
zovať každoročne.  
 
Na zabezpečenie plynulého fungovania a riešenia problémov študentov z interdisciplinárneho po-
hľadu využíva UNIPOC otvorenú komunikáciu a konkretizuje ponúkané služby smerom navonok 
predovšetkým na vlastnej webovej stránke (http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/), ale aj prostredníctvom 
sociálnych sieti a letákov.  
 
 

 

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/program/
http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/
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Ubytovacie služby   
 

K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a jedálňami 
UPJŠ (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2017 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1760 ubytovacích 
miest vo vlastných zariadeniach. Ďalších 450 miest (Ubytovňa Kosmalt, Ubytovňa Pražská 2) má 
univerzita v prenajatých ubytovacích zariadeniach externých zmluvných partnerov (Arcona Capi-
tal), kde je ubytovaných aj 70 študentov, ktorí prišli na univerzitu v rámci výmenného programu 
Erasmus.  
 

Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne a transparentne upravuje Domový 
a ubytovací poriadok UPJŠ. V súlade s ním bola celá ubytovacia kapacita rozdelená študentom 
univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej fakulte študujú.   
Celý proces monitoruje a schvaľuje Ubytovacia komisia. Komisia nastavila mechanizmy aj pre uby-
tovanie študentov prichádzajúcich na UPJŠ z iných VŠ na magisterské štúdium, ako aj ubytovanie 
študentov po prerušení štúdia. Rozdiel medzi ponukou a záujmom je na rozdiel od viacerých slo-
venských univerzít pomerne mierny. Ubytovanie bolo pridelené všetkým žiadateľom s ťažkým 
zdravotným postihnutím a takisto  všetkým žiadateľom – študentom tretieho stupňa štúdia. Vysoko 
si vážime ústretovosť vedenia TUKE (Jedlíkova), ktoré súhlasilo s poskytnutím 400 miest pre uby-
tovanie novoprijatých študentov vrátane 30 študentov z Ukrajiny, ktorí začali štúdium na univerzite. 
 
Knižničné služby  

 
Univerzitná knižnica UPJŠ (UK) ako univerzitné pracovisko  sa  podieľa na informačnom zabezpe-
čení výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára pod-
mienky pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnetné prostredie pre používateľov. UK 
v roku 2016 evidovala 8 146 používateľov, z ktorých najväčší podiel tvoria študenti univerzity všet-
kých troch stupňov štúdia (75 %).  
 
UK sa realizáciou knižnično-informačných a kultúrnych foriem podieľala na výchovno-vzdelávacom 
procese používateľov. Ich cieľom bolo zvýšiť informačnú gramotnosť  používateľov, ktorá má viesť 
k samostatnej orientácii vo vyhľadávaní relevantných informácií z prístupných odborných interných 
i externých informačných zdrojov a následne k schopnosti ich hodnotenia a správneho použitia. 
Tieto ciele UK napĺňala prostredníctvom  kurzov informačného vzdelávania určených poslucháčom 
l. ročníkov ako aj ďalších ročníkov podľa požiadaviek fakúlt (Lekárskej fakulty, Filozofickej fakulty 
a Fakulty verejnej správy). UK sa podieľala na školeniach pre prácu s elektronickými databázami 
v spolupráci s ich dodávateľmi,  organizovaní výstav, seminárov na získanie štipendií (napr. v spo-
lupráci so SAIA). UK tak pripravila 188 podujatí pre používateľov, z toho 23 zameraných na infor-
mačné vzdelávanie. Používateľom poskytla 4 110 individuálnych inštruktáží. Ich prehľad  pre jed-
notlivé fakulty je na nasledujúcom obrázku. 
 
                                                       Informačné vzdelávanie – individuálne inštruktáže 

 

          
  

 

Osvedčenou formou vzdelávania pre používateľov ako aj samotných pracovníkov knižnice sú we-
bové semináre  ako nový on-line spôsob  vzdelávania. V rámci informovanosti a udržiavania kon-
taktov s používateľmi UK aj v roku 2017 využívala sociálne siete – Facebook. 
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Komplexnú vydavateľskú činnosť univerzity v tlačenej i elektronickej podobe v súlade so Smerni-
cou č. 3/2016 O edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí a Smer-
nicou č. 4/2016 o elektronickom publikovaní dokumentov zabezpečuje Univerzitná knižnica UPJŠ 
v Košiciach. Aktivity univerzitného významu boli realizované pod záštitou Edičnej rady UPJŠ 
v zmysle schváleného Edičného plánu UPJŠ na rok 2017. Vydaných bolo 137  knižných titulov 
v náklade 19 306  exemplárov.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou aktivít univerzitného významu je zabezpečovanie predaja vydavateľskej 
produkcie Univerzitnou predajňou kníh a e-shopom univerzity Unibook – internetový obchod. 
V roku 2017 dosiahol ročný obrat z predaja sumu 57 971,05 EUR bez DPH. Predaných bolo 4 808 
ks univerzitných publikácií. Na uvedenom obrate sa podieľali aj 23 zmluvní komisionálni distribútori. 

 
Informačné služby 
 
V akademickom roku 2016/2017 Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT) 
UPJŠ v Košiciach pokračovalo v plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja IKT na univerzite 
do roku 2020, ako aj úloh ktoré vyplynuli z bežných prevádzkových potrieb  univerzity.  
V rámci inovácie chrbtice siete SANET došlo k navýšeniu jej prenosovej rýchlosti na Nx100Gb. 
Inštalované DWDM zariadenia Infinera CloudXpress CX100E podporujú prenosovú kapacitu 500 
Gbps, pričom v súčasnosti sú na všetkých trasách v prevádzke dva 100GE kanály spojené do 
200G port-channelu. Z dôvodu optimalizácie efektivity a bezpečnosti pri poskytovaní sieťových 
služieb prebehla ich inovácia (WiFi, WEB,) resp. aktualizácia (e-mail). Na začiatku roka 2017 v 
rámci projektu Technicom sa uskutočnila implementácia druhého univerzitného chrbticového pre-
pínača Cisco 6509 v lokalite UPJŠ PF, Jesenná 5 a ich VSS (Virtual Switching System) čo umožní  
náhradné smerovanie sietí v prípade výpadku  v automatickom režime. V spolupráci s dodávateľom 
nasadil úsek do pilotnej prevádzky IKT pre Medipark. Ústredňa VoIP bola p. Ondrejom upravená 
tak, aby umožňovala poplachové volania cez túto sieť v rámci budovy. Tento systém je po skončení 
testovacej prevádzky momentálne nasadzovaný vo všetkých budovách univerzity. CIaKT UPJŠ 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 (Obr. 4). 
Takto pripojené školy majú k dispozícii široký okruh služieb – protokolov (napr. IPV4, IPV6, IP 
multicast, IP-TV, IP telefóniu).  Doteraz bolo zrealizované pripojenie 75 subjektov verejnoprávnych 
a štátnych neziskových organizácií.  
 
Jeho hlavným cieľom bola udržateľnosť prevádzky a rozvoj systémov. V AR 2016/217 došlo na 
tomto úseku k reštrukturalizácii a racionalizácii práce (po odchode zamestnanca do dôchodku ne-
bola pozícia znovu obsadená).  V tomto akademickom roku bol nasadený nový IS Register doku-
mentov a spisová služba s prepojením (RDSS) na UPVS, ku ktorej úsek poskytuje podporu vo 
forme školení a konzultácií pre univerzitu. Ďalej úsek zabezpečil automatické prepojenie SPIDO 
a dochádzky SOFIE.  Bola vytvorená ukrajinská jazyková mutácia web stránky.  V spolupráci 
s úsekom sieťových služieb a ďalšími bola preložená stránka pracoviska do anglického jazyka. 
Formálna agenda AIO je zapracovaná do AISu, takže už nie je potrebné vypisovať ručne tlačivá 
pri výdaji kariet, ale je ich možné, už predvyplnené vytlačiť vopred. Opäť boli vydávané PIK karty 
prvákom už v júnovom termíne a pred začiatkom nasledujúceho akademického roka 2017/2018 
boli nainštalované nové terminály pre karty PIK.  
 
V rámci AR 2016/2017 bol nasadený balík na ochranu osobných počítačov Antivir Kaspersky (cen-
trálne riadenie a spravovanie). Takisto prebieha postupný upgrade osobných počítačov, osadením 
SSD diskov, čo zvýši podstatne ich výkon.  V tomto období boli na rektoráte umiestnené aj ďalšie 
veľkokapacitné multifunkčné tlačiarne, ktoré postupne nahradia malé zariadenia. Pre zvýšenie kva-
lity pokrytia signálu Wifi bolo nasadených ďalších 10 vysielačov Wifi (AP) v miestach vyššej kon-
centrácie študentov, alebo zamestnancov univerzity ako sú auly a posluchárne, prípadne chodby 
rektorátu. Úsek zabezpečil presťahovanie teleprezenčného systému Malej zasadačky, z dôvodu 
zmeny umiestnenia tejto zasadačky a inováciu teleprezenčného systému v aule M5, ktorý teraz 
umožňuje teoreticky zapojiť až 7 mikrofónov.  
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Pracovisko aj naďalej zabezpečuje metodické usmernenie, realizáciu obstarania, zmlúv a pro-
cesu objednávania univerzity ako celku v oblasti IKT a to najmä centrálnej zmluvy na obstara-
nie IKT  ako tovaru, ďalej komponentov a príslušenstva, servisu tlačiarní, kancelárskej tech-
niky, sieťových zariadení, nákup IP telefónov, tonerov  a ďalších komodít z tejto oblasti.  

 
Voľnočasové a iné aktivity 

 
Na univerzite pôsobil v AR 2016/2017 celý rad študentských spolkov a organizácií rozličnej 
orientácie a zamerania. Z viacerých možno spomenúť na LF: Spolok medikov mesta Košice 
(SMMK) a Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, na PF Študentskú radu PF UPJŠ, 
na PrávF miestnu organizáciu Európskeho združenia študentov práva ELSA, na FF Občianske 
združenie Sofia (pôvodne Študentská rada FF UPJŠ), na FVS Študentský parlament FVS. 
 
Študenti PF vydávajú občasník PRÍMES a organizujú každoročné Prírodovedecké dni. V uply-
nulom AR sa študenti PF zapojili do projektu Živé IT projekty, realizovaného v spolupráci via-
cerých univerzít a praxe. Študenti FF vydávajú vlastný študentský časopis Univerzál 
(http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/casopis-univerzal/). Na univerzite pôsobí aj, univerzitná študent-
ská televízia (UniTV), ktorá vznikla ako projekt študentov masmediálnych štúdii na FF 
(https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/uni-tv/). V študentských domovoch na Medic-
kej ulici sa úspešne realizuje študentské internátne vysielanie ŠtuRKo (https://www.upjs.sk/verej-

nost-media/vztahy-s-verejnostou/sturko/).  

 
Folklórny súbor Hornád od roku 2011 pôsobí pod finančnou, materiálnou, aj myšlienkovou zá-
štitou UPJŠ v Košiciach (http://www.fshornad.com/). Folklórny súbor Hornád reprezentuje univer-
zitu na mnohých folklórnych festivaloch napr. Folklórny festival Východná, Medzinárodný fol-
klórny festival Myjava, či Podpolianske slávnosti v Detve. Sólisti Folklórneho súboru Hornád 
sa každoročne umiestňujú na prvých priečkach najprestížnejšej slovenskej súťaže sólistov v 
ľudovom tanci Šaffova ostroha, ale aj na speváckej súťaži Makovická struna.  

 
V uplynulom AR 2016/2017 už dobre etablovaný univerzitný spevácky zbor UPJŠ v Košiciach 
- Chorus Universitatis Šafarikianae spestril mnohé univerzitné podujatia vrátane slávnostného 
zahájenia akademického roka (https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/chorus-univer-

sitatis-safarikianae/). Spevácky zbor je tvorený zamestnancami a študentmi univerzity a svojou 
činnosťou prispieva k zviditeľneniu a šíreniu dobrého mena univerzity.  
 
Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ v Danišovciach poskytovalo zamestnancom, študentom, 
ako aj širokej verejnosti možnosti individuálnych pobytov, usporiadania seminárov, konferencií, 
workshopov, kurzov a telovýchovných aktivít, či rekreáciu so zabezpečením celodennej stravy. 
Kapacita ubytovania 62 osôb bola priebežne maximálne využívaná.  

 
Telovýchovná jednota UPJŠ uspokojovala predovšetkým záujmy a  záľuby študentov uni-
verzity, ale aj stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta Košice. V súlade s cieľmi a 
potrebami rozvoja telesnej kultúry spolupracovala aj s ostatnými telovýchovnými a spolo-
čenskými organizáciami.  TJ Slávia UPJŠ patrí do Slovenského združenia telesnej kultúry, 
je členom Asociácie telovýchovných jednôt Slovenska a Slovenskej asociácie univerzitného 
športu.   

 
Botanická záhrada 

 
Zamestnanci BZ sa už tradične podieľali na výučbe študentov UPJŠ PF a to realizáciou pred-
nášok a praktických cvičení (z botaniky, fytopatológie a ekológie rastlín), ako aj vedením dip-
lomových prác. Ďalej sa podieľali na výučbe v U3V UPJŠ zabezpečovaním prednášok a cvi-
čení v študijnom programe Rastliny a životné prostredie. Úspešne realizovali už v poradí 8. 
ročník vedomostnej súťaže BOTANIKIADA pre žiakov ZŠ Košického a Prešovského samo-
správneho kraja.  

http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/casopis-univerzal/
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/uni-tv/
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/sturko/
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/sturko/
http://www.fshornad.com/
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/chorus-universitatis-safarikianae/
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/chorus-universitatis-safarikianae/
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V spolupráci s Centrom voľného času RCM Košice pracovníci BZ aktívne zabezpečovali vedo-
mostné súťaže v krajských kolách  pre stredoškolákov v Biologickej olympiáde a Stredoškolskej 
odbornej činnosti.  
 
Organizovaním tematických výstav sa aj v uplynulom AR podieľali na nepriamom vzdelávaní náv-
števníkov (napr. Jesenné plody, Včelárstvo, Kaktusy a sukulenty, Výstava bonsajov, Motýle exo-
tických trópov, Orchidey – skvosty v ríši rastlín, viac na: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-za-

hrada/).   
 

Ústav telesnej výchovy a športu 
 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ ponúka okrem študijného programu Šport a rekreácia pre 
študentov celej univerzity každoročne širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizujú pod ná-
zvom Športové aktivity.  

 
Poslucháči všetkých stupňov štúdia mali v uplynulom akademickom roku možnosť výberu z 20 
pohybových aktivít: aerobik, step aerobik, body-form, basketbal, bedminton,  bouldering, 
drop2sizes, florbal, floorwork, funkčný tréning, jóga, pilates, plávanie, posilňovanie, run for fit, 
sálový futbal, SM-systém, stolný tenis,  tenis a volejbal. V spolupráci s PF a TJ Slávia UPJŠ 
ponúka ÚTVŠ študentom aj šach v troch formách (základy šachu, kompozičný šach a praktický 
šach). Najväčší záujem prejavili v AR 2016/17 študenti UPJŠ o športy: posilňovanie a bedmin-
ton. Dlhodobo sú na ústupe tradičné športy, basketbal a volejbal. Už tradične najvyšší záujem 
o šport prejavujú študenti LF, a to nielen preto, že Športové aktivity sú pre nich v 1. ročníku 
povinným predmetom. Študenti LF prejavujú záujem o športovanie aj vo vyšších ročníkoch (bez 
nároku na kredity), čo je veľmi potešujúce vzhľadom na špecifickosť a náročnosť ich štúdia. 
Naopak, dlhodobo najnižší záujem o šport, prejavujú študenti FVS. Záujem o pohybovú aktivitu 
nad rámec povinnej či výberovej telesnej výchovy však prejavujú aj študenti ostatných fakúlt 
(najviac o posilňovanie, body form a aerobik).  
 
Okrem ponúkaných foriem pohybových aktivít majú študenti možnosť zúčastňovať sa celoročne 
tzv. vysokoškolskej ligy v 4 športoch – futsal, florbal, basketbal a volejbal, pričom najväčší záu-
jem u študentov univerzity je o prvé dva menované športy. Tradičným doplnením športových 
aktivít sú zimné a letné kurzy organizované ÚTVŠ. V AR 2016/17 pracovníci ÚTVŠ zorganizo-
vali v zimnom období lyžiarsky kurz a Survival (kurz prežitia v zimnej prírode) a v lete splav rieky 
Tisza (HU) a cvičenie pri mori (Bl). 
 
Študenti, ktorým nepostačuje ponuka celoročných športových aktivít ÚTVŠ sa môžu zúčastňo-
vať oveľa širšej palety športov, ktoré ponúka TJ Slávia UPJŠ (http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-

telesnej-vychovy/o-nas-utvs/tj-slavia-upjs-kosice/), ktorá aj v spolupráci s ÚTVŠ organizuje pre študen-
tov i zamestnancov celý rad športových aktivít a podujatí. 
 
Študenti ÚTVŠ reprezentovali univerzitu už tradične na mnohých športových podujatiach napr. 
na Letnej Univerziáde (9. miesto v taekwonde), na Zimnej Univerziáde (5. miesto hokej), na 
Majstrovstvách SR (1. a 3. miesto v inline korčuľovaní). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/o-nas-utvs/tj-slavia-upjs-kosice/
http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/o-nas-utvs/tj-slavia-upjs-kosice/
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Univerzita a jej súčasti sa v roku 2017 iniciatívne zapájali do výziev vyhlásených regionálnymi, 
národnými, medzinárodnými a zahraničnými dotačnými schémami,  snažili sa získať komerčné 
granty, či zapojiť sa do programov a celoeurópskych sietí. Na celouniverzitnej úrovni sa univerzita 
prioritne sústredila na Európske investičné a štrukturálne fondy a rámcový program H2020. 
 
Podporným pracoviskom participujúcim na činnostiach súvisiacich so životným cyklom projektov 
je Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ (ďalej len „CCVaPP“). Na zá-
klade požiadaviek vedenia univerzity, či priamo zodpovedných riešiteľov sa CCVaPP spolupodie-
ľalo na príprave projektových návrhov, realizovalo komplexnú organizačnú, logistickú a metodickú 
podporu pri realizácii vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov, a to počas prípravy, imple-
mentácie ako i v období udržateľnosti projektov. 
 
Oblasť vysokoškolského vzdelávania 

Projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie programového obdobia 2007 – 2013 vo 
fáze udržateľnosti  

Operačný program Vzdelávanie  (OP Vzd) umožnil univerzite realizovať 10 vysokokvalitných vzde-
lávacích projektov zo štrukturálnych fondov EÚ s celouniverzitným, či medzifakultným rozmerom. 
Všetky vzdelávacie projekty OP Vzd sa nachádzajú v období 5-ročnej udržateľnosti s následným 
monitorovaním. Počas tohto obdobia je potrebné predkladať informácie,  podklady ako i účtovné 
doklady, na základe ktorých poskytovatelia (Výskumná agentúra, Ministerstvo zdravotníctva SR) 
monitorujú udržateľnosť projektu po jeho ukončení, dopadové merateľné ukazovatele ako i staros-
tlivosť o majetok nadobudnutý z NFP ( napr. kontrola poistenia majetku, prístrojové denníky, fy-
zické kontroly majetku na mieste realizácie a pod.). Termíny poslednej následnej monitorovacej 
správy č. 5 projektov OP Vzd uvádza tabuľka.  

Projekty OP Vzdelávanie – následná monitorovacia správa 

 
Prijímateľ / 

Partner 
Kód Akronym Participujúce pracoviská Následná monitorova-

cia správa č. 5 k dňu 

prijímateľ 

26110230013 Doktorand PF, FF 30.4.2019 

26110230035 MIV PF 31.3.2019 

26110230038 MoVeS FVS 31.10.2020 

26110230056 EXPERT FF, PF 30.6.2019 

26110230075 IRES PF, FF, PraF, LF 30.4.2021 

26110230084 KVARK PF, FF 28.2.2021 

26110230088 SOFOS PF, FF 31.3.2021 

26110230101 RIFIV PF, FF, PraF, LF, FVS 31.3.2021 

26110230102 DiSaC FF 31.10.2020 

26120230032 REZIDENT LF 30.4.2021 

OP Vzdelávanie: 10 projektov 

Projekty Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje programového obdobia 2014 - 2020 

V lete 2017 sa univerzita stala partnerom v národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 
storočie“, kód projektu v ITMS2014+ 312011F057, akronym IT Akadémia, čím sa úspešne zavŕšila 
viac ako dvojročná príprava tohto vzdelávacieho projektu s celoslovenským dosahom, ktorého 
hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspek-
tívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Hlavným 
partnerom je Centrum vedecko-technických informácií SR. Naša univerzita v rámci projektu bude 
v súlade so Zmluvou o partnerstve spolupracovať s ďalším 4 univerzitami a mimo zmluvy s viace-
rými spolupracujúcimi verejnými i komerčnými subjektami zameranými na IT. Celkové oprávnené 
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výdavky univerzity sú 4 692 191,76 EUR, z toho NFP je v sume 4 457 582,17 EUR a spolufinan-
covanie 5% z vlastných zdrojov v sume 234 609,59 EUR. Aktivity projektu budú prebiehať 50 me-
siacov (09/2016 – 10/2020). Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ. Za univerzitu sa 
na implementácii po odbornej stránke podieľa Prírodovedecká fakulta, odborné i projektové riade-
nie a administráciu zabezpečuje CCVaPP. 

Od septembra 2017 sa začal negociačný proces dopytového vzdelávacieho projektu v rámci 
schémy štátnej pomoci zameraného na celoživotné vzdelávanie „Rozvoj kľúčových kompetencií 
zamestnancov verejnej správy (RKKZ)“, kód žiadosti  NFP312010D432, akronym RKKZ. Jedná sa 
o celouniverzitný projekt, cieľom ktorého je vytvoriť model vzdelávacích aktivít pre zamestnancov 
verejnej správy, ktorí zlepšením svojich digitálnych zručností a zvýšením svojej právnej informova-
nosti budú lepšie uplatniteľní v praxi, flexibilní pri používaní nových technológií a zvýši sa ich pra-
covná efektivita. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci verejnej správy Košického a Prešov-
ského kraja. Na projekte sa po odbornej stránke bude podieľať Právnická fakulta, CCVaPP,  Prí-
rodovedecká fakulta, CIaKT, projektové riadenie a administráciu zabezpečí CCVaPP. Celkové 
oprávnené výdavky projektu sú v sume 139 224,85 EUR (pôvodne bola žiadaná suma 166 
229,88), z toho NFP je v sume 132 263,61 EUR a spolufinancovanie 5% z vlastných zdrojov v 
sume 6 961,24 EUR. Trvanie aktivít projektu je od 09/2017 do 08/2019.  Predpoklad parafovania 
Zmluvy o poskytnutí NFP je 04/2018. 

Projekt Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu 
Technická pomoc programového obdobia 2014 - 2020 

Od septembra 2017 sa začal projekt Operačného programu Technická pomoc, ktorý univerzita ako 
partner realizuje s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
"Príprava nových kapacít pre EŠIF 1", Zmluva o partnerstve č. 165/2017, akronym NAKAP. Cieľom 
projektu je zrealizovať aktivitu „Príprava nových AK EŠIF v rámci študijných programov PRÁVO a 
VEREJNÁ SPRÁVA“, v rámci ktorej vzniknú predmety „Právo a fondy EÚ“ za Právnickú fakultu a 
„Kompetentnosti administratívnych kapacít EŠIF“ za Fakultu verejnej správy. Projektové riadenie 
a administráciu zabezpečuje CCVaPP. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 
62 073,45 EUR, z toho NFP je v sume 58 969,78 EUR a spolufinancovanie 5% z vlastných zdrojov 
v sume 3 103,67 EUR. Trvanie aktivít projektu je od 09/2017 do 12/2018. Predpokladané predlo-
ženie žiadosti o poskytnutie NFP hlavným partnerom ÚPV SR sa očakáva na jar 2018. Následne, 
pokiaľ bude projekt schválený, zazmluvní ÚPV SR Zmluvu o poskytnutí NFP a až do toho času 
bude Zmluva o partnerstve odkladnú účinnosť. 

Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 

Projekty v rámci Operačného programu Výskum a vývoj programového obdobia 2007 – 2013 
vo fáze udržateľnosti  

V roku 2017 sa v období 5-ročnej udržateľnosti nachádzalo 34 výskumno-vývojových rozvojových 
projektov Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV), z toho 6 projektov bolo riadne ukon-
čených, a to schválením poslednej následnej monitorovacej správy projektu č. 5, kedy sa skončila 
platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam ukončených projektov uvádza tabuľka.  

Projekty OP VaV s ukončenou platnosťou a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP 

 
Zameranie projektu Prijímateľ / 

Partner 
Kód ITMS Akronym Participujúce pracoviská 

infraštruktúrny projekt 

prijímateľ 

26250120003 Moder. IKT UPJŠ - UK, Sokrates 

26250120028 OPEN DOOR UPJŠ - Aristoteles 

centrum excelentnosti 

26220120005 EXTREM PF, ÚEF SAV 

26220120025 CEVA I. LF 

26220120024 SEPO LF, PF 

26220120019 NanoCexMat PF, ÚMV SAV 

Projekty OP VaV s ukončenou Zmluvou o NFP: 6 
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Poslednému monitorovaniu predchádzala fyzická kontrola, ktorú poskytovateľ vykonal na mieste 
realizácie projektu. Pre 28 projektov pokračuje následné monitorovanie udržateľnosti projektu. Po-
čas tohto obdobia je potrebné predkladať informácie,  podklady ako i účtovné doklady, na základe 
ktorých poskytovatelia (Výskumná agentúra, Ministerstvo školstva VVaŠ SR) monitorujú udržateľ-
nosť projektu po jeho ukončení, dopadové merateľné ukazovatele ako i starostlivosť o majetok na-
dobudnutý z NFP (napr. kontrola poistenia majetku, prístrojové denníky, fyzické kontroly majetku 
na mieste realizácie a pod.). Termíny poslednej následnej monitorovacej správy č. 5 projektov OP 
VaV uvádza tabuľka. 

Projekty OP VaV  - následná monitorovacia správa 

 
Zameranie  

projektu 
Prijímateľ / 

Partner 
Kód ITMS Akronym Participujúce  

pracoviská 
Následná moni-
torovacia správa 

č. 5 k dňu 

infraštruktúrny 
projekt 

prijímateľ 26250120040 Inov. a rozš. IKT UPJŠ - Minerva 31.10.2021 

26250120065 PLATÓN UPJŠ - Platón 31.3.2021 

univerzitný ve-
decký park  

prijímateľ 26220220185 MEDIPARK LF, NbÚ SAV, 
UVLF, TUKE 

30.4.2021 

partner 26220220182 TECHNICOM PF, TUKE, UNIPO 30.4.2021 

Vedecko-vý-
skumné centrum 

partner 26220220186 PROMATECH PF, SAV Brati-
slava, 
 

30.4.2021 

aplikácia vý-
skumu do praxe 

prijímateľ 26220220104 ProBio LF, CVZV Nitra 30.11.2020 

 26220220107 NanoBioSens PF 30.6.2019 

centrum excelen-
tnosti 

partner 26220220032 POKIMP LF, ÚMV SAV 30.9.2017 

26220220105 MikroMatel PF, ÚMV SAV 30.9.2020 

26220220143 BIODIAG LF, SEMBID 31.3.2021 

26220220157 Tfaktor PF, IMUNA 
PHARM 

30.4.2021 

26220220158 CeZIS PF, VSL Software 30.9.2020 

26220220162 VERZDRAV LF, MEDIREX 31.3.2021 

26220220163 MOLMED LF, SEMBID 31.8.2020 

26240120040 IFNG PF, SHIMADZU 
SLOVAKIA 

30.4.2021 

26220120007 CaKS PF, UMB, UNIZA 28.2.2018 

26220120024 SEPO LF, PF 31.5.2017 

26220120039 SEPO II. LF, PF 31.1.2020 

26220120040 CEVA II. LF, PF 30.6.2019 

26220120047 EXTREM II. PF, ÚEF SAV 31.7.2019 

26220120058 CEMIO LF 30.11.2021 

26220120066 CEBT LF 30.4.2021 

26220120067 CEEPM LF 30.11.2021 

partner 26220120009 CKV PF, AstrÚ SAV 30.6.2018 

26220120019 NanoCexMat PF, ÚMV SAV 30.11.2016 

26220120029 CKV II PF, AstrÚ SAV 30.11.2020 

26220120035 NanoCexMat II. PF, ÚMV SAV 31.10.2018 

26220120063 NEUREG LF 30.9.2021 

kompetenčné 
centrum 

partner  26220220152 Probiotech LF, ÚFHZ SAV 31.3.2021 

26220220153 DIAGONKO LF, UK 30.4.2021 

Projekty OP VaV v udržateľnosti: 28 

Projekty Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu 
výskum a inovácie programového obdobia 2014 - 2020 

UPJŠ sa v programovom období 2014 – 2020 snaží uspieť s projektami predloženými prioritne 
v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Predložených žiadostí o poskytnutie 
NFP bolo 17, zazmluvnené v roku 2017 boli 4 výskumné projekty OP VaI. 

Univerzitné vedecké parky Medipark II a Technicom II dostali možnosť pokračovania projektov v 
II. fáze, a to na dobudovanie infraštruktúry UVP, dofinancovanie odborných aktivít pre kontinuálne 



 62 

pokračovanie výskumu ako aj na zrealizovanie všetkých zadaných a v I. fáze projektu nesplnených 
výstupov a tiež merateľných ukazovateľov (presunuté nesplnené z I. fázy + nové merateľné uka-
zovatele z OP VaI). Základné informácie o UVP II. fáza uvádza tabuľka. 
 

Projekty OP VaI  - UVP II. fáza 

 
OP Veda  

a inovácie 
Podané projekty Prijímateľ Zodpovedné osoby za UPJŠ Rozpočet  

za UPJŠ 

UVP II. fáza 

Medipark II 
313011D103 

UPJŠ (LF) LF, PF 
prof. Jarčuška, dr. Rosocha,  8 158 638,44 

Technicom II 
313011D232 

TUKE (PF) ÚI PF 
doc. Semanišin 371 400,11 

Z 8 projektov na priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3 SK, ktoré 
univerzita predložila na Výskumnú agentúru v postavení partnera projektu, bola úspešná v 2 pro-
jektoch. V auguste 2017 oba projekty začali realizáciu aktivít, avšak v septembri 2017 bola ich 
činnosť zo strany Výskumnej agentúry pozastavená z dôvodu auditu výzvy OPVaI-
VA/DP/2016/1.2.1-02, na základe ktorej boli žiadosti o poskytnutie NFP predložené. Pozastavené 
projekty PVVC uvádza tabuľka. 
 

Projekty OP VaI  - PVVC – pozastavené 

 
OP Veda  

a inovácie 
Podané  
projekty 

Prijímateľ Zodpovedné osoby za UPJŠ Rozpočet  
za UPJŠ 

PVVC 
pozastavené 

projekty 

BigData 
313011C028 

I.S.D.D. plus, s.r.o. CIaKT, TIP-UPJŠ, CAI PF 
Ing. Jantošovič, Dr. Bruoth 1 566 341,94 

Bionik 
313011B654 

Clinical Trials Ser-
vices s.r.o. 

ÚLBf LF 
prof. Sabo 1 052 330,52 

 
Výzva OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 na dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblastiach špeciali-
zácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR bola po predchádza-
júcej medializácii v auguste 2017 zrušená. Univerzita predložila 4 projekty, ktoré mali byť pokračo-
vateľmi univerzitných vedeckých parkov, výskumného centra, ale ambíciou bolo i uskutočňovať 
výskum v spolupráci s komerčnými subjektmi. Projekty zrušenej výzvy DSV uvádza tabuľka. 
 

Projekty OP VaI  - DSV – zrušené 

 
OP Veda  

a inovácie 
Podané projekty Prijímateľ 

DSV 
zrušená výzva 

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum 
v medicíne (OPENMED) 

UPJŠ (LF, PF) 

Výskum a vývoj informačnej a komunikačnej infraštruktúry na podporu 
konceptov Priemysel 4.0 (Industry 4.0) 

TUKE (PF) 

Progresívne materiály pre aplikácie v energetike a extrémnych pod-
mienkach (EXTREMAT) 

SAV Bratislava (PF) 

Smart hnojivá - výskum a vývoj novej generácie environmentálne šetr-
ných hnojív s postupným uvoľňovaním živín (SMARTFERT) 

VUCHT a.s. (PF) 

 
Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá 
 
Kľúčovým rozvojovým zámerom UPJŠ bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-výskumných centier 
a univerzitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“ – „Košice Science City“.  
Prioritami UPJŠ bolo pokračovať v implementácii projektov so zámerom: 

a) vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku integráciou infraštruktúry 
a ľudského potenciálu pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu Lekárskej 
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a Prírodovedeckej fakulty v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne, s dopa-
dom na aplikovaný výskum, spoluprácu s klinickými pracoviskami Lekárskej fakulty a s 
dopadom na rozvoj spin-off organizácií – projekt UVP MediPark, Košice, 

b) partnerstvo pri budovaní centra pre výskum progresívnych materiálov s dôrazom na do-
kompletizovanie existujúcej infraštruktúry, s cieľom realizovať špičkový základný výskum 
a poskytovať služby pre priemyselných partnerov – projekt VC PROMATECH, 

c) účasť na vedeckom parku v partnerstve s TUKE, zameranom na informačno-komuni-
kačné technológie – projekt UVP TECHNICOM.  

 
Univerzitný vedecký park MediPark 
 
Jednou z priorít univerzity je pokračovať v implementácii projektov so zámerom vybudovania bio-
medicínskeho univerzitného vedeckého parku integráciou infraštruktúry a ľudského potenciálu pra-
covníkov základného biomedicínskeho výskumu Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty v spolupráci 
s partnerskými organizáciami v regióne, s dopadom na aplikovaný výskum, spoluprácu s klinickými 
pracoviskami LF UPJŠ a s dopadom na rozvoj spin-off organizácií. 
 
Jedná sa o základnú víziu UVP MEDIPARK, Košice, ktorý vzniká realizovaním dvoch projektov, 
ktoré formou fázovania na seba nadväzujú: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Me-
diPark, Košice), ITMS kód projektu 26220220185 a Medicínsky univerzitný vedecký park v Koši-
ciach (MediPark, Košice - Fáza II.), ITMS2014+ kód 313011D103. Akademickými inštitúciami zú-
častňujúcimi sa na realizácii projektu sú: 
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), 
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), 
- Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV, do 31.12.2017 Neurobiologický ústav SAV), 
- Technická univerzita v Košiciach (TUKE). 

Dobu realizácie a udržateľnosti Medipark I. a II. uvádza tabuľka. 
 

Doba realizácie a udržateľnosti Medipark I. a II. 

 

UVP Medipark 
Medipark I Medipark II 

od do od do 

Realizácia 10.07.2013 30.11.2015 11.03.2017 30.06.2018 

Záverečná žiadosť 
o platbu 

   30.09.2018 

Fyzická kontrola  
pred NMS 5 

04/2021 
 

(do 30 dní  
od podania ŽoP) 

10/2018 

Udržateľnosť 
Záverečná MS 

31.12.2015 
Následná MS 5 

30.04.2021 

Záverečná MS 
(do 30 pracovných 

dní od ukončenia re-
alizácie aktivít) 

13.08.2018 

11/2023 

 
Základné pojmy obsiahnuté v projektoch Medipark I. a II.:  
 

1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry a stavby UVP MEDIPARK, Košice ako sofistikovaného 
technologického celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci 
budovania fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice je pavilón chirurgie a PGA ma-
lých zvierat v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF).  
 

2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho 
spoločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva v piatich kľúčo-
vých (CORE) výskumných programoch: Farmakogenetika a individualizácia liečby, Metabo-
lizmus – ateroskleróza – starnutie, Neurovedy, Regeneračná a reprodukčná medicína, Zoo-
nózy a významné infekčné choroby. 
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3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice zamerané na a) pod-
poru aplikovaného výskumu v kľúčových (CORE) vedeckých zameraniach, b) zabezpečenie 
intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného  výskumu, c) transfer týchto výsledkov 
do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov.  

 
Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP MEDIPARK, Košice s transferom 
do klinickej praxe sú: rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb ako aj v oblasti 
reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; 
využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inova-
tívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení 
a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb .  
 
V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP 
MediPark, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a za-
bezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného 
vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov 
a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fyzickej infraštruktúry v rovine za-
bezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných činností a technologických celkov. 
Vykonávali sa stavebné práce a dodávky súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou priestorov Medi-
Parku, konkrétne budovy UPJŠ, Trieda SNP, kde prebiehala rekonštrukcia a úpravy prevádzko-
vých súborov budovy. Rekonštrukcia budovy bola postupná v rámci časového harmonogramu re-
alizácie aktivít projektu.  
 
V roku 2017 paralelne s implementáciou Medipark II. sa začalo kreovať univerzitné pracovisko, 
ktoré od 09/2017 zastrešuje univerzitné výskumné parky a výskumné centrum: TIP-UPJŠ. 
TIP-UPJŠ vznikol najmä v nadväznosti na úspešnú realizáciu a výsledky implementácie projektov 
CELIM (FP7), MEDIPARK, TECHNICOM, PROMATECH (ŠF EU) ako vedecko-výskumné a vývo-
jové centrum so špičkovou infraštruktúrou a schopnosťou plného zapojenia sa do medzinárodného 
výskumného prostredia, s dispozíciou pre interdisciplinárny výskum, vývoj a inovácie. 
 
Na báze výsledkov uvedených projektov by sa mala postupne realizovať jeho činnosť v štyroch 
technologicko-inovačných centrách: Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB), Centrum translač-
nej a klinickej medicíny (CTCM), Centrum informatiky a informačných technológií (CIIT) a Centrum 
progresívnych materiálov (CPM) so zameraním: nano-medicína, regeneračná medicína, persona-
lizovaná medicína, starnutie, životné prostredie, informačné a znalostné systémy, kybernetická 
bezpečnosť, komunikačné a kolaboračné systémy, vývoj progresívnych materiálov s potenciálom 
aplikácií v humánnej medicíne, nanotechnológiách a informačných technológiách na báze súčas-
ného personálneho zabezpečenia v rámci jednotlivých fakúlt. 
 
Experimentálna infraštruktúra TIP-UPJŠ bola pri zriadení vytvorená na báze vybudovaných tech-
nológií v rámci realizácie projektov. V budúcnosti bude tvorená zo „základných“ experimentálnych 
zariadení jednotlivých centier a „unikátnych“ experimentálnych zariadení inštalovaných v „centrál-
nych laboratóriách -  core facilities“.  
 
V procese transferu technológií za účelom efektívnej komercionalizácie budú využívané formy in-
kubátor, akcelerátor a spin-off. 
 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame súhrnný prehľad o celkových oprávnených výdavkoch projektu 
Medipark II za všetkých partnerov k 31.12.2017 a o predpokladaných výdavkoch za činnosti 
v rámci aktivít v čase realizácie projektu. 
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Čerpanie rozpočtu Medipark II k 31.12.2017 

 
Medipark II 

UPJŠ, UVLF, 
TUKE, BMC 
SAV (NbÚ 
SAV) 

Stavba 
Prístroje, 
nábytok 

Služby/licen-
cie, softvér 

Poistenie/ 
cestovné  
náhrady 

Personálne 
náklady 

SPOLU 

Rozpočet 2 446 599,96 3 082 558,12 4 565 710,57 17 500,00 71 970,00 10 184 338,65 

Čerpanie 1 727 144,08 2 485 335,70 4 441 475,40 0,00 7 329,25 8 661 284,43 

Zostatok 719 455,88 597 222,42 124 235,17 17 500,00 64 640,75 1 523 054,22 

Predpokla-
dané čerpa-
nie 

714 971,51 597 222,42 124 235,17 4 000,00 18 510,75 1 458 939,85 

 
Aktuálne percento čerpania rozpočtu Medipark II: 
- celkový rozpočet projektu - 85,05% 
- predpoklad po skončení projektu - 99,37%, 

 
Aktuálne percento čerpania rozpočtov partnerov projektu: 
- rozpočet UPJŠ – 89,49% (predpokladané dočerpanie v objeme 1 458 tis. EUR), 
- rozpočet UVLF – 61,64% (nepredpokladá ďalšie čerpanie) – UPJŠ bude požadovať presun do 

rozpočtu UPJŠ na stavebné položky v súvislosti s priamym rokovacím konaním so zhotovite-
ľom, 

- rozpočet BMC SAV (NbÚ SAV) – 92,94% (nepredpokladá ďalšie čerpanie), 
- rozpočet TUKE – 0,00% (nepredpokladá ďalšie čerpanie). 

 
UVP TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií  
 
UVP Technicom vznikol realizovaním dvoch projektov, ktoré formou fázovania na seba nadväzujú: 
Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technoló-
gií“, ITMS 26220220182 a Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s pod-
porou znalostných technológií – II. fáza, kód projektu v ITMS2014+: 313011D232. 
Dobu realizácie a udržateľnosti Technicom I. a II. uvádza tabuľka.  
 

Doba realizácie a udržateľnosti Medipark I. a II. 

 

UVP Technicom 
Technicom I Technicom II 

od do od do 

Realizácia 04.05.2013 31.12.2015 30.03.2017 30.06.2018 

Záverečná žiadosť 
o platbu 

   
(do 3 mesiacov od 

ukončenia projektu) 
30.09.2018 

Fyzická kontrola  
pred NMS 5 

04/2021 
 

(do 30 dní  
od podania ŽoP) 

10/2018 

Udržateľnosť 
Záverečná MS 

31.12.2015 
Následná MS 5 

30.04.2021 

Záverečná MS 
(do 30 pracovných 
dní od ukončenia  
realizácie aktivít) 

13.08.2018 

11/2023 

 
Univerzitný vedecký park TECHNICOM bude plniť nasledovné funkcie: 

- zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-
up,  resp. „Spin-off“ firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a 
vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov 
SAV, 
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- podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú spolu-
prácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločen-
skej a hospodárskej praxe, 

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

- v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany dušev-
ného  vlastníctva  –  UCITT  na  TUKE  stať  sa  miestom  prvého  kontaktu  pre  firmy, 
ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk uni-
verzít, 

- poskytovať poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonávať expertíznu činnosť. 
 
I. fáza projektu Technicom bola realizovaná v rokoch 2013-15. Celkové oprávnené výdavky pre 
UPJŠ ako partnera projektu tvorili sumu 4,088 mil. €. Z hľadiska infraštruktúry bolo hlavným príno-
som projektu získanie unikátnych zariadení a rekonštrukcia a modernizácia priestorov UVP Tech-
nicom na Jesennej 5. 

V rámci II. fázy projektu Technicom II sa z vlastných zdrojov dokončili stavebné práce (rekonštruk-
cia opláštenia a vnútorných priestorov, modernizácia a nadstavba) a na jeseň 2016 sa spustila 
prevádzka UVP Technicom na Jesennej 5 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty. 

Projekt Technicom II pripúšťal realizáciu odborných aktivít už počas roka 2016, a preto vedecko-
výskumné činnosti iniciované v I. fáze plynule pokračovali ďalej a napredovali i po zazmluvnení 
projektu II. fázy v 03/2017 až do súčasnosti. Do aktivít projektu sa zapojili vedecko-výskumné sku-
piny v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií z ÚINF, ÚMV, CAI, ÚFV a ÚGE 
prostredníctvom práce v rámci pilotných projektov PP1-6: 
PP-1. Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania, 
PP-2. Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu, 
PP-3. Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač, 
PP-4. Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu, 
PP-5. Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát 
PP-6. Výskum a vývoj metód geoprocessingu v  geopriestorových  technológiách a službách. 

V každom z pilotných projektov sa pokračovalo i v prehlbovaní spolupráce s ďalšími subjektmi, 
s ktorými má fakulta uzatvorené zmluvy o spolupráci, čo vytvorilo predpoklad na naplnenie posla-
nia vedeckého parku a zabezpečenie udržateľnosti vybraných aktivít. 

V septembri 2017 bola parafovaná Zmluva o združení medzi zmluvnými partnermi UVP Techni-
com, ktorej účelom je zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektov I. a II. fázy, vybudovať medzi-
národne uznávanú asociáciu výskumu a transferu technológií v oblastiach IKT, elektrotechniky, 
strojárstva, stavebného a enviromentálneho inžinierstva prostredníctvom inovačných aplikácií 
s podporou znalostných technológií a dosiahnuť jednotlivé stanovené ciele založené na vzájomnej 
spolupráci. 

V roku 2017 sa paralelne s implementáciou Technicom II. začalo kreovať univerzitné pracovisko 
TIP-UPJŠ. Ako vedecko-výskumné a vývojové centrum so špičkovou infraštruktúrou a schopnos-
ťou plného zapojenia sa do medzinárodného výskumného prostredia, s dispozíciou pre interdis-
ciplinárny výskum, vývoj a inovácie kompetenčne zastrešil TIP-UPJŠ i časť výskumu z  UVP Tech-
nicom – najmä oblasti ako informačné a znalostné systémy, kybernetická bezpečnosť, komuni-
kačné a kolaboračné systémy, ktoré by mali byť realizované v rámci Centra informatiky a informač-
ných technológií (CIIT). 

V tabuľke uvádzame súhrnný prehľad o celkových oprávnených výdavkoch projektu Technicom II 
k 31.12.2017 a o predpokladaných výdavkoch za činnosti v rámci aktivít v čase realizácie projektu. 
 
 
 
 
 
 



 67 

Čerpanie rozpočtu Technicom II k 31.12.2017 

 

Technicom II 
UPJŠ 

Nábytok/ 
poistenie 

Kancelárske potreby/ 
tonery/publicita  

(rámiky) 

Cestovné 
náhrady/vložné/ 

publ. popl. 
Personálne náklady SPOLU 

Rozpočet 62 640,57 19 195,66 91 424,72 198 139,16 371 400,11 

Čerpanie - preplatené v 
2017 

62 140,00 0,00 0,00 95 053,06 157 193,06 

Čerpanie 2017 – bude 
žiadané / už je prepla-
tené v 2018 

0,00 6 897,60 32 120,44 53 151,56 92 169,60 

Čerpanie spolu 62 140,00 6 897,60 32 120,44 148 204,62 249 362,66 

Predpokladané čerpanie 
2018 

500,00 5 000,00 10 000,00 36 500,00 52 000,00 

Nevyčerpaný zostatok 0,57 7 298,06 49 304,28 13 434,54 70 037,45 

 

Aktuálne čerpanie rozpočtu Technicom II za UPJŠ a predpoklady celkového čerpania 
k 30.06.2018: 

- aktuálne schválené čerpanie je 164 090,66 EUR (viď zelené bunky), čo predstavuje 44,18% z 
rozpočtu UPJŠ 
o  prioritou bol kancelársky nábytok a vybavenie do priestorov UVP,   

- celkové výdavky projektu k 30.6.2018 sa odhadujú na úrovni 301 tis. EUR, čo by predstavovalo 
plnenie 81,14% z rozpočtu UPJŠ, 

- nepriame náklady (podľa výzvy 15% oprávnených priamych personálnych výdavkov) sú aktu-
álne čerpané na 20,07%; čerpanie sa upraví na približne 12,87% po zúčtovaní priamych per-
sonálnych výdavkov za 2017, 

- čerpanie na ZPC nebolo a nie je v tom rozsahu, ktorý sa predpokladal, a to z dôvodu neukon-
čenej kontroly VO na predmet zákazky „Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb 
súvisiacich s leteckou prepravou osôb“ Úradom pre verejné obstarávanie a následne Výskum-
nou agentúrou - neschválenie tohto VO by malo za následok nemožnosť nárokovať si 13 520 
EUR, ktoré boli vynaložené v súvislosti s pracovnými cestami na letenky a ubytovanie v roku 
2017, 

- personálne výdavky 
o 2016 - čerpanie bolo v objeme 95 053,06 EUR  - jednalo sa o výskumné činnosti prenesené 

z I. fázy projektu v rámci aktivity 3.6; PP-4. Vývoj informačných systémov pre podporu ria-
denia vzdelávania, vedy a výskumu (AIS2), čiastkovo z PP-3. Výskum v oblasti inovatív-
nych interakcií človek-počítač a PP-5. Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát, ria-
denie projektu zabezpečovalo CCVaPP, 

o 2017  - čerpanie bolo v objeme 53 151,56 EUR – jednalo sa o odborné a výskumné činnosti 
v rámci všetkých priamych aktivít a riadenie naďalej zabezpečovalo CCVaPP,   

o  2018 – predpoklad - 36 500,00 EUR. 
 
Výskumné centrum PROMATECH  
 
Strategický cieľ projektu: 

- vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre 
súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH). 

 
Špecifické ciele a aktivity projektu: 

- podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a vedecko-technickej infraštruktúry. Vybu-
dovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií. 

- spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja. 
Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií. 

- zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe. 
Vytvorenie platformy pre technologický transfer. 
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V projekte bol hlavným partnerom SAV Bratislava a zámerom bolo  vybudovať výskumné centrum 
progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Do projektu boli zapojené 
vedecko-výskumné skupiny z Prírodovedeckej fakulty. Partnermi projektu boli Ústav materiálového 
výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Ústav geotechniky SAV 
v Košiciach, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom, UPJŠ a Technická 
univerzita v Košiciach. V rámci odbornej stránky projektu sa uskutočňovali výskumné činnosti v 
oblasti vývoja a štúdia materiálov pre IKT technológie a kryotechnológie, nových magnetických 
materiálov na báze kompozitov a mikrodrôtov. 

 
Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach (TIP-UPJŠ) 

 
TIP - UPJŠ bol zriadený k 1.septembru 2017 s cieľom vytvoriť centrum vedecko-technologickej 
excelencie na UPJŠ vo vybraných vedných oblastiach s ambíciou profesionálne rozvinúť na 
UPJŠ oblasť transferu technológií do hospodárskej a spoločenskej praxe.  
 
Prínosy zriadenia TIP-UPJŠ 
- vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efek-
tívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle  

- členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a technologických (ETP) sieťach  

- vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu zamestnanosti (cez 
vytvorenie nadštandardných podmienok pre investorov do high-tech sféry prostredníctvom ponuky 
výsledkov kapitalizovateľného výskumu)  

- vysoký potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti  

- reálna spolupráca s high-tech priemyslom vo vybraných oblastiach  
 
TIP-UPJŠ vznikol v nadväznosti najmä na úspešnú realizáciu a výsledky implementácie projektov 
CELIM (FP7), MEDIPARK, TECHNICOM, PROMATECH (ŠF EU) ako vedecko-výskumné a vývo-
jové centrum so špičkovou infraštruktúrou a schopnosťou plného zapojenia sa do medzinárodného 
výskumného prostredia, s dispozíciou pre interdisciplinárny výskum, vývoj a inovácie. Na báze 
výsledkov uvedených projektov sa bude postupne realizovať jeho činnosť v štyroch technologicko-
inovačných centrách: Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB), Centrum translačnej a klinickej 
medicíny (CTCM), Centrum informatiky a informačných technológií (CIIT) a Centrum progresív-
nych materiálov (CPM) so zameraním: nano-medicína, regeneračná medicína, personalizovaná 
medicína, starnutie, životné prostredie, informačné a znalostné systémy, kybernetická bezpečnosť, 
komunikačné a kolaboračné systémy, vývoj progresívnych materiálov s potenciálom aplikácií v 
humánnej medicíne, nanotechnológiách a informačných technológiách na báze súčasného perso-
nálneho zabezpečenia v rámci jednotlivých fakúlt.  
 
Predpokladá sa doplňovanie o nové zamerania a kontinuálne zapájanie nových zamestnancov na 
základe predložených inovatívnych projektov, preto sa navrhuje v organizačnej štruktúre vytvore-
nie tzv. „FREE ZÓNY“. Do činnosti TIP UPJŠ sa navrhuje aktívne zapojenie právnych a spoločen-
ských vied univerzity a to najmä z hľadiska sociológie, psychológie, práva a etiky procesov vedec-
kého výskumu a vývoja TIP-UPJŠ a transferu jeho výsledkov ako dôležitého spoločenského javu 
s vplyvom na rozvoj a život regiónu a krajiny. Experimentálna infraštruktúra TIP-UPJŠ bude pri 
zriadení vytvorená na báze vybudovaných technológií v rámci realizácie projektov. V budúcnosti 
bude tvorená zo „základných“ experimentálnych zariadení jednotlivých centier a „unikátnych“ ex-
perimentálnych zariadení inštalovaných v „centrálnych laboratóriách - core facilities“. V procese 
transferu technológií za účelom efektívnej komercionalizácie budú využívané formy inkubátor, ak-
celerátor a spin-off. V štruktúre TIP-UPJŠ budú postupne v plnom rozsahu alebo v spolupráci s 
iným útvarmi RUPJŠ zabezpečované činnosti administratívnej, právnej, finančnej, marketingovej 
a PR podpory.  
 
Hlavnými zdrojmi financovania činnosti TIP-UPJŠ budú:  
- finančné prostriedky z dotácie MŠVVaŠ SR na základe výkonov TIP-UPJŠ.  

- finančné prostriedky získavané z projektov zo štrukturálnych fondov a grantových schém,  

- výnosy z komerčných aktivít TIP-UPJŠ a zdroje privátnej sféry.  
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Projekty v rámci Iniciatíva Spoločenstva INTERREG v období 2013 – 2017 

Jedná sa o projekty nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce financované z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrov-
niach, pričom cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdra-
votníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. V roku 2017 Ústav geografie 
Prírodovedeckej fakulty (PF) vypracoval dva projekty cezhraničnej spolupráce.  

 
Základné údaje o projektoch Interreg 

 

INTERREG OP VaI 
Akronym 
 projektu 

Partneri 
Zodpovedné. 

osoby a  
pracoviská PF 

Rozpočet PF 

SKHU/1601/4.1/052 

Interreg 
SKHU 

TOKAJGIS 
v realizácii do 
04/2019 

Eszterházy Károly Egyetem 
(Eger) 
PF UPJŠ - partner 

prof. Hofierka 
ÚG 

145 642,40 

projekt v negociač-
nom procese 

Interreg 
V-A SK-

CZ 

BIO-LOK 
v realizácii od 
02/2018 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. 
i. 
PF UPJŠ - partner 

Mgr. Kulla 
ÚG 

13 139,86 

 

Od septembra 2017 sú v realizácii aktivity projektu Tokajgis (Interreg SKHU) „Development of 
webGIS platform based on big-data for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration“, 
ktorého základnou myšlienkou je vytvorenie spoločného rámca GIS medzi Eszterházy Károly Uni-
verity Eger v Maďarsku a UPJŠ tak, aby bolo možné podporiť harmonizovanú prezentáciu a orga-
nický rozvoj vinárskeho regiónu na základe integrácie základných územných údajov a spoločného 
spracovania GIS dvomi európskymi členskými štátmi, 
 
Projekt BIO-LOK (Interreg V-A SK-CZ) „Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-
slovenském pohraničí“, kód žiadosti NFP304030D070 je v etape zazmluvňovania, pričom podpis 
Zmluvy o partnerstve sa predpokladá v 02/2018. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie, zefektivniť 
rozhodovanie o lokalizácii a využití bioplynových staníc pro lokálny rozvoj vidieka v česko-sloven-
skom pohraničí. 
 
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: autorské diela zamestnancov, zamestnanecký vynález a za-
mestnanecký úžitkový vzor, zlepšovacie návrhy a ochrana duševného vlastníctva ako obchodné 
tajomstvo, práva k predmetom duševného vlastníctva a ich výkon UPJŠ, odmeňovanie zamest-
nancov – pôvodcov predmetov priemyselných práv.  
 
Následne vznikol na Rektoráte UPJŠ Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe 
(ÚpT). Motiváciou pre jeho zriadenie bola skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií 
patria medzi základné faktory podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti. Ambí-
ciou ÚpT je významne prispieť k rozvoju univerzity, a to podporou komercializácie časti akademic-
kého výskumu, napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sek-
torom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytovaním know-
how v oblasti ochrany duševného vlastníctva (DV). Dlhodobým cieľom tohto úseku je koordinácia 
aktivít vedúcich ku komercializácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ. ÚpT 
tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednot-
livých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami SAFTRA s. r. o. 
a spoločnosťami s majetkovou účasťou SAFTRA, s.r.o. 
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Činnosť ÚpT sa v roku 2017 zameriavala na konzultačnú a poradenskú činnosť a koordináciu za-
čatých konaní v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Záujemcom z UPJŠ poskytoval prípravu do-
kumentov potrebných na ochranu duševného vlastníctva (napr. dohody o mlčanlivosti, súhlasy na 
publikovanie informácií o riešení vrátane konzultácie o rozsahu publikovania). Zo strany ÚpT bola 
poskytovaná podpora zástupcom za UPJŠ v orgánoch Národného centra transferu technológií SR 
(ďalej „NCTT SR“). V rámci konkrétnej podpory komercializácie technológie Kontrastovacia zmes 
a jej použitie poskytlo pôvodcom konzultácie pri propagácii technológie v komerčnej sfére. ÚpT 
tiež propagovalo riešenie na medzinárodnej konferencii NITT SK 2017 formou posteru a zároveň 
podalo prihlášku do súťaže organizovanej CVTI SR - Cena za transfer technológií na Slovensku 
2017, kde uvedená technológia získala ocenenie v kategórii „Inovácia“. Pôvodcovia riešenia  - 
Kontrastovacia zmes a jej použitie sa zúčastnili súťaže Falling Walls Lab 2017. 
 
ÚpT tiež koordinoval komunikáciu s domácimi a zahraničnými partnermi pri zabezpečovaní 
ochrany duševného vlastníctva vrátane praktickej realizácie úhrad za ochranu a prípravy s tým 
spojených dokumentov. Osobitná činnosť ÚpT bola spojená s koordináciou podpory dcérskej spo-
ločnosti SAFTRA, s.r.o. a spoločností ňou založených (SAFTRA photonics, s.r.o., SAFTRA IMA-
GINE, s.r.o. a SAFTRA 3D mapping, s.r.o.). ÚpT zabezpečoval činnosť spoločností po stránke 
právnej aj organizačno-technickej (napr. príprava valných zhromaždení). Vzhľadom na súčasný 
trend smerujúci k podpore ochrany duševného vlastníctva na vysokých školách a s tým spojeného 
transferu technológií, čo je aj prioritou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), si táto 
oblasť v budúcnosti vyžiada ešte  väčšiu pozornosť a personálno-technické posilnenie ÚpT.  
 
ÚpT koordinovalo stretnutie zástupcov WIPO na UPJŠ v rámci prípravy Národnej stratégie ochrany 
DV. JUDr. Bačárová ako nominovaná prednášajúca za SR pre WIPO bola pozvaná na seminár - 
Intellectual Property Education for Universities, organizovaný the World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) 
a CVTI SR - názov prednášky: Úloha autorského práva pri podpore tvorivosti (Bratislava, 
15.6.2017) a prednášku organizovanú WIPO v spolupráci s the Ministry for Economic Develop-
ment and Trade of Ukraine (MEDT) a the Kyiv University of Law of the National Academy of Scien-
ces of Ukraine (KUL) o Transfere technológií na UPJS (Kyjeve, 5. a 6.7.2017), kde zastupovala 
ÚpT. 
 
Postavenie ÚpT  

V súčasnosti prebiehajú rokovania o forme začlenenia ÚpT do TIP UPJŠ. Predpokladaná pôsob-
nosť ÚpT vyplýva z doterajších činností:  

- ochrana duševného vlastníctva UPJŠ, 
- komercializácia duševného vlastníctva predovšetkým prostredníctvom prevodu DV a udeľova-

nia licencií na predmety DV, poradenstva a podpory pri zakladaní start-up a spin-off spoloč-
ností, 

- konzultácie, právne a iné poradenstvo v oblasti ochrany DV a možnostiach využitia výsledkov 
výskumu, odborné analýzy, právne a iné poradenstvo pri realizácii zákazkového a zmluvného 
výskumu,  

- sprostredkovanie rešeršných a iných služieb týkajúcich sa ochrany DV, 
- poskytovanie informácií súvisiacich s podanými prihláškami predmetov priemyselných práv, 

resp. udelenými patentmi, zapísanými údajmi, ochrannými známkami a pod.,  
- správa duševného vlastníctva UPJŠ, vytváranie a správa elektronických a neelektronických 

databáz predmetov DV a start-up a spin-off spoločností UPJŠ,  
- identifikácia DV a spolupráca s vedecko-výskumnými pracovníkmi a študentmi pri ochrane 

a možnostiach komerčného využitia riešení napr. formou udelenia licencie na predmet DV (pa-
tent, úžitkový vzor, ochranná známka), prevod DV, založenie spin-off a pod., 

- odborné školenia a vzdelávacie semináre na celouniverzitnej úrovni za účelom zvyšovania po-
vedomia o ochrane DV, 

- zhodnotenie riešenia z hľadiska splnenia podmienok na získanie priemyselnoprávnej ochrany, 
- príprava právnych dokumentov a vzorových ustanovení na ochranu DV (zmluvy, dohody o 

utajovaní dôverných skutočností a pod.), 
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- asistencia pri rokovaniach s potenciálnymi zmluvnými partnermi, príprava zmlúv, sledovanie 
dodržiavania zmlúv, 

- vypracovávanie vnútorných predpisov a štandardov ochrany DV, 
- prediagnostika DV, 
- právna analýza majiteľských vzťahov vyplývajúcich z DV, 
- súčinnosť pri prihlasovaní predmetov DV doma aj v zahraničí,  
- poskytovanie podpory zástupcom UPJŠ v orgánoch NCTT SR,  

- koordinácia spolupráce s CVTI SR aj NCTT SR (rešeršné služby, finančná podpora z Paten-
tového fondu NCTT SR, iná podpora), budovanie kontaktov s CTT v rámci SR a v zahraničí,  

- podpora pri zakladaní a fungovaní start-up a spin-off spoločností,  

- propagáciu výsledkov výskumu a vývoja,  
- úschova patentovej a inej súvisiacej dokumentácie.  

 
Aktivity v oblasti inovácií a transferu technológií a know-how do praxe v roku 2017 

 

Názov  Pôvodca Status Poznámka 

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

prof. Varga udelený patent v Špa-
nielsku – platenie  
udržiavacích poplatkov 
(každoročne) 
r. 2016 - ochrana 
PCT/ES2015/070410 
vstup do národnej fázy - 
EPO  a Dominikánska 
republika 

UPJŠ 10% 

Kmene mikroorganizmov Lactoba-
cillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a 
spôsob ich využitia 
 

MVDr. Strojný 
MVDr. Bomba 

r. 2015 podaná paten-
tová prihláška PP  
54-2015  
r. 2016 podaná pri-
hláška 
PCT/IB2016/054600 
(prechod do národných 
fáz v SR a ČR – poža-
dovaná ochrana paten-
tom aj úžitkovým vzo-
rom) 
- PP 50011-2018 s ná-
zvom Kmene mikroor-
ganizmov Lactobacillus 
Plantarum LS/07 CCM 
7766, výrobok obsahu-
júci tieto kmene (SR) 
- PV 2018-101 - Kmeny 
mikroorganismu Lacto-
bacillus plantarum 
LS/07 CCM 7766, výro-
bek obsahující tyto 
kmeny (ČR) 
 

r. 2015  
udelená 
Cena v kate-
górii Inovácia 
s najväčším 
potenciálom 
pre uplatne-
nie v praxi 
(CVTI SR) 

Nanohybridný materiál s modulovateľ-
nou hydrofóbnosťou povrchu a spô-
sob jeho výroby 

Prof. Oriňák, 
Mgr. Macko, 
Doc. Oriňáková  

v r. 2015 podaná ná-
rodná patentová pri-
hláška č. PP 102-2015 
–  
r. 2016 v konaní  

UPJŠ 70% 

Kontrastovacia zmes so zvýšenou afi-
nitou a selektivitou na diagnostiku a 
chirurgickú liečbu novotvarov trávia-
ceho traktu a jej použitie  

doc. Uličný 
PharmDr. Ja-
kabčin 

r. 2016 podaná  sloven-
ská patentová  pri-
hláška PP 500064-
2016 
r. 2017 podaná pri-
hláška 
PCT/IB2017/056150 
 
 

UPJŠ 97%  
(r. 2016 po-
nuka 1%  
podielu na 
riešení RNDr. 
Púčaťovej; 
UPJŠ nemá 
záujem)  
r. 2017 ude-
lená Cena 
v kategórii 
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Inovácia 
(CVTI SR) 
 

Kontrastovacia zmes so zvýšenou afi-
nitou a selektivitou na diagnostiku a 
chirurgickú liečbu novotvarov trávia-
ceho traktu 

doc. Uličný 
PharmDr. Ja-
kabčin 

r. 2016 podaná sloven-
ská prihláška úžitko-
vého vzoru č. 50107-
2016 
r. 2018 – udelená 
ochrana  
 

UPJŠ má 
97%  
(r. 2016  
ponuka 1% 
podielu na 
riešení RNDr. 
Púčaťovej; 
UPJŠ nemá 
záujem) 
1% Dr. Uličná 
2% MUDr. 
Jakabčinová  

Cielená modulácia črevnej mikroflóry 
jej modifikáciou využitím simulátora 
tráviaceho  
traktu človeka a jej spätným transfe-
rom pacientovi v terapii a prevencii 
chorôb 

MVDr. Strojný 
MVDr. Bomba 

oznámenie o vytvorení 
riešenia, r. 2016 vyko-
naná evaluácia na ko-
merčný potenciál 

UPJŠ si 
uplatnila 
právo na  
riešenie; 
odporúčanie 
patentovú pri-
hlášku zatiaľ 
nepodávať, 
ďalej vyvíjať 
technológiu 

Radiofrekvenční operační nástroj ja-
terní ablace (RONJA) 

doc. Majerník - r. 2015 podpísaná 
Zmluva o spoluvlastnic-
tve technického rie-
šenia so subjektom: 
Vysoká škola báňská-
Technická univerzita 
Ostarava 
- podaná patentová 
prihláška v ČR - 
RONJA 
- plánované podanie 
patentovej prihlášky 
RONJA 2 v USA 

UPJŠ 20% 

Spôsob prípravy nanočastíc Ag a Au 
pomocou extraktu z lyofilizovanej bio-
masy zelených rias Parachlorella 
kessleri 

prof.Sedláková Oznámenie o vytvorení 
riešenia - Upovedome-
nie pôvodcu o vytvorení 
predmetu priemysel-
ného vlastníctva 
 
Rešeršné služby a  od-
had komerčného po-
tenciálu. 

UPJŠ si 
uplatnila 
právo na  
riešenie;   
odporúčanie 
patentovú  
prihlášku  
zatiaľ ne-
podávať,  
ďalej vyvíjať 
technológiu 
 

Zmluva o združení Národné centrum 
transferu technológií SR (s CVTI SR) 

 r. 2015 podpísaná 
zmluva 
r. 2016 aktívna pod-
pora ÚpT poskytovaná 
zástupcom za UPJŠ pri 
hlasovaní a kreovaní 
Patentového fondu 
r.2017 pripomienkova-
nie interných dokumen-
tov a správ  

 

SAFTRA, s.r.o.  spoločnosť funguje 
realizácia VZ 

zápis 2013 

SAFTRA photonics, s.r.o  Prevod celého obchod-
ného podielu UPJŠ na 
spoločníka prof. Miš-
kovského 

zápis 2014 
prevod OP k 
28.02.2018 
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SAFTRA IMAGINE, s.r.o.  r. 2016 založenie spo-
ločnosti  
realizácia VZ 

zápis 2016 
 
 
 

SAFTRA 3D mapping, s.r.  r. 2017 založenie spo-
ločnosti  
realizácia VZ 

zápis 2017 
 

Medzinárodná Konferencia NITT SK 
2017 

 - účasť zástupcu UPJŠ 
- JUDr. Bačárová, Mgr. 
Juhászová -   
-účasť v posterovej 
sekcii – prezentácia 
ÚpT  

 

 

 Celkový počet podaných patentových prihlášok EPO: 1  

 Celkový počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR: 3   

 Celkový počet podaných patentových PCT prihlášok: 3   

 Celkový počet vzniknutých spin-off podnikov: 3 
 

UPJŠ roadmap výskumnej infraštruktúry  
 

V roku 2017 bol na UPJŠ spracovaný zoznam unikátnych laboratórií a prístrojov, v prevažnej 
miere získaných z prístrojovej štruktúry UPJŠ, ktorý tvorili:  

 Laboratórium analytickej cytometrie  

 Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)  

 Nanolaboratórium  

 Metalografické laboratórium  

 Laboratórium feromagnetizmu  

 Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie  

 Laboratórium proteomiky  

 Laboratórium inteligentných dátových analýz - LIDA  

 Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie  

 Televízne a filmové štúdio  

 Psychologické laboratórium 

 Laboratórium štruktúrnej analýzy  

 Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr  

 Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie  

 Laboratórium biomedicínskej a klinickej mikrobiológie  

 Špecializované laboratórium morfológie  

 Laboratórium hmotnostnej spektrometrie a metabolomiky  

 Laboratóriá translačného výskumu respiračných a metabolických chorôb  

 Laboratórium genomiky a transkriptomiky  

 Laboratórium UHV STM Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ  
 
Na základe vyššie uvedeného materiálu a detailnej analýzy technologicko-materiálovej a perso-
nálnej na seba nadväzujúcej komplexnej infraštruktúry a logistiky a logistiky celého procesu vyko-
návaných analýz podľa zásad ESFRI bola vytvorená „UPJŠ Roadmap Výskumnej infraštruktúry“ 
pre ponuku expertných služieb. Účelom ESFRI Roadmap je budovať plán európskych projektov 
výskumu a vývoja a podporiť spoločný prístup k tvorbe politiky o výskumných infraštruktúrach v 
Európe.  
 
Fórum ESFRI pripravilo Európsky orientačný plán výskumných infraštruktúr celoeurópskeho zá-
ujmu, ktoré vytvárajú strategický nástroj na rozvoj vedeckej integrácie Európy a posilňuje ich me-
dzinárodný dosah. UPJŠ Roadmap Výskumnej infraštruktúry“pre ponuku expertných služieb:  
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- identifikuje súčasné možnosti a postavenie UPJŠ v rámci výskumného priestoru v SR a v 
EÚ so zameraním na vykonávanie expertných služieb pre potreby výskumného a komerč-
ného sektora, pričom pre partnerov bude v budúcnosti k dispozícii cenová ponuka expert-
ných služieb, ktoré vie UPJŠ poskytnúť  

- v súčinnosti s RIS3 SK vytvorí ciele k stanoveniu priorít v budovaní a udržovaní infraštruk-
túry výskumu a vývoja na UPJŠ  

- ukazuje perspektívy a ciele vývoja výskumnej bázy a poskytovaných expertných služieb  
- umožní vstup do veľkých európskych infraštruktúr, ktoré sa budujú v rámci infraštruktúrneho 

plánu ESFRI Roadmap  
- z pozície Európskej komisie sa existencia Roadmap UPJŠ vyžaduje ako prirodzený záväzok 

UPJŠ pre efektívne využívanie domácich i európskych fondov (štátny rozpočet, štátne pod-
porné fondy, štátne účelovo viazané podporné finančné prostriedky, Operačný program Vý-
skum a inovácie v rámci implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
na programové obdobie 2014 - 2020, Európsky rámcový program pre výskum a inovácie – 
program Horizont 2020, Operačné programy cezhraničnej Európskej územnej spolupráce 
apod.)  

- kreovanie a zdieľanie Roadmap predstavuje možnosť pre zdokonaľovanie špičkovej infra-
štruktúry výskumu a vývoja domácich a zahraničných partnerských výskumných centier a 
laboratórií, uplatňovanie experimentálnych metód k presadzovaniu významných vedeckých 
prístupov a ku využívaniu špičkovej medzinárodnej výskumno-vývojovej bázy  

- na základe interakcie s európskym a svetovým výskumno-vývojovým prostredím, potrebami 
praxe a identifikáciou spoločných výskumných tímov, zásadným spôsobom určuje priority 
pre nákup potrebnej výskumnej infraštruktúry v budúcnosti  

- zefektívni komunikáciu medzi výskumno – vývojovými centrami, komerčným sektorom a 
umožní lepšie podmienky pre kreovanie výsledkov výskumu, ktoré povedú ku vzniku dušev-
ného vlastníctva a transferu výsledkov výskumu do praxe.  

 
V súčasnosti je k dispozícii v elektronickej verzii, pričom sa pripravuje aj tlačená verzia. K dispozícii 
je v slovenskom jazyku a významné súčasti „UPJŠ Roadmap Výskumnej infraštruktúry“ sú k dis-
pozícii aj v anglickom jazyku. 
 

Projekty programu Horizon 2020 

Horizon 2020 je program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií. Je hlavným nástro-
jom pre realizáciu prioritnej iniciatívy únie – Inovácia. Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje 
financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti 
súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európ-
skeho inovačného a technologického inštitútu. UPJŠ si je vedomá svojej zodpovednosti za reali-
záciu projektov v programe Horizon 2020, preto v roku 2016 zriadila pri CCVaPP kanceláriu pre 
podporu aktivít súvisiacich s projektom Horizon 2020. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o výzvach 
programu Horizon 2020, komplexná pomoc pri príprave a realizácii projektov. S tým súvisí aj zvý-
šený počet žiadostí o projekty programu Horizon 2020, ktoré UPJŠ podala v roku 2017. Celkom 
bolo podaných 18 žiadostí o projekty v Horizon 2020 a 1 v rámci programu REC, ktoré sú v rôznom 
štádiu posudzovania.  
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Podané projekty Horizon 2020 v roku 2017 

 

Akronym Názov 
Identifikátor vý-

zvy 
Trva-
nie 

Pro-
gram 

Téma 
Typ 

sché-
my 

Fáza 
Fáza hod-

notenia 

Počet 
partne-

rov 
LE pozícia 

Fakulta 

Education GDPR-
SR_CR 

Support training 
activities on the 
data protection 
reform REC-AG-2017 24 REC 

REC-RDAT-
TRAI-AG-2017 -------- 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 2 

Koordiná-
tor PrF a PF 

SMILE4YOUTH 
 

Sustainable 
Mental well-beI-
ing Interven-
tions for youth 
during their Life-
course and its 
life Events 
 

H2020-SC1-
2017-Two-
Stage-RTD 
 60 H2020 

SC1-PM-07-
2017 
 RIA 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 11 Príjemca LF 

BAKTERIA 
 

Magnetotactic 
bacteria as an-
ticancer agents: 
a transfer of 
knowledge 

H2020-MSCA-
ITN-2017 48 H2020 

MSCA-ITN-
2017 

MSCA-
ITN-
ETN 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený) 7 Príjemca LF 

PHOTON 

European Trai-
ning Network in 
Interdisciplinary 
Biosciences 

H2020-MSCA-
ITN-2017 48 H2020 

MSCA-ITN-
2017 

MSCA-
ITN-
ETN 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený) 5 

Koordiná-
tor PF 

BREED_MAPS_4_OR-
GANIC 

Breeding Medi-
cinal and Aro-
matic Plants 
(MAPs) for Or-
ganic Cultiva-
tion 

H2020-SFS-
2017-2 36 H2020 

SFS-07-2016-
2017 RIA 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený) 25 Príjemca PF 

Care4ALZ 
 

Smart Glasses 
based virtual 
coaching 
concept impro-
ving cognition 
and indepen-
dency of people 
affected by Mild 
cognitive im-
pairment and 
Alzheimer dise-
ase 

H2020-SC1-
2017-CNECT-1 
 36 H2020 

SC1-PM-15-
2017 

RIA 
 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený) 18 Príjemca LF 
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IMUNOMIMICRY 
 

Investigating 
the Protein Mi-
micry Profile of 
Cancer Cells 
Applicable in 
Immunotherapy 
 

ERC-2017-
COG 
 60 H2020 

ERC-2017-
COG 

ERC-
COG 
 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený) 1 

Koordiná-
tor PF 

HITIS 

Meeting the 
physics of HIgh-
Tc cuprates and 
ISing super-
conductors in 
misfit compo-
unds 

ERC-2017-
COG 60 H2020 

ERC-2017-
COG 

ERC-
COG 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 1 

Koordiná-
tor PF 

WeCan 

Help Children 
develop healthy 
habits 

H2020-SFS-
2017-2 48 H2020 SFS-39-2017 RIA 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 22 Príjemca LF 

SLEEPOWER 

Sleep disorders 
as determinants 
of major dep-
ressive disorder 
and work-rela-
ted stress 
among shiftwor-
kers and dri-
vers: preva-
lence, etiology, 
health impact 
and surveillance 

H2020-SC1-
2017-Single-
Stage-RTD 36 H2020 

SC1-HCO-07-
2017 RIA 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 12 Príjemca PF 

COMPASS 

COnversion of 
Metastable pe-
rovskite-like 
PhASeS: A new 
route to mate-
rials with impro-
ved functionality  

H2020-MSCA-
RISE-2017 48 H2020 

MSCA-RISE-
2017 

MSCA-
RISE 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 8 Príjemca PF 

Euro-ForP 

European Ne-
twork of Foren-
sic Health 
Practitioners 

H2020-SEC-
2016-2017-2 60 H2020 

SEC-21-GM-
2016-2017 CSA 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 17 Príjemca  

EPREMA 
Exploitation of 
spin-orbit and 

H2020-MSCA-
IF-2017 24 H2020 MSCA-IF-2017 

MSCA-
IF-EF-
ST 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený 1 

Koordiná-
tor  
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magnetic proxi-
mity effects in 
design of new 
functional mate-
rials 

EUBIODATA 

Ethics, human 
rights and secu-
rity of data eco-
system in bio-
medical rese-
arch SwafS-22-2017  H2020 SwafS-22-2017 CSA 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený  

Koordiná-
tor PrF a PF 

DISCUSS 

Dynamics of topolo-
gically confined 
spin structures ERC-2018-StG 60 H2020 ERC-2018-StG 

ERC-
StG 

Hodnote-
nie 

Informo-
vaný (Vylú-
čený    

DO NOT GIVE UP 
DO NOT GIVE 
UP 

H2020-
WIDESPREAD-
05-2017-Twin-
ning 36 H2020 

WIDESPREAD-
05-2017 CSA 

Hodnote-
nie 

Hodnotenie 
prebieha 4 

Koordiná-
tor LF 

PROSCI 

Enhancement 
of excellence in 
protein science 
 

H2020-
WIDESPREAD-
05-2017-Twin-
ning 36 H2020 

WIDESPREAD-
05-2017 CSA 

Hodnote-
nie 

Hodnotenie 
prebieha 3 

Koordiná-
tor PF 

ULTIMA 

Ultra Low Tem-
perature rese-
arch on Innova-
tive MAterials at 
nanoscale 

H2020-
WIDESPREAD-
05-2017-Twin-
ning 36 H2020 

WIDESPREAD-
05-2017 CSA 

Hodnote-
nie 

Hodnotenie 
prebieha 3 

Koordiná-
tor PF 

CEUBIOME 

Support for bet-
ter understan-
ding of the hu-
man gut micro-
biome in order 
to develop no-
vel microbiome 
modulation-
based strate-
gies for preven-
tion and tre-
atment of the 
cancerous dise-
ases in central 
Europe 

H2020-
WIDESPREAD-
05-2017-Twin-
ning 36 H2020 

WIDESPREAD-
05-2017 CSA 

Hodnote-
nie 

Hodnotenie 
prebieha 5 

Koordiná-
tor  LF 
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V roku 2017 boli financované 2 výskumné projekty v  rámci programu Horizon 2020. Prvým schvá-
leným projektom je  medzinárodný výskumný projekt ALT. Koordinátorom projektu je UPJŠ. Zod-
povedným riešiteľom projektu je doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. z Prírodovedeckej fakulty.  

Základné informácie o projekte: 

Názov projektu: 
Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex 
environments 

Akronym: ALT 

ID projektu: 691229 

Oblasť výskumu: 
Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Ex-
change (RISE) 

Výzva: H2020-MSCA-RISE-2015 

Doba riešenia projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018 (36 mesiacov)  

Objem poskytnutých financií 
na celú dobu riešenia projektu: 

270 000,00 EUR 

Doteraz prijaté finnančné pro-
striedky UPJŠ 

162 000,00   EUR 

Čerpanie UPJŠ v roku 2016 77 489,90   Eur 

Presun prijatých prostriedkov 
na partnera v roku 2016 

45 000,00 EUR 

Ďalším schváleným projektom je medzinárodný výskumný projekt UrbanHist. UPJŠ je jedným zo 
štyroch partnerov. Riaditeľom slovenskej časti projektu je doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. z Filo-
zofickej fakulty. Do projektu sa zapoja aj pracovníci Prírodovedeckej fakulty.  

Základné informácie o projekte: 

Názov projektu: History of European Urbanism in the 20th Century 

Akronym: UrbanHist 

ID projektu: 721933 

Zdroj financovania: 
Horizon 2020, Excellent Science, Marie Skłodowska-Curie  
Actions,   Innovative Training Networks (ITN), European Joint  
Doctorates (EJD) 

Výzva: H2020-MSCA-ITN-2016 

Riaditeľ slovenskej časti pro-
jektu: 

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ 

Doba riešenia projektu: 01.10.2016 - 30.09.2020 (48 mesiacov) 

Objem poskytnutých financií 
na celú dobu riešenia projektu: 

3 703 651,- EUR (konzorcium), z toho 924 315, 84 EUR pre UPJŠ 

Doteraz prijaté finančné pro-
striedky UPJŠ 

647 021,09  EUR 

Čerpanie UPJŠ v roku 2017 154 123,11 EUR 

 
Investičné zámery 
 
V roku 2017 pokračovali práce na „Zateplení budovy objektu Teoretických ústavov UPJŠ LF v Ko-
šiciach, Tr. SNP 1“. Práce boli realizované na západnej strane III. sekcie TU. V tomto roku bol 
preinvestovaný náklad cca 146 tis. € z vlastných zdrojov Lekárskej fakulty. 
 
V roku 2017 sa začali práce na obnove objektu Moyzesova 11 po škodách spôsobených požiarom. 
Rozsah prác pozostával z realizácie novej strešnej konštrukcie, ktorá bola požiarom úplne zničená, 
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výmeny elektroinštalácie, vzduchotechniky – odvetranie digestorov, zdravotechniky, výmeny výpl-
ňový konštrukcií – okná dvere, úpravy povrchov – maľby, nátery, podlahy, podhľady, stropy a rea-
lizácia nového stropu nad 3. NP. V tomto roku bolo na uvedenej stavbe preinvestovaných cca 
2 401 tis. € z kapitálovej dotácie MŠVVaŠ a návratného finančného príspevku MF SR. 
 
V roku 2017 pokračovali práce na stavbe „Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univer-
zitný vedecký park“ v objekte Teoretických ústavov UPJŠ LF v Košiciach, Tr. SNP 1, Košice 
v rámci projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark – II. fáza).  
V tomto roku bolo na uvedenej stavbe preinvestovaných 304 tis. € z prostriedkov nenávratného 
finančného príspevku z fondov EÚ a vlastných zdrojov 
 
Rekonštrukcie a opravy budov 
 
Rekonštrukcie budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli financované z fi-
nančných prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR a vlastných zdrojov došlo k zhodnoteniu ma-
jetku. Jedná sa najmä o investičné akcie:  

 rekonštrukcia sociálnych zariadení bloku A, ŠDaJ, Medická 4 

 výmena okien na študijnom odd. LF, Tr. SNP 

 stavebné úpravy na prízemí v objekte rektorátu 

 rekonštrukcia vstupu do objektu ŠDaJ, Medická 4 

 realizácia záložného prepojenia RBL pavilónu a serverovne v objekte rektorátu 

 výmena časti elektroinštalácie v objekte Park Angelinum 9 

 realizácia obtokového rozvodu studenej vody v suteréne objektu TU, Tr. SNP 1 

 realizácia novej plynovej prípojky pre TU, Tr. SNP 1 

 zasklenie terasy na objekte Sokrates, Moyzesova 9 
  
Opravy budov a priestorov v kategórií bežných výdavkov, ktoré boli financované z finančných 
prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR a vlastných zdrojov. Jedná sa najmä o:  

 hydroizolačné a sanačné práce v suteréne objektov Kováčska 26, 30 

 výmena hlavných ležatých rozvodov studenej vody v objekte TU, Tr. SNP 1 

 oprav priestorov rakúskej knižnice a telocvični T2 po vytopení 

 realizácia stavebných úprav a výmena podhľadu v lekárskej knižnice Tr. SNP 1 

 oprava strechy na objekte FVS, Popradská 66 

 výmena ležatých rozvodov vody v objektoch ŠDaJ Medická 4 a 6 

 výmena vonkajšej kanalizácie  pre objekt BZ, Mánesova 23 

 výmena vonkajšej a vnútornej kanalizácie v suteréne Ústavu anatómie, Šrobárova 2 

 oprava sociálnych zariadení na študijnom odd.  a realizácia deliacich priečok v posluchárňach 
PA, PB v objekte TÚ, Tr. SNP 1 

 stavebné úpravy na študijnom odd. LF, Tr. SNP 1 

 výmena ústredného vykurovania vo veľkých skleníkoch BZ, Mánesova 23 

 výmena okien na objekte PF, Moyzesova 11 

 výmena schodiskových okien a vstupných dverí na objekte ústavu histológie a ústavu che-
mických vied, Šrobárova 2 

 oprava miestností v objekte TU, Tr. SNP po škodách spôsobených požiarom 

 oprava vstupného schodiska do objektu BZ, Mánesova 23 

 oprava, výmena podlahových krytín v objekte TU Tr. SNP a na ústave anatómie, Šrobárova 2 

 oprava vonkajšej kanalizácie  pre objekt PrávF, Kováčska 30 

 oprava sociálnych zariadení v objekte TU, Tr. SNP 1 

 stavebné úpravy v suterénnych priestoroch rektorátu, Šrobárova 2 

 výmena rozvodov SV, TUV a ÚK v teplovodnom kanály pre ÚTVŠ Ondavská 21 

 výmena časti horizontálnych rozvodov teplej vody a cirkulácie v suteréne objektu TU, Tr. 
SNP 1 

 výmena časti okien v RBL pavilóne (poslucháreň RBL1, RBL 2, RBL 3) a realizácia staveb-
ných úprav, Šrobárova 2 

 výmena časti horizontálnych rozvodov SV v objekte Jesenná 5 
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UPJŠ dlhodobo podporuje medzinárodné aktivity študentov a zamestnancov univerzity a medzi-
národná angažovanosť sa prejavuje vo všetkých oblastiach a vo všetkých troch úlohách univerzity 
v spoločnosti. Ako najvýznamnejšie formy internacionalizácie štúdia, výučby a výskumu sa využí-
vali mobility študentov a zamestnancov, ktorí spolu absolvovali viac ako 600 pobytov v rámci mo-
bilitných programov a výskumných projektov. V sledovanom období boli využívané všetky typy 
mobilít – štúdium, stáže, výučba aj školenia a realizované mobility smerovali najmä do európskych 
krajín. Celkovo sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastnilo medzinárodnej mobility 298 študen-
tov UPJŠ a 352 zamestnancov UPJŠ zo všetkých jej fakúlt a pracovísk, čo oproti minulému aka-
demickému roku predstavovalo dvojnásobný počet zamestnancov a dvadsať percentný nárast štu-
dentských mobilít.  
 
Medzinárodné uznanie univerzity potvrdili aj niektoré medzinárodné rankingy univerzít, najmä 
URAP, Best Global Universities Ranking, U-Multirank, RankPro, ktoré hodnotia vedecké a vzdelá-
vacie výkony univerzít a prostredníctvom rôznych ukazovateľov sú dôležitým zdrojom informácií o 
postavení UPJŠ v medzinárodnom priestore. Zlepšenie postavenia univerzity v rámci medzinárod-
ných rebríčkov ukazuje, že aktuálne výsledky univerzity najmä v oblasti vedy a výskumu sú zdro-
jom jej reputácie a napredovania.  
 
Uznanie kvality expertov, ktorí pôsobia na univerzite, je možné popísať aj prostredníctvom ich 
práce v mnohých medzinárodných organizáciách, radách, združeniach, formou medzinárodnej ve-
decko-výskumnej spolupráce, organizovaním a účasťou na medzinárodných podujatiach, konfe-
renciách, kongresoch, realizáciou alebo podávaním medzinárodných vzdelávacích projektov, vý-
učbou v cudzom jazyku, prijímaním zahraničných odborníkov a ich zapájania do výučbového pro-
cesu na UPJŠ.  
 
V roku 2017 sa učitelia a odborníci univerzity angažovali v 434 medzinárodných organizáciách, 
spolkoch, združeniach formou kolektívneho alebo individuálneho členstva. Počet členstiev oproti 
roku 2016 stúpol o 39 nových členstiev pri zániku 10 členstiev na všetkých pracoviskách univerzity. 
Pohyb v rámci ukazovateľa, ktorý sleduje členstvá učiteľov a vedeckých pracovníkov v medziná-
rodných organizáciách svedčí o tom, že členstvá nie sú vykazované ako formálna záležitosť, ale 
dokazujú aktívnu zahraničnú participáciu jednotlivých expertov univerzity.  
 
Dôležitým predpokladom realizácie medzinárodných aktivít pracovísk a expertov univerzity sú 
zmluvy a dohody so zahraničnými univerzitami. Okrem zmlúv, ktoré sa uzatvárali pre potreby mo-
bilít v rámci programu Erasmus+ sa v roku 2017 obnovilo alebo novo uzavrelo viac ako 20 zmlúv 
v rámci medzinárodnej vzdelávacej alebo vedecko-výskumnej spolupráce. Jednotlivé fakulty a pra-
coviská UPJŠ zorganizovali v priebehu sledovaného roka viac ako 30 podujatí s medzinárodnou 
účasťou, experti z UPJŠ realizovali 49 pozvaných prednášok na podujatiach v zahraničí a absol-
vovali 1010 zahraničných pracovných ciest okrem ciest spojených s mobilitami Erasmus+.  
 
Internacionalizačná stratégia univerzity sa týka aj študentov univerzity, a to najmä formou zapája-
nia medzinárodných prvkov do výučby, vysielania študentov na mobility a prijímaním zahraničných 
študentov. V uplynulom roku prijala univerzita 133 zahraničných študentov. Jednotlivé fakulty po-
núkali spolu viac ako 200 predmetov v cudzom jazyku pre incoming študentov v rámci mobilitných 
programov. V uplynulom roku realizovala UPJŠ celkovo 16 spoločných a dvojitých študijných pro-
gramov, ktoré sa týkali 38 študentov vyslaných alebo prijatých v rámci tohto typu štúdia. Počet 
zahraničných študentov samoplatcov a študentov zo zahraničia študujúcich v slovenskom jazyku 
sa v roku 2017 zvýšil na viac ako 1400, čím sa zvýšil podiel študentov zo zahraničia na 20 %. 
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Kvalita finančného riadenia 
 
Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej zmluvy, 
dotácie získané cez grantový systém MŠVVaŠ a nedotačné príjmy. Celkové príjmy univerzity 
za rok 2017 boli vo výške 61 307 947,68 Eur. Štruktúra týchto príjmov bola v roku 2017 nasle-
dovná:  

 Bežná dotácia z MŠVVaŠ SR:  53,69 % 
 Kapitálová dotácia z MŠVVaŠ SR:   0,52 % 

 Iné dotácie zo Štátneho rozpočtu:   1,72 % 

 Štrukturálne fondy Európskej únie: 14,04 %  

 Zahraničné projekty:      1,52 %  

 Dary a granty:      0,10 %  

 Podnikateľská činnosť:     2,66 %  

 Ostatné príjmy:    25,75 %  
 
Na získavaní dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zložky. Roz-
hodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej čin-
nosti, ako aj sociálnej podpory študentov boli aj v roku 2017 dotácie zo štátneho rozpočtu poskyt-
nuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
Jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými 
prostriedkami je hospodársky výsledok. V roku 2017 univerzita dosiahla zisk vo  
výške  3 674 166,86 Eur. Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 
62 111 012,20  Eur a celkovými nákladmi vo výške 58 436 845,34  Eur. Tieto hodnoty zahŕňajú 
hlavnú a podnikateľskú činnosť. Univerzita používa na finančné riadenie štandardné metódy ako  
finančné plánovanie, finančné a nákladové analýzy a kontroly. V pravidelných mesačných a štvrť-
ročných  výkazoch analyzuje vývoj jednotlivých ukazovateľov. Následným vyhodnotením prijíma 
rozhodnutia vedúce k cieleným úsporám prevádzkových nákladov. 
      
Kvalita vzdelávania 
 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na UPJŠ sa riadi Rozhodnutím rektora č. 
9/2017 (RR 9/2017), ktoré je v súlade s novelou ZVŠ a opiera sa o Štandardy a usmernenia na 
zabezpečovanie kvality (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA, European Higher 
Education Area), známe pod skráteným názvom/označením ESG (European Standards and Gui-
delines). ESG boli prijaté ministrami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie už v roku 2005 
a v roku 2015 boli revidované a upravené. ESG 2015 sú využívané v európskom vzdelávacom 
priestore pri internom a externom hodnotení kvality vzdelávania.  

Oblasť politiky a postupov vnútorného systému kvality (VSK) na UPJŠ v Košiciach sa sústreďuje 
predovšetkým na nasledujúce indikátory hodnotenia kvality: 

- vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu, 
- pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov, 
- zabezpečenie kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov, 
- kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu, 
- dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov a zamestnancov na oblasť vzdelá-

vania, 
- hodnotenie študentov a pedagógov, 
- monitorovanie a hodnotenie  kvality v oblasti vedy a výskumu, 
- monitorovanie a hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce, 
- zapojenie  študentov do vnútorného systému kvality, 
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- zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania 
študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 

- zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študij-
ných programoch a ich absolventoch. 

Politiky a postupy VSK UPJŠ sú podrobne rozpracované v RR 9/2017 o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania. VSK UPJŠ zaväzuje všetky fakulty a univerzitné pracoviská:  

- v aplikačnej rovine napĺňať stanovené ciele v súlade so špecifikami pracovísk, 
- pravidelne, minimálne  raz za kalendárny rok,  vyhodnocovať svoju činnosť z hľadiska napĺ-

ňania cieľov vnútorného systému kvality, 
- prijímať účinné opatrenia podporujúce zvyšovanie kvality. 

Všetky informácie týkajúce sa VSK na UPJŠ sú na webovej stránke univerzity:  
- http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/, 
- http://www.upjs.sk/en/university/Internal-system-evaluation-quality/,  

kde sú širokej verejnosti prístupné nielen základné dokumenty, indikátory pre hodnotenie kvality, 
hodnotenie kvality študentmi a absolventmi, ale aj hodnotenie spokojnosti zamestnancov.  

Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický infor-
mačný systém - AiS2, ktorý sa stal štandardným nástrojom administrácie vysokoškolského vzde-
lávania na UPJŠ. Tak ako každoročne, aj v uplynulom akademickom roku pokračoval vývoj AiS2 
a rozširovanie možností jeho využívania tak pre učiteľov ako aj študentov. V zmysle zákona o vy-
sokých školách  majú študenti UPJŠ možnosť  vyjadriť svoj názor na vzdelávanie a jeho kvalitu, 
ako aj formulovať  vlastné návrhy a pripomienky. Proces získavania spätnej väzby organizuje uni-
verzita aj jednotlivé fakulty, ktoré pre získanie spätnej väzby podporujú realizáciu predovšetkým 
nasledujúcich dotazníkových ankiet: 

a) Hodnotenie výučbového procesu (aj v AiS2) sa realizuje vždy po ukončení AR a umožňuje 
študentom hodnotiť a vyjadriť svoje názory a postrehy týkajúce sa nielen výučby, ale aj cel-
kových podmienok štúdia (http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/prie-

skum-vyucbovy-proces/) 
b) Hodnotenie predmetov (aj v AiS2) umožňuje študentom vyjadriť sa k výučbe konkrétnych 

predmetov, ktoré v danom semestri absolvovali (http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodno-

tenia-kvality/studenti/prieskum-hodnotenie-predmetov/). 
c) Prieskum medzi absolventmi (Alumni Space v AiS2) umožňuje získavať informácie o uplat-

není absolventov v praxi, monitoruje ich spokojnosť so štúdiom na UPJŠ a návrhy na zvýše-
nie kvality vzdelávania. 

d) Čierna skrinka umožňuje študentom v anonymnej alebo zverejnenej forme podávať kritické 
postrehy, podnety a návrhy na zlepšenie kvality a celkovej kultúry na univerzite. 

Univerzita a fakulty majú vypracované mechanizmy zapojenia sa študentov do hodnotenia kvality 
vzdelávania, vyhodnocujú podnety, vrátane dotazníkov a prezentujú výsledky prieskumov na 
stránke univerzity/fakulty (http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/vyhodnote-

nia-dotazniky-fakulty/), ako aj spätnú väzbu na podnety vo forme opatrení z pozície manažmentu 
fakúlt. 

Veľkou devízou UPJŠ je administrácia štúdia prostredníctvom vlastného akademického informač-
ného systému – AiS2, ktorý univerzita sama vyvíja nielen pre svoje potreby, ale aj pre ďalších 18 
verejných a súkromných vysokých škôl. To umožňuje univerzite flexibilne reagovať tak na požia-
davky akademickej obce, ako aj prípadné zmeny v legislatíve.  

Získavanie informácií  o úrovni vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti (najmä 
v režime priebežného hodnotenia) patrí k prioritným trendom na UPJŠ v Košiciach. V Akademic-
kom informačnom systéme (AiS2) je vyvinutá elektronická podpora pre učiteľa, ktorá mu umožňuje 
nielen zadávať úlohy pre priebežné štúdium, ale aj vyhodnocovať splnenie zadaní a zverejňovať 
výsledky priebežného hodnotenia práce študentov. Na univerzite je mnoho predmetov, ktorých 
klasifikácia je ukončená na základe výsledkov priebežného hodnotenia štúdia. Hodnotenie študij-
ných výsledkov študentov sa na všetkých súčastiach UPJŠ uskutočňovalo v súlade s legislatív-
nymi normami a Študijným poriadkom UPJŠ. Prehľad hodnotenia študentov študujúcich v I. a II., 

http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/
http://www.upjs.sk/en/university/Internal-system-evaluation-quality/
http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/prieskum-vyucbovy-proces/
http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/prieskum-vyucbovy-proces/
http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/prieskum-hodnotenie-predmetov/
http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/prieskum-hodnotenie-predmetov/
http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/vyhodnotenia-dotazniky-fakulty/
http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-kvality/studenti/vyhodnotenia-dotazniky-fakulty/
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resp. spojenom I. a II. stupni štúdia (LF) klasifikovaných v jednotlivých predmetoch známkami A až 
FX poskytuje nasledujúci graf. Hodnotenia boli rozdelené podľa stupňa štúdia (1 – I. stupeň štúdia 
a 2 – II. stupeň štúdia a na LF aj I. a II. spojený stupeň štúdia), aby lepšie demonštrovali rozdiely 
medzi bakalárskym a magisterským stupňom štúdia. Tieto rozdiely sa najviac prejavujú pri okrajo-
vých hodnoteniach A a Fx, čo súvisí s vyššou motiváciou študentov magisterského štúdia.  

            Profil hodnotení udelených na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 

 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa situácia výrazne nemení. Vďaka rôznemu pomeru pred-
metov charakteru teoretickej výučby, laboratórnych cvičení, seminárov a pod. na fakultách sú pro-
porcie hodnotení jednotlivými klasifikačnými stupňami na fakultách odlišné. Lepšie hodnotenie je 
v II. stupni štúdia na všetkých fakultách. Dominantné hodnotenie „A“ je na PF, LF a FF, čo môže 
odrážať aj výber vhodných, motivovaných uchádzačov. 

Na UPJŠ ukončilo v akademickom roku 2016/2017 svoje štúdium s vyznamenaním ~ 8,5 % štu-
dentov I. stupňa a ~ 11,9 % študentov II. a spojeného I. a II. stupňa. Študenti Prírodovedeckej 
fakulty dosahujú najvyššie % čo sa týka počtu študentov, ktorí ukončia svoje štúdium s vyzname-
naním. Vyrovnaný bol počet študentov končiacich s vyznamenaním tak na I. ako aj II. stupni štúdia 
na Právnickej fakulte a žiadni študenti neukončili svoje štúdium s vyznamenaním na Ústave teles-
nej výchovy a športu (obrázok). Tieto údaje slúžia na doplnenie obrazu o náročnosti štúdia na jed-
notlivých stupňoch i fakultách.  
 

Percentuálny podiel študentov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním 
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Obraz o študijných výsledkoch a náročnosti štúdia dopĺňajú aj údaje o počtoch študentov, ktorí 
mali z rôznych dôvodov v danom období prerušené štúdium, o študentoch, ktorí prekročili štan-
dardnú dobu štúdia a napokon o študentoch, ktorí boli zo štúdia vylúčení pre neprospech (alebo 
sami zanechali štúdium). Podobne ako v uplynulých rokoch, tak aj v tomto hodnotenom období 
(akademický rok 2016/2017), sú najnižšie počty študentov, ktorým bolo prerušené štúdium na Le-
kárskej fakulte a Filozofickej fakulte a najvyššie na Ústave telesnej výchovy a športu.  

Naďalej pretrváva skutočnosť, že v magisterskom stupni štúdia je prerušení podstatne menej a 
najväčší podiel na nadštandardnej dĺžke štúdia majú na všetkých fakultách univerzity (okrem LF) 
bakalárske študijné programy. Je to spôsobené tým, že tak prerušenie štúdia ako aj nadštandardná 
dĺžka štúdia súvisia najmä s adaptačnými ťažkosťami, nízkou motiváciou prekonať adaptačné ťaž-
kosti či nedostatkami v stredoškolskej príprave. Celkove na UPJŠ v akademickom roku 2016/2017 
prerušilo štúdium ~ 3,6 % študentov, pričom najviac na Ústave telesnej výchovy a športu  a Fakulte 
verejnej správy (graf). Až 45 % študentov, ktorí svoje štúdium prerušili, tak urobilo v prvom roku 
štúdia. 
 

Na UPJŠ  bol v akademickom roku 2016/2017 ~ 11,5 % úbytok študentov pre neprospech, pričom 
vysoký podiel na tomto stave majú študenti Ústavu telesnej výchovy a športu, kde pre neprospech 
ukončilo štúdium 31 % študentov (graf). Na Fakulte verejnej správy to bolo 17,1 % a na Právnickej 
a Prírodovedeckej fakulte viac ako 13 %, čo potvrdzuje skutočnosť, že na štúdium je potrebné 
vyberať kvalitných absolventov stredných škôl s jasnou motiváciou pre študovaný odbor. 
 
 
 
 

                 Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu), ktorí štúdium prerušili,  
                resp. boli vylúčení pre neprospech na jednotlivých fakultách UPJŠ 

 

 
 

Najviac študujúcich v nadštandardnej dĺžke štúdia je na Ústave telesnej výchovy a športu, Filozo-
fickej fakulte (v bakalárskom stupni štúdia) a Právnickej fakulte, pričom na univerzite študovalo v 
nadštandardnej dĺžke štúdia  ~ 10,4 % v I. stupni štúdia a iba ~ 2,8 % študentov v II. a I. a II. spo-
jenom stupni štúdia. 
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              Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu) študujúcich na UPJŠ a jej fakultách  

            v nadštandardnej dĺžke štúdia 

 

 
 
Ukazuje sa, že aj keď voľná kapacita niektorých katedier či ústavov láka ponúkať i druhé kolá pri-
jímacieho konania, tento krok je diskutabilný. Skúsenosti Prírodovedeckej fakulty z posledných ro-
kov ukazujú, že ak aj na málo atraktívnych programoch bol uskutočnený výber (napriek voľnej 
kapacite) počet úspešných študentov sa stabilizoval. Rovnako skúsenosť že najviac študentov 
opúšťa univerzitu po prvom roku štúdia potvrdzuje predpoklad o nedostatočnej pripravenosti štu-
dentov SŠ pre vysokoškolské štúdium a ich malú schopnosť adaptácie na zvýšené nároky. 
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Zriadenie Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (ďalej ÚKRaVV) podporuje tvorbu 
obrazu UPJŠ ako lídra v oblasti vzdelávania a výskumu v regióne východného Slovenska prostred-
níctvom mediálnej a marketingovej propagácie a prezentácie výsledkov UPJŠ dostala koncepčný 
charakter.  
 
Legislatíva 
 
ÚKRaVV inicioval v roku 2017 prípravu dvoch legislatívnych opatrení, ktoré súviseli s vytvorením 
legislatívnych pravidiel pre záujmovo-umeleckú činnosť študentov na UPJŠ a s formou poďakova-
nia pre jednotlivcov a kolektívy za pozitívne zviditeľňovanie UPJŠ v Košiciach v masmediálnej ob-
lasti. 

- Rozhodnutie rektora č. 10/2017, ktorým sa vydávajú zásady pre činnosť organizovaných 
záujmových foriem na UPJŠ v Košiciach 

- Rozhodnutie rektora č. 14/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora UPJŠ v Košiciach 
za významný mediálny čin. Prvými nositeľmi tohto ocenenia, ktoré pán rektor UPJŠ prof. 
RNDr. Pavol Sovák, CSc. odovzdal pri príležitosti otvorenia akademického roka 18. 9. 2017, 
sa stali doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ - za mediálny prínos 
jedinečnej témy Expedícia Irán, jej významný mediálny ohlas, ako aj ohlas vo verejnosti), 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ - za mediálny prínos uni-
kátnej témy Expedícia Antarktída, jej významný mediálny ohlas, ako aj ohlas vo verejnosti) 
a doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Filozofická fakulta UPJŠ - za zorganizovanie druhého 
ročníka úspešnej interaktívnej výstavy „Kto bude ďalší?“ s podtitulom Genocída – zločin 
proti ľudskosti).  

 

Efektívna spolupráca UPJŠ so špecifickými cieľovými skupinami verejnosti je jeden z dôležitých 
prostriedkov vytvorenia, udržiavania a zvýraznenia pozitívneho obrazu o univerzite vo verejnom 
priestore v Slovenskej republike a v zahraničí. Za takú možno považovať aj v roku 2017 zrealizo-
vané štyri zmluvné partnerstvá, tri s divadlami sídliacimi na území mesta Košice, jedna z Výcho-
doslovenským múzeom v Košiciach. Ďalšie zmluvné partnerstvá o spolupráci medzi UPJŠ a osve-
tovo-kultúrnymi inštitúciami v meste Košice sú rozpracované (najviac je rozpracovaná dohoda o 
spolupráci medzi UPJŠ a Štátnou filharmóniou v Košiciach), ich zmluvná podoba sa zrealizuje v 
roku 2018.  

- Dňa 5. 12. 2017 rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., podpísal memo-
randum o spolupráci medzi univerzitou a divadlami sídliacimi na území mesta Košice. Za 
Štátne divadlo, Bábkové divadlo a divadlo Thália Színház memorandum podpísali ich riadi-
telia: Mgr. Peter Himič, PhD., Mgr. Pavol Hrehorčák a Mgr. art. Czajlik József. Zmluvné 
strany potvrdili spoločnú vôľu dlhodobo a aktívne spolupracovať. UPJŠ v Košiciach sa za-
viazala podporovať podujatia organizované spomenutými divadlami vytvorením mediálneho 
a publicistického priestoru v tlačovinách a iných médiách pôsobiacich na UPJŠ v Košiciach 
a prezentáciu ich hereckých a režisérskych osobností na pôde UPJŠ v Košiciach. Cieľom 
otvorenia sa UPJŠ v Košiciach divadelnej kultúre v meste Košice je informovať akademickú 
obec o činnosti Štátneho divadla, Bábkového divadla a divadla Thália Színház, ale zároveň 
umožniť zamestnancom a študentom, deťom zamestnancov univerzity a tej časti akademic-
kej obce univerzity, ktorá má blízko k maďarskej divadelnej kultúre, bližší a aktívnejší kon-
takt s divadelným umením. 

- Dňa 4. 10. 2017 rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. podpísal s PhDr. Róbertom 
Pollákom, riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach Dohodu o spolupráci č. 
1059/2017, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10. 10. 2017. Doba trvania zmluvného vzťahu je 
do 10. 10. 2022. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci v odbornej a vedecko-
výskumnej činnosti. Spolupráca oblasť vzdelávania študentov, realizovanie projektov v ob-
lasti vedecko-výskumných aktivít, publikovanie odborných a vedeckých článkov, koordino-
vanie výskumu v teréne. Je predpoklad, že táto dohoda určí kvalitatívne novú podobu vzá-
jomne výhodnej spolupráce. 
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Oblasť marketingu a propagácie 
 

a) E-shop 
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu je UPJŠ v Košiciach. Uskutočňuje online predaj to-
varu prostredníctvom internetovej stránky www.upjs.sk. Spôsob výberu tovaru, platby, záručné 
a dodacie podmienky stanovujú všeobecné obchodné podmienky. Spolu s reklamačným po-
riadkom sú zverejnené na webovej stránke http://eshop.upjs.sk/. 
 

b) Printová propagácia 
 
Propagačné materiály 

- brožúry Annual Report, Dlhodobý zámer UPJŠ v slovenskom a anglickom jazyku, infor-
mačné letáky a materiály pre účely univerzitných podujatí typu Deň otvorených dverí, 
Deň kariéry, Univerzita bez hraníc, veľtrhy vzdelávania, atď. 

Inzercia 
- propagácia možností štúdia v denníkoch a iných periodikách 

Univerzitný časopis Universitas Šafarikiana  
- marcové č. 1/2017, téma: Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa 

Slovensko, májové č. 2/2017, téma: 10. výročie založenia Filozofickej fakulty UPJŠ, ok-
tóbrové č. 3/2017, téma: Začiatok akademického roka 2017/2018 na UPJŠ, decem-
brové č. 4/2017, téma: Veda a jej rozvoj na UPJŠ 

 
c) Podujatia 
 
Veľtrhy a vzdelávania 

- Medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Termín: 10. – 12. 10. 2017, 
miesto konania: AEGON aréna NTC, Bratislava. Účasť výstavného stánku UPJŠ bola za-
bezpečená, zástupca každej fakulty našej univerzity prezentoval možnosti štúdia 

- Medzinárodný veľtrh PRO EDUCO. Termín: 29. 11., miesto konania: Spoločenský pavilón, 
Košice. Vo výstavnom stánku UPJŠ sa zúčastnili zástupcovia všetkých fakúlt univerzity.  

 
Univerzitné podujatia 

- Univerzita bez hraníc (termín: 10. - 14. 7. 2017. Projekt je koncepčne zameraný na sprís-
tupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev 
našej spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Podujatie 
bolo určené žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl, ktorým bol prostredníctvom kvalifikova-
ných pedagógov UPJŠ z rôznych oblastí lekárskych, prírodovedných, právnych, či filozofic-
kých vied. V roku 2017 sa projektu zúčastnilo spolu 62 detí, z toho 11 detí z detských do-
movov (Košice, Nižná Kamenica, Dobšiná, Košická Nová Ves, Gelnica).  
 

- Univerzitný deň otvorených dverí (termín: 6. 10. 2017. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci 
s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja. Všetkých 5 fakúlt univerzity a Univer-
zitné pracoviská pripravili pre návštevníkov prezentáciu svojich možností štúdia. V informač-
ných stánkoch, umiestnených v budove Sokrates účastníci získali odpovede na rozličné 
otázky o štúdiu, ale aj všetky údaje o prijímacom konaní a termínoch podávania prihlášok 
na nasledujúci akademický rok. Novinkou v programe podujatia bola aj prezentácia študent-
ských spolkov v budove Minerva). 
 

- Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium z Ukrajiny (termín: 28. 2. 2017. Podujatie 
sa konalo v rámci projektu Družba Slovensko – Ukrajina podporeného z programu SK 08 
Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štát-
neho rozpočtu SR. Spolu s UPJŠ na projekte participovala Technická univerzita v Košiciach. 
Boli prezentované možnosti štúdia, možnosti vycestovania v rámci programu Erasmus+, 
poradenské a kariérové služby). 
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- Noc výskumníkov (termín: 29. 9. 2017. Festival vedy na Slovensku - Európska Noc vý-
skumníkov sa uskutočnil 29. septembra 2017. Medzi takmer 70 vedeckými výstavnými 
stánkami sa v košickej Optime prezentovala aj UPJŠ. Zástupcovia jednotlivých fakúlt 
odhalili vedu prostredníctvom zaujímavých prednášok s atraktívnymi témami. Návštev-
níci rôznych vekových skupín mali možnosť byť súčasťou rôznych interaktívnych vedec-
kých prezentácií, prednášok, diskusií, výstav a mnohých ďalších vstupov plných vedy i 
zábavy. 
 

- Ars Šafarikiana (termín: 13. - 18. 7. 2017. Podujatie sa konalo za účasti 10 mladých 
literárnych tvorivých slovesných slovenských, českých a srbských umelcov. Prvú časť 
tvorila autorská súťaž v literárnej a žurnalistickej tvorbe pre študentov maturitných roč-
níkov stredných škôl a gymnázií v Košickom kraji a Prešovskom kraji. Druhú časť tvoril 
Literárny workshop, ktorého cieľom bolo poskytnúť priestor pre prezentáciu umeleckých 
tvorivých aktivít študentov pôsobiacich na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej 
republike a v zahraničí, ktorí počas štúdia uverejňovali svoje literárne diela (básne, 
prózy, literárne eseje, literárne pásma a i.) v časopisoch celoštátneho charakteru. Texty, 
ktoré vznikli inšpirované dielňami tvorivého písania boli uverejnené v knižnej antológii, 
ktoré nielen reprezentujú toto podujatie, ale majú veľký význam aj pre samotných 
účastníkov workshopu. Najlepšie literárne výstupy boli prezentované časopisecky 
(Romboid a i.) a v slovenskom rozhlase. UPJŠ sa touto literárnou aktivitou pozitívne 
zviditeľnila v akademickom prostredí a v mienkotvornej literárno-kultúrnej komunite na 
Slovensku, v Čechách a Srbsku. 
 

- Deň kariéry (termín: 25. 4. 2017. Podujatie zorganizovalo Univerzitné poradenské cen-
trum v spolupráci s Úsekom kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou. Podujatie sa 
začalo pracovnými raňajkami s vybranými zástupcami spoločností, ktorým prezentovali 
možnosti štúdia a uplatnenia budúcich absolventov univerzity, rovnako aj možnosti spo-
lupráce a školení, ktoré pre širokú verejnosť ponúka Centrum celoživotného vzdeláva-
nia a podpory projektov UPJŠ v Košiciach a ďalšiu spoluprácu pre kariérne príležitosti 
pre študentov. Na veľtrhu pracovných príležitostí sa predstavili zástupcovia vybraných 
zamestnávateľov, ktorí študentom v promo-stánkoch aj prostredníctvom zaujímavých 
ústnych prezentácií a workshopov prezentovali svoju spoločnosť, voľné pracovné pozí-
cie či stáže. Študenti mali možnosť nadviazať kontakty s potenciálnymi zamestnáva-
teľmi a získať tak informácie o aktuálnych požiadavkách pracovného trhu. Zamestnáva-
telia naopak spoznali kvalitných študentov a budúcich absolventov UPJŠ v Košiciach. 

 
d) Projekt osobnosti@upjs 

 
Projekt osobnosti@upjs, ktorý sa začal realizovať v roku 2017, je zameraný na prezentáciu vybra-
ných osobností UPJŠ, ktorí sa svojou vedeckou a akademickou prácou zaslúžili o pozitívne zvidi-
teľnenie univerzity a svojho pracoviska. Projekt je zároveň jednou z foriem poďakovania osobnos-
tiam za ich dlhodobú aktívnu prácu na UPJŠ a súčasne je príspevkom k tvorbe historickej pamäte 
UPJŠ. V roku 2017 boli spracované video-portréty týchto osobností: prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 
(Prírodovedecká fakulta), prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (Právnická fakulta), prof. JUDr. Igor 
Palúš, CSc. (Fakulta verejnej správy), prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. (Filozofická fakulta).  
 
Propagácia osobnosti a diela Pavla Jozefa Šafárika 
 
Prezentáciou života a diela Pavla Jozefa Šafárika – vedeckej osobnosti svetového formátu, ktorá 
v roku 1959 dala meno našej univerzite, je nepísanou povinnosťou vedenia UPJŠ. V roku 2017 sa 
zavŕšila práca na knižnej publikácii Pavol Jozef Šafárik v kontinuite, ktorá je výsledkom najnovších 
výsledkov vedeckého skúmania života a diela kobeliarovského rodáka. 
 
Druhým projektom súvisiacim s prezentáciou života a diela Pavla Jozefa Šafárika je inštalácia stá-
lej výstavy Osobnosť a dielo P. J. Šafárika vo vstupnej hale budovy rektorátu UPJŠ. V roku 2017 
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sa začali prípravy tvorby scenára (zhromažďovanie fotografického a textového materiálu z „praž-
ského“ a „novosadského“ pobytu P. J. Šafárika), ktorého autorom je prorektor prof. PhDr. Ján Gbúr, 
CSc. Je predpoklad, že scenár bude dokončený v roku 2018 a v tom istom roku sa začnú prípravy 
na realizáciu inštalácie stálej výstavy. Jej dokončenie sa predpokladá na rok 2019.   
 
Mediálna oblasť 
 
a) Univerzita v médiách 

 
Monitoring elektronických médií, tlače a internetu  
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/univerzita-v-mediach/rok-2017/ 

 
Tlačové správy 
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2018/  

 
Tlačové konferencie 
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-konferencie/  
 

b) Mediálna analýza 
 

Na základe rozhodnutia vedenia UPJŠ monitoring elektronických médií, tlače a internetu zabezpe-
čuje spoločnosť Storin. Univerzita má k dispozícii aj monitorovanie mediálnych výstupov formou 
kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Monitorovanie mediálnych výstupov sa uskutočnilo v 2 obdo-
biach (od 01.09.2016 – 30.06.2017 a od 01.07.2018 – 31.12.2017), pričom sa pre potreby analýzy 
monitorovalo rozhlasové a televízne vysielanie, tlač a relevantné internetové stránky s cieľom zistiť 
údaje o publicite dotýkajúcej sa jednotlivých tém, analyzovať počty výskytu, kvalitu zaznamenanej 
publicity a vyhodnotiť výsledky. V sledovanom období od januára do júna bolo vyhodnotených cel-
kovo 2 010 relevantných príspevkov, z toho vo webových zdrojoch 1227 príspevkov, v tlači 594 
príspevkov, v televíznom vysielaní 81 príspevkov, v rozhlasovom vysielaní 108 príspevkov. V ob-
dobí od júla do decembra bolo vyhodnotených celkovo 1 014 relevantných príspevkov, z toho vo 
webových zdrojoch 674 príspevkov, v tlači 226 príspevkov, v televíznom vysielaní 66 príspevkov 
a v rozhlasovom vysielaní 48 príspevkov. 
 
Najčastejšie informujúcimi médiami boli internetové stránky www.teraz.sk,www.korzar.sme.sk, 
www.kosice.korzar.sme.sk, www.vedanadosah.sk a denník Korzár. Najpočetnejšie zastúpená bola 
všeobecná téma „Fakulty a ústavy UPJŠ", kde boli zatrieďované   informácie týkajúce sa aktivít 
jednotlivých fakúlt UPJŠ. O aktivitách fakúlt informovali najmä webové zdroje. Najvyšší počet za-
znamenaných príspevkov bol v mesiacoch september a november 2017. Z pohľadu autorstva za-
znamenaných príspevkov je porovnateľný počet správ vydaných tlačovými agentúrami (v období 
01/06 – 627, v období 07/12 - 333), autorskými článkami a príspevkami (v období 01/06 – 690, 
v období 07/12 - 335) a porovnateľný počet informácií, nemalo uvedeného autora (v období 01/06 
– 584, v období 07/12 - 331). Počet zaznamenaných PR správ a inzertných článkov spolu: 124. 

 
Sociálne siete 

 

Facebook 

 

Podľa výstupov monitorovacieho nástroja zoomsphere, realizovaného koncom roka 2017 vplýva, 
že zo 14. sledovaných facebookových univerzitných stránok slovenských vysokých škôl UPJŠ ob-
sadila 10. miesto, pričom podiel na trhu sledovanosti týchto stránok UPJŠ mala 4, 52 %. Hoci táto 
analýza nebrala do úvahy veľkosť univerzít, spôsob financovania uverejňovaných príspevkov, ani 
efektivitu facebookovej komunikácie jednako treba upozorniť, že podiel UPJŠ na trhu sledovanosti 
je pomerne malý a bude ho treba v najbližších rokoch zvýšiť a súčasne vyhodnocovať kvalitatívne 
parametre komunikácie na tejto sociálnej sieti.  
 
 
 

http://www.kosice.korzar.sme.sk/
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Instagram 
https://www.instagram.com/upjs_kosice/  

 
Práca s Instagramom je vo väčšine záležitostí a nastavení rovnaká ako na Facebooku.  
Najdôležitejším prvkom Instagramu je fotografia. Musí byť pútavá a okamžite zaujať fanúšika. Preto 
sa snažíme o vytvorenie pútavého profilu s jasnými a zaujímavými informáciami. Vzhľadom na to, 
že jeho komunikačno-propagačné možnosti sú značné, bude potrebné jeho možnosti propagovať 
aj na úrovni fakúlt UPJŠ. 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCqXJC56kodJZaymWH7S8kJQ  

 
Na univerzitnom YouTube sú zverejňované propagačné videá a videá z univerzitných a fakultných 
podujatí. 
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Adresa: 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2 
041 80 Košice 
 
Web stránka: www.upjs.sk  
 
IČO: 00397768 
DIČ: 2021157050 
IČ DPH: SK2021157050 
 
Kontaktné osoby pre poskytnutie doplňujúcich informácií k výročnej správe: 
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor UPJŠ v Košiciach 
tel.: 055/62 226 08 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: rektor@upjs.sk  
 
Mgr. Adriana Sabolová 
vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou  
tel.: 055/62 226 08, 2341 162 
fax: 055/62 281 09 
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk  
 

http://www.upjs.sk/
mailto:rektor@upjs.sk
mailto:rektor@upjs.sk
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Hlavnou prioritou súčasnosti je zabezpečiť, aby sa na všetkých súčastiach UPJŠ v Košiciach opie-
ralo štúdium o kvalitný vedecký výskum, vedený kolektívom odborne erudovaných  učiteľov, ktorí 
prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ 
a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali 
so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými 
technológiami, ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi. Univer-
zita každoročne potvrdzuje svoje popredné postavenie v slovenskom vysokoškolskom vzdeláva-
com priestore predovšetkým kvalitou vedecko-výskumných aktivít a výstupov porovnateľných 
v medzinárodnom meradle. Univerzita má akreditačnou komisiou priznané práva na habilitácie a 
inaugurácie v 34 študijných odboroch a spôsobilosť uskutočňovať trojstupňové vzdelávanie v 45 
študijných programoch. 
 
UPJŠ patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie univer-
zity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v Dlhodobom zámere UPJŠ 
v Košiciach na roky 2016 až 2021. Základnou formou organizácie výskumu na univerzite a jej sú-
častiach sú výskumné tímy, organizované výraznými vedeckými osobnosťami; tieto vedecké osob-
nosti 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 kre-
ovaní výskumných tímov je predovšetkým potreba komplexného riešenia študovanej problematiky 
a kompetentnosť riešiteľov.  
 
Univerzita a jej súčasti sa v roku 2017 iniciatívne zapájali do výziev vyhlásených regionálnymi, 
národnými, medzinárodnými a zahraničnými dotačnými schémami,  snažila sa získať komerčné 
granty, či zapojiť sa do programov a celoeurópskych sietí. Na celouniverzitnej úrovni sa prioritne 
sústredila na Európske investičné a štrukturálne fondy a rámcový program H2020. Kľúčovým roz-
vojovým zámerom univerzity bolo pokračovanie v kreovaní vedecko-výskumných centier a univer-
zitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“.   
 
S cieľom kreovania centra vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ vo vybraných vedných ob-
lastiach bol zriadený Technologický a inovačný park s ambíciou profesionálne rozvinúť oblasť tran-
sferu technológií do hospodárskej a spoločenskej praxe. TIP-UPJŠ vznikol v nadväznosti najmä 
na úspešnú realizáciu a výsledky implementácie projektov CELIM, MEDIPARK, TECHNICOM a 
PROMATECH ako vedecko-výskumné a vývojové centrum so špičkovou infraštruktúrou a schop-
nosťou plného zapojenia sa do medzinárodného výskumného prostredia, s dispozíciou pre inter-
disciplinárny výskum, vývoj a inovácie.  
 
UPJŠ dlhodobo podporuje medzinárodné aktivity študentov a zamestnancov univerzity a medzi-
národná angažovanosť sa prejavuje vo všetkých oblastiach a vo všetkých troch úlohách univerzity 
v spoločnosti. Ako najvýznamnejšie formy internacionalizácie štúdia, výučby a výskumu sa využí-
vali mobility študentov a zamestnancov, ktorí spolu absolvovali viac ako 600 pobytov v rámci mo-
bilitných programov a výskumných projektov. V sledovanom období boli využívané všetky typy 
mobilít – štúdium, stáže, výučba aj školenia a realizované mobility smerovali najmä do európskych 
krajín.  
 
Uznanie kvality expertov, ktorí pôsobia na univerzite, je možné popísať aj prostredníctvom ich 
práce v mnohých medzinárodných organizáciách, radách, združeniach, formou medzinárodnej ve-
decko-výskumnej spolupráce, organizovaním a účasťou na medzinárodných podujatiach, konfe-
renciách, kongresoch, realizáciou alebo podávaním medzinárodných vzdelávacích projektov, vý-
učbou v cudzom jazyku, prijímaním zahraničných odborníkov a ich zapájania do výučbového pro-
cesu na UPJŠ.  
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UPJŠ v Košiciach podľa rebríčka U.S. News – Best Global Universities Rankings patrí medzi 1250 
najlepších svetových univerzít. Do rebríčka sa dostali 3 slovenské univerzity: Univerzita Komen-
ského v Bratislave (511. miesto), UPJŠ v Košiciach (894. miesto) a Slovenská technická univerzita 
v Bratislave (1065. miesto). 

UPJŠ v Košiciach  sa zapojila do celosvetového hodnotenia univerzít prostredníctvom Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2015/2016. V rámci RankPro 2015/2016 hodnotenia 
univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na cel-
kovej 77 pozícii. V hodnotení európskych univerzít sa UPJŠ v Košiciach umiestnila na 35. mieste 
a v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto. 

 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2017 bola prerokovaná na zasadnutiach Ve-
denia UPJŠ, Rozšíreného kolégia rektora, Vedeckej rady UPJŠ a schválená na zasadnutiach Aka-
demického senátu UPJŠ dňa 10. 5. 2018 a Správnej rady UPJŠ dňa 11. 5. 2018.  
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Príloha 1 
Prehľad vydaných a zrušených vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2017 

 
 

Vnútorné predpisy – vydané v roku 2017 

 
Príkazy rektora 
 

- Dodatok č. 1 k PR č.1/2016 o realizácii finančnej kontroly na UPJŠ v  Košiciach a jej súčas-
tiach, REK000736/2017-ÚPA/13528 zo dňa 6.11.2017  

- Dodatok č. 1 k PR č. 9/2015 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní 
oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK000736/2017-ÚPA/10987 zo dňa 
13.9.2017  

- Dodatok č. 1 k PR č. 2/2015 na realizáciu Smernice č. 4/2015 o poskytovaní OOPP zamest-
nancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. REK0001592/2017-ÚPA/8915 zo dňa 
24.08.2017  

- č. 7/2017 na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu 
SR na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00736/2017-ÚPA/15581 zo dňa 
12.12.2017 

- č. 6/2017 na zabezpečenie niektorých opatrení na zaistenie ochrany pred požiarmi  
- na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach,  č. j.: REK00736/2017- 

ÚPA/15440 zo dňa 07.12.2017  
- č. 5/2017 na realizáciu vstupného školenia a oboznamovania študentov Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane 
pred požiarmi a civilnej ochrane, č. j.: REK001551/2017-UPA-8779 zo dňa 11.07.2017 

- č. 4/2017 na realizáciu Rozhodnutia rektora č. 7/2017 o spôsobe vyhlásenia poplachu s 
evakuáciou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK 
000710/2017-UBP/002 zo dňa 10.04.2017+ Dodatok č. 1 č. j.: REK000736/2017-
UPA/13512 zo dňa 15.11.2017 

- č. 3/2017 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti 
na prácu zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č .j.: REK000666/2017-UBP-
001 zo dňa 10.04.2017+ Dodatok č. 1, č. j.: REK00026/2018-ÚPA/1270 

- č. 2/2017 na realizáciu Smernice č. 1/2017 o určení zoznamu prác a pracovísk, ktoré sú 
zakázané alebo spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a dojčiace ženy v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach a jej súčastiach a niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní týchto žien, 
č. j.: REK000652/2017-UBP/001 zo dňa 10.04.2017 
+ v anglickom jazyku: Rectors´sOrdinanceNo. 2/2017 for the implementation of Directive 
1/2017 on the determination of a list of works and workplaces which are forbidden to or 
associated with the specific risk for pregnant women, mothers until the end of the ninth 
month postpartum, and lactating women in the terms and conditions of Pavol Jozef Šafárik 
University in Košice and its components and some of the obligations of the employer in the 
employment of such women,  

- č. 1/2017 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j.: 
REK000480/2017-UPA zo dňa 21.02.2017 

Rozhodnutia rektora 

- Dodatok č. 1 k RR č. 16/2015, ktorým sa určujú pravidlá udeľovania povolenia zamestnan-
com UPJŠ v Košiciach na vjazd a parkovanie motorových vozidiel v areáloch UPJŠ v Koši-
ciach, č. j. REK000/2017 zo dňa 10.02.2017 
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- Dodatok č. 1 k RR č. 14/2015 na realizáciu úloh a povinností cudzích a hosťujúcich osôb, 
dodržanie zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany, predchádzanie 
úrazom a škodám pri výkone pracovných činností na UPJŠ, č. j. REK000580/2017-
ÚPA/6631 zo dňa 5.6.2017 

- č.19/2017 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spo-
jených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2018/2019 na UPJŠ v Košiciach 
(ďalej len „Poriadok poplatkov“) s účinnosťou od 01.09.2018, č. j.: REK000149/2018-
UPA/287 zo dňa 15.12.2017 

- č.18/2017 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach, č. j.: REK000580/2017-
UPA/15843, zo dňa 20.12.2017 

- č.17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa  Šafárika v  Ko-
šiciach a jej súčastiach, č. j. REK00580/2017-UPA/13953 zo dňa 15.11.2017 

- č.16/2017 ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a  
profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK00580/2017-UPA/13952  
zo dňa 15.11.2017 

- č.15/2017, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre 
potreby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j.: REK00580/2017-UPA/13850 zo dňa 
01.09.2017 

- č.14/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny 
čin, č. j.: REK000580/UPA/2017-12270 zo dňa 11.09.2017 

- č.13/2017, o vybavovaní sťažností, č. j.: REK000580/2017-UPA/9862, zo dňa 28.07.2017 
- č.12/2017 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach, č. j. REK001956/2017-

UPA/9573 zo dňa 21.07.2017, organizačná zmena nadobúda účinnosť od 01.09.2017 
- č.11/2017 na realizáciu vstupného školenia a oboznamovania študentov Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred po-
žiarmi a civilnej ochrane, č. j.: REK001554/2017-UPA/8813 zo dňa 11.07.2017 

- + Rozhodnutie Rektora č. 11/2017 v ENG 
- č.10/2017 Zásady pre činnosť organizovaných záujmových foriem na UPJŠ v Košiciach, č. 

j. REK000580/2017-UPA/7198 zo dňa 04.09.2017 
- č.9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jo-

zefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000580/2017-UPA/7103 zo dňa  
01.06.2017  

- č.8/2017, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach a jej súčastí,  č. j. REK000580/2017-ÚPA/004686/2017 zo dňa 01.01.2017 

- č.7/2017, o spôsobe vyhlásenia poplachu s evakuáciou na Univerzite Pavla Jozefa  Šafá-
rika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK 000710/2017-UBP/001 zo dňa 10.04.2017+ Do-
datok č. 1 č. j. REK000580/2017-UPA/13511 zo dňa 15.11.2017 

- č.6/2017, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a moni-
torovacieho informačného systému na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j.: REK000580/2017-ÚPA/442 zo dňa 11.4.2017 

- č.5/2017, ktorým sa určujú ceny stravovania na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach,     č. j. 
REK000580/2862/2017 zo dňa 28.03.2017 

- č.4/2017, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č.j.REK000580/2017-ÚPA003381/2017 zo dňa 
20.03.2017 

- č.3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu, č. j. REK000580/2017-
ÚPA003312/2017, zo dňa 17.03.2017 

- č.2/2017, o určení poplatkov za ubytovanie v ubytovacej časti ŠDaJ UPJŠ v Košiciach, č. j.: 
REK000580/2017-ÚPA/002726/2017, zo dňa 10.03.2017  

- č.1/2017, o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach, č. j. REK1170/2017 zo dňa 
28.02.2017 
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Smernice 

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.: 
REK000826/2017-UPA/8179 zo dňa 22.06.2017 

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 10/20115 o spôsobe, lehotách oboznamovania a informovania 
zamestnancov UPJŠ v Košiciach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
REK000826/2017-ÚPA/10949 zo dňa 13.9.2017  

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 4/2015 o poskytovaní OOPP zamestnancom UPJŠ v Košiciach 
a jej súčastí, č. j. REK0001591/2017-ÚPA/8914 zo dňa 24.8.2017  

- č. 4/2017, pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi Univerzitou 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou,  
č. j. REK496/2017-UKR-8720 zo dňa 08.07.2017  

- č. 3/2017 na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa  Ša-
fárika v Košiciach, č. j.: REK000826/2017-UPA 4148/2017 zo dňa 11.09.2017 

- č. 2/2017 na realizáciu povinností zamestnávateľa pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti 
na prácu zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.: REK000666/2017-UBP/002 zo 
dňa 10.04.2017  

- č. 1/2017 o určení zoznamu prác a pracovísk, ktoré sú zakázané alebo spojené so špecific-
kým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace 
ženy v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach a nie-
ktoré povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní týchto žien, č. j.: REK000652/2017-
UBP/002 zo dňa 10.04.2017 
+ verzia v anglickom jazyku: Derective No.1/2017 on the determination of a list of works and 
workplaces which are forbidden to or associated with the specific risk for pregnant women, 
mothers until the end of the ninth month postpartum, and lactating women in the terms and 
conditions of Pavol Jozef Šafárik University in Košice and its components and some of the 
obligations of the employer in the employment of such women. 

 
Metodické pokyny a usmernenia rektora 
 

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, č. j.: REK000816/2017-UPA/14723, zo 
dňa 23.11.2017 
 

Ostatné vnútorné predpisy 

Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1120/2016 zo dňa 
17.03.2016, + Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach, č. j. REK 000816/2017-UPA; 004109/2017 z 01.04.2017 

 
Organizačné poriadky  
 
  Organizačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1119/2016 zo dňa 

17.03.2016  
      + Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 č. j. REK 000816/2017-UPA; 004108/2017 z 01.04.2017 
 
Poznámka:  
V r. 2017 bola uzavretá Kolektívna zmluva, č. j. REK000665/2017-UOC, zo dňa 17.03.2017 + Prí-
loha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“ zo dňa 17.03.2017, 
+ Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového sporenia 
na rok 2017“. 
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Vnútorné predpisy – zrušené v roku 2017 

Príkazy rektora  

- č. 2/2009, o povinnostiach zamestnávateľa voči tehotným ženám, matkám do konca devia-
teho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, č. j.: 437/2009 zo dňa 2.2.2009 

- č. 4/2014, na realizáciu povinností zamestnávateľa pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti 
zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí na prácu, č. j.: 4111/2014 zo dňa 16.10.2014. 

Rozhodnutia rektora 

- č. 20/2016 o určení školného, poplatkov spojených so štúdium a o úhradách nákladov spo-
jených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2017/2018 na UPJŠ v Košiciach, č. 
j. 3899/2016 zo dňa 09.12.2016. Poznámka: Ruší sa dňom účinnosti Rozhodnutia rektora 
č.19/2017, a to dňom 01.09.2018, 

- č. 19/2016, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčastiach,  č. j. 4000/2016 zo dňa 28.11.2016 

- č. 15/2016, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a mo-
nitorovacieho informačného systému na UPJŠ a jej súčastiach, č. j. 3336/2016 zo dňa 
16.11.2016 

- č. 7/2016, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre tvorivých pracovníkov a doktorandov v dennej forme 
štúdia, č. j.: 1018/2016 zo dňa 15.04.2016 

- č. 4/2016, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre po-
treby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j. 643/2016, zo dňa 24.02.2016 

- č. 13/2015 Vstupná inštruktáž pre študentov UPJŠ v KE z predpisov bezpečnosť        
a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi, č. j. 4008/2015, zo dňa 5.10.2015 

- č. 6/2015, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a pro-
fesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: 1000/2015 zo dňa 30.03.2015 

- č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach a jej súčastiach, č. j.: 142/2015 zo dňa 30.01.2015 

- č. 17/2013 o vybavovaní sťažností, Č. j. 3955/2013 z 30.09.2013 
- č. 15/2010, o určení poplatkov za ubytovanie v ubytovacej časti ŠDaJ UPJŠ v Košiciach, č. 

j.: 4332/2010, zo dňa 15.12.2010 v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa  20.09.2016  

Metodické pokyny 

- Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach, č. j.: 140/2015, zo dňa 30.01.2015 

Smernice 

- č.  2/2016 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tova-
rov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1196/2016 zo dňa 18.04.2016 
+ Dodatok č. 1, č. j. 1196/2016 zo dňa 18.04.2016 

 
Ostatné vnútorné predpisy 
 

- Štatút Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos uči-
teľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v oblasti vedy a výskumu 
zo dňa 2.7.2010, č. j.: 2367/2010 

- Registratúrny poriadok a registratúrny plán Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčastí zo dňa 27. apríla 2004 platný od 1. júna 2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 
11. 2008, č. j. 3720/2008, Dodatku č. 2 zo dňa 06. 06. 2012, č. j. 2083/2012, Dodatku č. 3 
zo dňa 20. 10. 2014, č. j. 4266/2014. 

 
 



 98 

Príloha 2 
Tabuľková príloha 

(samostatný excelovský súbor) 
 


