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Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2018 bola schválená: 
 

- na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ v Košiciach dňa 16.05.2019 
- na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach dňa 17.05.2019 
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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 
 
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, PhD. 
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – do 21.6.2018 
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ 
Študentská časť akademickej obce, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
JUDr. Bc. Dominika Becková  
Funkčné obdobie od 14.12.2017 – trvá 
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ  
Študentská časť akademickej obce, Právnická 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  
doc. 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  do 21.6.2018 
MUDr. Zuzana Viščorová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 do 21.6.2018 
MDDr. Jakub Jánošík - Funkčné obdobie od 29.11.2018 – trvá 
Adam Nedoroščík - Funkčné obdobie od 29.11.2018 – trvá 
 
Prírodovedecká fakulta  
 

RNDr. Miroslava Bálintová - Funkčné obdobie od 12.3.2015 do 21.6.2018 
RNDr. Matej Nikorovič - Funkčné obdobie od 12.3.2015 do 18.10.2018 
 
Právnická fakulta  
 

Mgr. Bc. Dominika Becková – Funkčné obdobie od 14.12.2017 - trvá 
Bc. Ján Pavlík - Funkčné obdobie od 24.11.2016 do 21.6.2018 
Bc. Lukáš Macko – Funkčné obdobie od 18.10.2018 - trvá 
 
Fakulta verejnej správy  
 

Veronika Hovanová – Funkčné obdobie od 24.11.2016 do 18.10.2018 
PhDr. Ing. Stanislava Kozelová Minárová - Funkčné obdobie: 24.11.2016-18.10.2018 
Filip Šebest - Funkčné obdobie od 29.11.2018 - trvá 
Terézia Kudlová - Funkčné obdobie od 29.11.2018 - 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 14.12.2017 - 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 
prof. 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 
 

Technologický inovačný park: 
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.  biofyzika 
 
Externí členovia: 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.   občianske právo 
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  
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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 
Funkčné obdobie: 13.11.2018 – 12.11.2022, menovaný dňa 12.11.2018 
 
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 
 
Špecializované výskumné a vývojové pracovisko 
Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) 
 
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) 
 
Združenia bez právnej subjektivity  

- Univerzitný vedecký park MEDIPARK 
- Univerzitný vedecký park TECHNICOM 
- Vedeckovýskumné centrum PROMATECH 

 
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 
 
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 
Funkčné obdobie: 11. 11. 2016 – 11. 11. 2022, menovaný 11. 11. 2016 
 
PaedDr. Mgr. art. Július Klein  
Štátna filharmónia Košice  
Funkčné obdobie: 15. 05. 2015 – 15. 05. 2021, menovaný 15. 05. 2015 
 
Ing. Rastislav Trnka 
Košický samosprávny kraj 
Funkčné obdobie: 17. 08. 2018 – 17.08.2024 
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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: 10. 01. 2018 – 10. 01. 2024, menovaný 10. 01. 2018 
 
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 Košice, s. r. o.  
Funkčné obdobie: 10. 01. 2018 – 10. 01. 2024, menovaný 10. 01. 2018 
 
Ing. Štefan Šipoš  
Slovenská sporiteľňa, pobočka Košice 
Funkčné obdobie: 24. 04. 2014 – 24. 04. 2020, menovaný 24. 04. 2014 
 
JUDr. Vladislav Vašiv 
Funkčné obdobie: 23.03.2018 – 23.03.2024, menovaný 23.03.2018 
            
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: 
MDDr. Juraj Bánovčin, PhD. 
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
Funkčné obdobie: 17.08.2017 – 17.08.2019, menovaný 17.08.2017 
 
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. 
 
Etická komisia sa v roku 2018 stretla celkovo 4 krát, v rámci programu bolo prerokované 
predovšetkým posudzovanie projektov a ich eticky dopad na riešenie. 
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2018 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 a univerzit-
ných pracovísk. 
 
09.01.2018 – Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. JUDr. Jozefovi Sucho-
žovi, DrSc. za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania.  
 
26.01.2018 – VIII. Reprezentačný bál UPJŠ v priestoroch košického hotela DoubleTree 
by Hilton. 
 
30.01.2018 – Prijatie J.E. Mariu-Louisu Marinakis, veľvyslankyňu Gréckej republiky 
v Slovenskej republike.  
 
22.02.2018 – Pracovné stretnutie rektora so zástupcami študentov za účelom preroko-
vania problémov študentov, o možných riešeniach, ako aj o pripravovaných študent-
ských podujatiach.  
 
27.02.2018 – Prijatie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku doc. RNDr. 
Ladislava Mika, PhD. V rámci návštevy bola realizovaná prednáška pre študentov na 
tému “Energia nielen pre ľudstvo”. 
 
09.03.2018 – Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ, na ktorom bola udelená 
čestná vedecká hodnosť “doctor honoris causa” významnej osobnosti právnického ži-
vota prof. Dr. Robertovi Alexymu z Christan Albrechts Universität zu Kiel.  
 
11.04.2018 – 2. ročník celouniverzitného Dňa kariéry. Podujatie je veľtrhom pracovných 
príležitostí a zároveň možnosťou pre študentov a absolventov UPJŠ na nadviazanie 
kontaktov so zamestnávateľmi.  
 
21.05.2018 – Zvolenie rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. za viceprezidenta 
Slovenskej rektorskej konferencie. Oficiálne rozhodnutie bolo prijaté na 84. riadnom za-
sadnutí SRK.  
 
25.05.2018 – Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku na UPJŠ.  
 
07.06.2018 – Stretnutie akademickej obce UPJŠ. Predseda Akademického senátu 
UPJŠ predložil správu o činnosti akademického senátu za rok 2017 a rektor UPJŠ pre-
zentoval správu o stave a rozvoji univerzity, v rámci ktorej informoval o aktuálnych pri-
oritách v oblasti vzdelávania, vedy, investícií a riadenia univerzity. 
 
08.06.2018 – Prijatie veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Henk 
Cor van der Kwasta.  
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11.-16.06.2018 - 5. ročník celouniverzitného podujatia „Jarná internacionalizovaná 
škola doktorandov UPJŠ“, cieľom ktorého bolo prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzá-
jomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho 
medzinárodné trendy.  

15.06.2018 – Juniáles, tradičné športovo zábavné podujatie pre zamestnancov UPJŠ, 
konané v areáli Botanickej záhrade.  
 
27.06.2018 – Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi UPJŠ a Štátnou filharmóniou 
Košice za účelom rozvoja vzájomnej spolupráce pri podpore a rozvoji kultúry a hudob-
ného umenia na Slovensku.  
 
04.07.2018 - Prijate študentov fakúlt rektorom UPJŠ za účelom odovzdania Dekrétov 
o udelení Výročnej ceny rektora za ich vynikajúce študijné výsledky, zapojenie sa do 
odbornej a vedecko-výskumnej činnosti a za reprezentáciu univerzity doma i v zahra-
ničí.  
 
09.-13.07.2018 – Univerzita bez hraníc, projekt detskej univerzity, určený pre žiakov 5. 
a 6. ročníkov základných škôl, na ktorom participovali všetky fakulty univerzity a nie-
ktoré univerzitné pracoviská. 
 
04.-05.09.2018 – 13. ročník seminára doktorandov, venovaný pamiatke akademika 
Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku. 
 
17.09.2018 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 a slávnostné otvore-
nie zrekonštruovaných priestorov požiarom zničenej budovy Ústavu chemických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
 
18.09.2018 – Diskusné fórum profesorov na tému Opatrenia na zvýšenie úspešnosti 
získavania zahraničných projektov. Do programu podujatia boli zahrnuté aj aktuálne 
témy slovenského vysokoškolského prostredia. 
 
03.-04.10.2018 – Podpísanie Memoranda o spolupráci s univerzitami a vedeckými in-
štitúciami z rakúskej spolkovej krajiny Štajersko. UPJŠ participovala na stretnutí 
v Grazi, ktoré inicioval zastupiteľský úrad SR vo Viedni s cieľom podnietiť spoluprácu 
jednotlivých vzdelávacích a vedeckých inštitúcií z oboch regiónov.  
 
04.10.2018 – Seminár Naštartuj svoju kariéru vo výskume, na ktorom sa doktorandi 
a mladí výskumníci dozvedeli o nástrojoch plánovaného profesionálneho rozvoja a pre-
hľade programov, podporujúcich ich výskumnú mobilitu.  
 
05.10.2018 –  Celouniverzitný deň otvorených dverí, organizovaný v spolupráci s Od-
borom školstva Košického samosprávneho kraja. Na podujatí sa prezentovali in-
fostánky fakúlt, univerzitných pracovísk, ktoré informovali o možnostiach štúdia, ubyto-
vania, voľnočasových aktivít, zahraničných mobilitách v rámci programu Erasmus+, ako 
aj o možnostiach štúdia v slovenskom jazyku pre ukrajinských uchádzačov.  
 
17.10.2018 – Univerzitný deň športu, organizovaný Ústavom telesnej výchovy a športu 
UPJŠ. Študenti sa zapojili nielen do športových turnajov, ale aj súťaží a zabojovali o Pu-
tovný pohár rektora. 
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15.11.2018 - Prijatie študentov pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Vy-
braným študentom fakúlt a ÚTVŠ boli udelené mimoriadne štipendiá za vynikajúce vý-
sledky počas štúdia, za aktívne pôsobenie v študentských spolkoch, za mimoškolské 
aktivity a úspešnú reprezentáciu v rámci rôznych podujatí.  
 
11.12.2018 – Prijatie víťazov tréningového programu „Podnikni niečo“, študentiek filo-
zofickej fakulty  Alexandry Firmentovej a Natálie Bodišovej, ktoré počas prezentácie 
účastníkov tréningového programu „Podnikni niečo!“ zaujali svojimi inšpiratívnymi pod-
nikateľskými nápadmi.  
 
17.12.2018 – Prijatie úspešných účastníkov súťaže „Vytvor logo“, ktorá bola vyhlásená 
pri príležitosti 60. výročia vzniku UPJŠ. Autorom víťazného loga sa stal študent Príro-
dovedeckej fakulty Bc. Radovan Holota.  
 
             
            LEKÁRSKA FAKULTA 
 
 
19.–20.01.2018 - II. onkologický kongres v Košiciach. Podujatie s cieľom vytvorenia 
medziodborového prieniku špecializácií zaoberajúcimi sa gynekológiou, onkogynekoló-
giou, onkológiou a patológiou na ambulantnej a klinickej úrovni.  
 
08.02.2018 - Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte. Približne osemsto študentov 
stredných škôl využilo príležitosť navštíviť fakultu a dozvedieť sa informácie o samotnej 
fakulte a štúdiu v rámci dvoch lekárskych a piatich nelekárskych študijných programov. 
 
12.03.2018 - Podujatie pri príležitosti Svetového týždňa mozgu, ktorého myšlien-
kou bolo priniesť informácie o Alzheimerovej chorobe a diskutovať o prevencii a 
ochrane kognitívneho zdravia. Súčasťou podujatia bola výstavka zo zbierky Milady 
Ivankovej „Nevyužité možnosti ľudovej medicíny“.  
 
20.03.2018 – Prednáška svetoznámeho stomatológa dr. Jiřího Sedelmayera v rámci 
Svetového dňa ústneho zdravia na tému Orálne zdravie obyvateľstva u nás a vo svete. 
 
07.04.2018 - Tretí ročník Školy zdravia, preventívnej akcie študentov lekárskej fakulty 
pre širokú verejnosť. V šiestich infostánkoch informovali o rôznych témach týkajúcich 
sa zdravého životného štýlu a prevencie.  
 
18.04.2018 - Tretí ročník Behu medikov mesta Košice v réžii študentov lekárskej fakulty, 
ktorého sa zúčastnilo viac než 150 bežcov. Vďaka ich aktívnej účasti sa podarilo vy-
zbierať takmer 600 eur pre Kliniku detí a dorastu UPJŠ Lekárskej fakulty a Detskej fa-
kultnej nemocnice Košice.  
 
07.05.2018 - V historickej radnici v Košiciach sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 
najvyšších mestských ocenení. Lekárska fakulta získala pri príležitosti 70. výročia 
svojho vzniku Cenu mesta Košice za významný dlhoročný prínos v oblasti medicín-
skeho vzdelávania a vedeckého výskumu. Cena primátora mesta Košice bola udelená 
kolektívu Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 
Košice a kolektívu Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Lekárskej fakulty a 
Nemocnice Košice-Šaca. 
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01.06.2018 -   Slávnostné otvorenie novej kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirur-
gie ako výučbovej základne lekárskej fakulty v Akadémii Košice, n.o., ktorá ponúka mo-
derné priestory vybavené špičkovým zariadením pre praktickú výučbu študentov zub-
ného lekárstva.  
18.-19.06.2018 - Medzinárodný kongres SOMED 2018, ktorý sa konal na tému Mikróby 
v zdraví a chorobe a jeho účastníci sa mali možnosť zúčastniť aj medzinárodnej vedec-
kej konferencie IPC 2018, ktorá prebiehala v Budapešti v dňoch 18. - 21.júna 2018 
a lekárska fakulta bola jej spoluorganizátorom.  
 
22.06.2018 -  Prvé Slovenské sympózium o cievnom prístupe s medzinárodnou účas-
ťou. Hlavnou témou odborného podujatia  boli cievne prístupy využívané pri hemodia-
lýze a zúčastnilo sa ho viac než 100 účastníkov. 

11.09.2018 - Lekárska fakulta bola poverená úlohou vytvorenia národnej infraštruktúry 
pre klinický výskum SLOVAKRIN, ktorá sa stala súčasťou medzinárodnej paneurópskej 
organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). Okrem vybu-
dovania národnej výskumnej infraštruktúry ide i o posilňovanie medzinárodných vý-
skumných kontaktov s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu našich odborníkov v 
rámci klinických štúdií a biomedicínskeho výskumu. 

27.-28.9.2018 – Oslavy 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty. Program: slávnostné za-
sadnutie Vedeckej rady lekárskej fakulty spojené s odovzdaním pamätných medailí, ve-
decká konferencia, slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného ve-
deckého parku UPJŠ „MEDIPARK“ do prevádzky a športovo-spoločenské podujatie 
v Botanickej záhrade. 
 
27.10.2018 – Lekárska fakulta si pripomenula 125. výročie narodenia profesora Jána 
Kňazovického, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o vznik fakulty (pôvodne pobočky 
Slovenskej univerzity v Bratislave). Jeho meno je nerozlučne späté aj s rozvojom košic-
kej cievnej chirurgie a tento uznávaný lekár bol aj priekopníkom aj v oblasti krvnej tran-
sfúzie... 
 
07.11.2018 – prednáška významného vedca Karla Pacaka, prednostu Neuroendokrino-
logického ústavu National Institute of Health (Bethesda, USA) na tému Pokrok v gene-
tike, biochémia, zobrazovacích metód a liečby feochromocytómu, ktorá sa uskutočnila 
v rámci odborných podujatí Spolku lekárov v Košiciach.  
     
13.11.2018 - rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. inicioval stretnutie s vedením 
lekárskej fakulty za účelom vymenovania prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. do funkcie 
dekana na funkčné obdobie od 13.11.2018 do 12.11.2022. Akademický senát lekárskej 
fakulty schválil v prvom kole tajných volieb prof. Pellu za kandidáta na vymenovanie do 
funkcie dekana na svojom zasadnutí dňa 16.10.2018. 

20.11.2018 - Slovenská lekárska spoločnosť udelila lekárskej fakulte Zlatú medailu. 
Ocenenie bolo odovzdané  v rámci 55. Východoslovenských lekárskych dní, XXII. Vý-
ročnej konferencie Slovenskej lekárskej spoločnosti a 7. Dní preventívnej medicíny or-
ganizovaných Slovenskou lekárskou komorou. 

28.-30.11.2018 - Kurz pre anestéziológov, ktorý bol v poradí štvrtým v rámci 6-roč-
ného cyklu postgraduálneho vzdelávania. Hlavným cieľom kurzov CEEA je udržiavať 
a zvyšovať štandard anestéziologickej starostlivosti s využitím kontinuálneho 
medicínskeho vzdelávania.  
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                PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 

 

10.01.2018 - Regionálny turnaj medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League 
pre deti a mládež od 9 do 16 rokov na tému Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou 
spojené. 
 
27.01.-03.02.2018 - Zimná škola z abstraktnej analýzy, sekcie Teória množín a Topo-
lógia v rámci Višegrádskeho grantu, ktorá sa konala v Hejniciach (Česká republika) pre 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z krajín Višegrádskej štvorky. 
 
08.02.2018 – Deň otvorených dverí na prírodovedeckej fakulte, súčasťou ktorého bol 
Alumni Space – diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné 
a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov a vedeckých laboratórií, be-
sedy so súčasnými študentmi, ale aj oddychové aktivity v priestoroch pre študentov.  

19.02.2018 - Regionálne kolo Turnaja mladých fyzikov .Do súťaženia sa zapojilo 15 
tímov z 10 stredných škôl Košického a Prešovského kraja. Súťažiaci v troch fyzbojoch 
prezentovali, oponovali a recenzovali 17 úloh 31.ročníka TMF.  

19.-22.02.2018 – Prírodovedecká fakulta ako spoluorganizátor pilotnej školy QUTE v 
rámci  prípravnej fázy Národného programu pre kvantové technológie. Škola je určená 
pre študentov, ako aj vedeckých pracovníkov a jej cieľom je výrazne zintenzívniť pod-
poru výskumu a vývoja v oblasti kvantových technológií. 

07.03.2018 – Medzinárodné podujatie 14th International Particle Physics Masterclasses 
201ktoré sa uskutočnilo v rámci celosvetového programu Masterclasses. Študenti 
stredných škôl pod odborným vedením fyzikov analyzovali reálne dáta z CERN-ských 
experimentov. 

08.03.2018 – Workshopy v rámci realizácie projektu UVP Technicom: k metodickej, od-
bornej a realizačnej podpore projektu Technicom II a k infraštruktúre UVP Technicom a 
možnosti jej využitia pri realizácii aplikovaného výskumu.  

27.03.2018 – Slávnostné odovzdávanie diplomov víťazom predmetových olympiád ka-
tegórie A v školskom roku 2017/2018 a učiteľom zodpovedných za ich prípravu. Oce-
nených bolo 14 žiakov gymnázií Košického samosprávneho kraja a 14 pedagógov, ktorí 
sa venovali ich príprave.  

16.-19.04.2018 – Oslavy 55. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty. Pri príležitosti tohto 
jubilea fakulta zorganizovala viaceré vedecké, vzdelávacie a spomienkové akcie pre 
absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť: Slávnostné zasad-
nutie Vedeckej rady prírodovedeckej fakulty, Študentská vedecká konferencia, Zlatá 
promócia absolventov magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium v roku 1968 (odo-
vzdávanie cien PRAEMIUM ALUMNI dvadsatim učiteľom, ktorí sú nositeľmi tvorivého 
prírodovedného vzdelávania. Ďalšie aktivity v rámci osláv: Science fest, Študentská re-
cesistická konferencia a Športový deň v areáli Alpinky.  
25.05.2018 - 19. ročník súťaže študentov vysokých škôl vo vedeckej odbornej činnosti, 
mladých slovenských a českých matematikov a informatikov, ktorí mali možnosť kon-
frontovat’ svoje výsledky a nadväzovat’ nové kontakty a spoznávat’ nové časti Česka 
a Slovenska.  

https://www.upjs.sk/public/media/17781/TMF_ulohy_2018.pdf
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26.-31.05.2018 - 5. ročník medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation 
Users - SFEL2018“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia) v Liptovskom 
Jáne. Na podujatí sa zúčastnili študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z aka-
demických a vedeckých inštitúcií nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Vedecká 
škola SFEL podporila formovanie vedeckej komunity, ktorá má ambície byť súčasťou 
medzinárodných tímov podieľajúcich sa na riešení prioritných tém EÚ. 

08.06.2018 – Malá vedecká konferencia pre žiakov so všeobecným intelektovým nada-
ním, vzdelávaných v rámci programu APROGEN v spolupráci so ZŠ Krosnianska 4, 
Košice. Súčasťou podujatia bol odborný seminár riaditeľov základných škôl zamera-
ných na vzdelávanie nadaných žiakov.  

02.-07.09.2018 – 27. ročník medzinárodnej konferencie „Workshop Cycles and Colou-
rings“ v Novom Smokovci. Podujatie zorganizované Ústavom matematických vied Prí-
rodovedeckej fakulty UPJŠ v spolupráci s Ústavom matematiky Fakulty matematiky 
a prírodných vied TU Ilmenau v Nemecku je každoročne zamerané na prezentáciu naj-
novších výsledkov v teórii grafov, špeciálne na problematiku cyklov v grafoch a zafar-
bení grafov. 

21.-25.09.2018 - 18. ročník vedeckej konferencie ITAT, ktorá sa uskutočnila v Krompa-
choch so zameraním najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytla priestor na výmenu informácií 
v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov. 

26.09.2018 – Workshop pre študentov prírodovedeckej fakulty a žiakov stredných škôl 
Major League Hacking Locahost, ktorý bol zorganizovaný v rámci medzinárodného hac-
kathonu Hack Košice. Študenti si mohli vyskúšať prácu s Cockroach DB a naučiť sa 
niečo nové o stavaní škálovateľných aplikácií.   
 
10.10.2018 – V rámci podujatia Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku sa 
na fakulte uskutočnila sprievodná aktivita  Popoludnie s informatikou, súčasťou ktorej 
bolo stretnutie Klubu učiteľov informatiky a populárno vedecká prednáška  Gamifikácia 
- ako správne využiť herné prvky vo vyučovaní? 
 
11.-12.10.2018 – Medzinárodná konferencia zameraná na úpravu a spracovanie prí-
rodných surovín a ich odpadkov. Piaty ročník konferencie Biotechnológie a kovy bol ve-
novaný najnovším trendom  využitia aplikovanej mikrobiológie a biotechnológií pri 
úprave a spracovaní prírodných surovín a ich odpadov a uskutočnil sa na pôde Vý-
skumného centra Promatech v Košiciach. 
 
06.12.2018 – Prírodovedecká fakulta spolu s Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom 
slávnostne otvorila technologické pracovisko Ústavu fyzikálnych vied s názvom Obser-
vatórium Kolonica v areáli Observatória na Kolonickom Sedle. Priestory budú slúžiť  nie-
len na výučbu študentov, ale aj na vedecký výskum pracovníkov a doktorandov ús-
tavu  v oblasti premenných hviezd a extrasolárnych planét. 
 
06.-07.12.2018 – Podujatie ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny, ktoré sa konalo pri príle-
žitosti úmrtia jedného z najvýznamnejších vedcov 19. storočia Alfreda Nobela. Vedci 
priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018, najskôr ši-
rokej verejnosti, študentom a učiteľom a následne žiakom a učiteľom stredných škôl, 
a to formou popularizačných prednášok z oblasti fyziky, chémie, fyziológie a medicíny.  
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                PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

08.03.2018 – Rozprava s profesorom Robertom Alexym na tému Filozofia práva od 
Radbrucha k Alexymu. 
 
20.03.2018 – Deň otvorených dverí právnych kliník. Uskutočnili sa prezentácie práv-
nych kliník, prezentácie odborníkov z praxe, informácie od vyučujúcich i študentov, 
predzápisy na všetky právne kliniky,    
 
21.03.2018 – Workshop Alternatívne spôsoby výkonu trestov s cieľom realizovať disku-
sie o aktuálnych a rezonujúcich otázkach, týkajúcich sa alternatívnych spôsobov vý-
konu trestu, za účasti odborníkov z oblasti súdnictva, prokuratúry, zboru väzenskej 
a justičnej stráže, vysokých škôl a iných.  
 
22.-23.03.2018 - Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedec-
kých pracovníkov "Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní pl-
nenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva". Siedmeho 
ročníka konferencie sa zúčastnili aj doktorandi a vedeckí pracovníci z Česka, Maďarska 
a Poľska.  
 
06.-07.04.2018 – Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca, 3. ročník Študentského 
sympózia z pracovného práva. Študenti na podujatí v Danišovciach diskutovali na vy-
brané témy, súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov a bezpečnosťou pri práci. 
 
13.04.2018 – XI. Študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva na 
tému Medzinárodné právo a ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti. 
 
17.04.2018 – Simulované rozhodcovské konanie. Študenti mali vo fakultnom kole   je-
dinečnú šancu zmerať si svoje sily a najmä otestovať svoje právnické zručnosti a schop-
nosť pohotovo reagovať priamo v praxi. Pozvanie do poroty prijali renomovaní odborníci 
z praxe. 
 
17.04.2018 – Prednáška na tému Aktuálne právne a politické otázky využívania koz-
mického priestoru (prednášajúci p. Tomáš Hrozenský)  
 
25.04.2018 - IX. ročník Simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho 
práva a tripartita. Tradičná súťaž študentov právnickej fakulty, ktorej účelom je napo-
dobniť skutočný súdny spor podľa obyčajového uhorského práva, spísaného do diela s 
názvom Tripartitum. 
 
08.05.2018 – Športové podujatie Memoriál Milana Gejdoša. Podujatie sa konalo tra-
dične pod záštitou právnickej fakulty a Slovenskej advokátskej komory 
 
17.-18.5.2018 – Medzinárodná vedecká konferencia Organizácia súdnej  moci v Po-
ľskej republike, Českej republike a Slovenskej republike - ústavné východiská a ich pre-
sadzovanie v ústave – politickej praxi. 
 
24.05.2018 - Vyhlásenie výsledkov Súťaže o najlepšiu diplomovú prácu 2018 venovanú 
problematike daní. Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo celkovo 15 súťažiacich, 
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hodnotiaca komisia súťaže bola zložená nielen zo zástupcov akademického prostredia, 
ale aj zo zástupcov finančnej správy a z daňových poradcov. 
 
06.-08.06.2018 – Medzinárodná vedecká konferencia Starostlivosť o zdravie zamest-
nanca v Hornom Smokovci. Podujatie bolo zamerané na otázky psychosociálnych rizi-
kových faktorov pracovného prostredia, hodnotenie psychickej pracovnej záťaže z me-
dicínskeho i právneho pohľadu, prevenciu duševného zdravia zamestnávateľmi, anti-
stresové programy na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. 
 
27.08.-07.09.2018 – 27. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike v 
Helsinkách. Podujatia sa zúčastnilo spolu 47 študentov a mladých profesionálov z 25 
štátov, pričom Slovenská republika mala zastúpenie po prvýkrát prostredníctvom dvoch 
úspešných účastníkov z Právnickej fakulty UPJŠ. 
 
19.-20.09.2019 – Podujatia pri príležitosti 45. výročia vzniku Právnickej fakulty UPJŠ: 
Stretnutie klubu absolventov fakulty  tzv.  Alumni klubu, Diskusného fórum „PRÁV-
NICKÉ VZDELÁVANIE – HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY“, ktorého pred-
metom boli aktuálne témy právnického vzdelávania. 
 
21.-22.09.2018 - 16. Medzinárodná vedecká konferencia venovaná problematike opti-
malizácie organizačnej základne a právnych nástrojov týkajúcich sa verejných prímov 
a výdavkov. Súčasťou podujatia bol seminár venovaný doktorandom a mladým vedec-
kým pracovníkom, v rámci ktorého bola organizovaná súťaž prezentovaných vedeckých 
príspevkov.  
 
10.10.2018 – Stretnutie Debatného klubu právnickej fakulty, ktorého úlohou je naučiť 
študentov vyjadriť svoje myšlienky stručne, presvedčivo a nenechať sa prekvapiť argu-
mentmi opačnej strany diskusie. 
 
24.10.2018 – Európsky deň justície, tretí ročník Otvorených dní notárstiev, prezentácia 
postavenia a činnosti notárov na akademickej pôde za účelom zvýšenia povedomia ob-
čanov. Prednáška zástupkyne Notárskej komory SR JUDr. Miriam Imrich Breznovščá-
kovej, PhD. 
 
25.10.2018 – Európsky deň spravodlivosti na Najvyššom súde SR. Prehliadka pre štu-
dentov právnickych fakúlt, spojená s prezentáciou činnosti súdu, ako aj Kancelárie Naj-
vyššieho súdu Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia bolo vyhlásenie súťaže o naj-
lepšiu úvahu na tému: „Najvyššie súdy v meniacej sa dobe – ako to vidím ja“. 
 
25.10.2018 – výstava zahraničnej odbornej literatúry Právo 2018 
 
28.11.2018 – ELSA DAY 2018, medzinárodný ľudsko-právny projekt, ktorý v spolupráci 
s Radou Európy, šíri povedomie o ľudských právach a základných slobodách. Predme-
tom diskusie 7. ročníka podujatia bol jednak ústavnoprávny výklad práva na vzdelanie 
a jeho zakotvenie vo vnútroštátnej a medzinárodnej úprave, ale aj aktuálne spoločenské 
otázky v danej problematike.  
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      FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY 
 
 
13.02.2018 – Valentínska kvapka krvi na pôde fakulte verejnej správy pre študentov, 
ktorí sa aktívne zapojili do darcovstva krvi. Podujatie zorganizovala fakulta v spolupráci 
so Slovenským Červeným krížom. 
 
15.02.2018 – 3. ročník vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou 
Teória a prax verejnej správy. Cieľom konferencie bolo vytvorenie priestoru na výmenu 
poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odbornú diskusiu zameranú na teóriu 
a prax verejnej správy.  
 
23.02.2018 – Deň otvorených dverí na fakulte verejnej správy. Účastníci boli 
informovaní o ponuke študijných programov a predmetoch ponúkaných na jednotlivých 
katedrách, o prijímacom konaní, o možnostiach štúdia v zahraničí 
 
12.03.2018 – Zasadnutie Akademickej obce fakulty verejnej správy s programom: 
Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2017 a Správa o činnosti fakulty 
verejnej správy za rok 2017. 
 
20.03.2018 - Fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, v rámci ktorého 
boli predstavené témy: Pracovná spokojnosť v súvislostiach organizačnej spravodli-
vosti, Poslanci obecného zastupiteľstva, Determinanty ekonomického rastu v podmien-
kach vybraného štátu EÚ a Charakteristika štátneho rozpočtu vo vybraných európskych 
krajinách. 
 
24.-26.04.2018 – Cyklus prednášok, ktoré predstavil zahraničný hosť profesor W. 
Gizicki z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. 
 
03.05.2018 - Celoslovenská medzifakultná súťaž ŠVOČ 2018. Témy víťazných účastní-
kov: Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, Hybridná vojna ako novodobý 
fenomén: Analýza protizápadnej propagandy, Extrémizmus v nových médiách 
 
24.09.2018 - Informačné stretnutie o sociálnych štipendiách. Aktivita mala za cieľ infor-
movať študentov o tom, ako správne podať žiadosť o priznanie sociálneho štipendia, 
aké doklady k žiadosti potrebujete doložiť, aké úrady doklady, či potvrdenia vystavujú, 
aká je výška sociálneho štipendia, či aké parametre zohrávajú pri jeho výpočte úlohu. 
 
28.09.2018 – účasť zástupcov fakulty verejnej správy v stánku na podujatí Európska 
noc výskumníkov. Verejnosť bola informovaná o popularizácii vedy a výskumu a stánok 
fakulty bol tematicky orientovaný na problematiku Európskej únie. 
 
24.10.2018 – V rámci predmetu Obecné sociálne podnikanie sa na pôde fakulty usku-
točnila prednáška, zameraná na problém dlhodobej nezamestnanosti, ale najmä na 
spôsoby jej riešenia v jednej z obcí východného Slovenska, v obci Jasenov, okr. Hu-
menné. Možnosti riešenia a najmä zapájanie dlhodobo nezamestnaných do pracovných 
aktivít predstavila študentom Ing. Lucia Sukeľová - starostka obce Jasenov. 
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05.11.2018 – V rámci Týždňa vedy a techniky sa uskutočnila prednáška s názvom 
Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy. Aktivita bola realizovaná s cieľom dis-
kutovať nielen o problematiku spravodlivosti vo verejnej správe, ale aj o problematiku 
zostavovania realizácie vedeckých projektov. 
 
27.11.2018 – Cyklus prednášok expertky z Maďarska docentky G. Nyikos, realizovaný 
v rámci projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského 
vzdelávania na UPJŠ. 
 
03.12.2018 – Workshop Formy uskutočňovania obecnej samosprávy - teória, legisla-
tíva, prax, ktorého cieľovou skupinou boli učitelia a doktorandi fakulty a starostovia obcí. 
Obsahovým zameraním podujatia  bola analýza problémových situácií vo vzťahu teória 
- legislatíva - prax.  
  
        

                  FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
 
18.01.2018 – Prednáškové kolokvium, ktoré sa konalo v rámci realizácie projektu Me-
todologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry.  
 
31.01.-02.02.2018 – Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Stredná a východná 
Európa po prvej svetovej vojne, ktorou si fakulta pripomenula 100. výročie ukončenia 
prvej svetovej vojny. Podujatie organizovala Európska sieť pamäť a solidarita a 
Spolkový inštitút pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe v spolupráci s Filo-
zofickou fakultou UPJŠ.  
 
09.02.2018 – Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte, ktorý účastníkom priblížil  
reálny obraz o nárokoch a možnostiach štúdia, ale aj o zahraničných pobytoch, či uplat-
není sa na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia. Záujemcom boli k dispozícii 
popri tradičných formách prezentácie aj tvorivé dielne, premietanie študentských filmov, 
zábavné kvízy a testy, rôzne modelové situácie či interaktívne formy práce v špeciali-
zovaných laboratóriách fakulty.  
 
26.03.2018 – Slávnostné zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty, na ktorom 
boli prezentované podrobné informácie o stave a perspektívach rozvoja fakulty s dôra-
zom na jej personálnu a finančnú stabilitu, zvyšovanie vedeckovýskumného potenciálu 
a kontinuálneho kvalifikačného rastu. V rámci podujatia boli vybraným zamestnancom 
fakulty odovzdané Ceny dekanky za rok 2017.    
 
20.-21.04.2018 – Časopis Filozofickej fakulty Univerzál uspel na Štúrovom pere, 24. 
ročníku novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2018. Získal 
Cenu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za mimoriadne kvalitný a invenčný novi-
nársky príspevok.  
 
17.-18.05.2018 – Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých 
pracovníkov, organizovaná v rámci VII. ročníka Košických politologických dialógov, na 
tému Zlomové osmičky.  
 
23.-24.05.2018 - Konferencia Psychológia práce a organizácie, ktorá bola tradičným 
miestom stretnutia slovenských a českých odborníkov venujúcich sa tejto problematike. 
Konferencia predstavila platformu, ktorá zabezpečuje výmenu informácií a skúseností 
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medzi odborníkmi z praxe a akademikmi, ktorí sa zaoberajú sférou psychológie práce, 
organizácií a príbuznými odvetviami. 
 
11.06.2018 - V rámci programu Slovenskej debatnej asociácie sa na pôde fakulty ko-
nalo finále Debatiády 2018, ktorého sa zúčastnili najúspešnejšie debatné tímy žiakov 
základných škôl z celého Slovenska. 
 
19.06.2018 – Udelenie Pamätnej medaily Filozofickej fakulty p. Eckhartovi Höetzelovi 
za rozvoj internacionalizácie študijných programov prekladateľstva a tlmočníctva na fi-
lozofickej fakulte. Ocenenie bolo venované osobnému úsiliu tejto osobnosti za koordi-
novanú spoluprácu pri tvorbe magisterského študijného programu anglický jazyk a fran-
cúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku.  
 
27.-30.06.2018 – Konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Slovotvorné teórie III 
& Typológia a univerzálie v slovotvorbe IV. Súčasťou podujatia boli aj dva samostatné 
workshopy. 
 
09.-13.07.2018 - Piaty ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov 
Ars Šafarikiana 2018. Podujatie bolo spojené s populárnymi dielňami tvorivého písania, 
besedami so zaujímavými hosťami a kreatívnymi workshopmi. 
 
20.08.2018 – Diskusia na tému Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko. V rámci 
podujatia bolo realizované premietanie filmu Spýtajte sa vašich. 
 
12.09.2018 – 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Výchova a vzdelávanie 
2018, pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi. 
 
20.09.2019 – Účasť zástupcov jazykových katedier Filozofickej fakulty na Európskom 
dni jazykov, ktorý si pripomenuli sériou aktivít organizovaných v priestoroch košickej 
Tabačky/Kulturfabrik. 
 
09.-12.10.2018 – Historicky prvý Erasmus Staff Week na UPJŠ, ktorý bol zameraný 
na Mobility Erasmus+ - možnosti, motivácia, bariéry a činnosť konzorcií. Organizátormi 
podujatia boli Filozofická fakulta a mimovládna nezisková organizácia Educa Interna-
tional o.p.s. so sídlom v Prahe.  Hlavným cieľom podujatia bolo nadviazať a zintenzívniť 
spoluprácu medzi slovenskými a českými inštitúciami a ponúknuť možnosť širšej disku-
sie na aktuálne témy súvisiace s realizáciou mobilít v rámci programu Erasmus+. 
 
17.-18.10.2018 – Prvý ročník Jesennej školy doktorandov Filozofickej fakulty. Konfe-
rencia sa konala v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach. V programe 
zazneli plenárne prednášky a príspevky doktorandov, v ktorých zhrnuli výsledky svojich 
doterajších výskumov a poukázali na najdôležitejšie výskumné otázky, s ktorými sa v 
rámci svojej vedeckej činnosti stretávajú. 
 
17.-18.10.2018 -  Konferencia Školská psychológia: história a perspektívy, ktorá sa ko-
nala na počesť 50. výročia vzniku Katedry psychológie Filozofickej fakulty a 100. výročia 
narodenia jej zakladateľa prof. PhDr. Jána Hvozdíka, DrSc. Obsahové zameranie kon-
ferencie bolo venované školskej psychológii, ktorá súvisí s dominantnou vedeckou a 
pedagogickou orientáciou profesora Jána Hvozdíka.       
 
26.10.2018 – Medzinárodná vedecká konferencia Aplikovaná etika III.- kontext a per-
spektívy Ekokriticizmus a ekogramotnosť - ako cesta humanitných vedcov preskúmať 



 23 

aktuálnosť možnej ekologickej ruptúry. prostredníctvom križovatky aplikovanej etiky, 
etiky, ekológie, literatúry. Prezentácia zámeru súvisí s intelektuálnym rámcom nevy-
hnutným pre riešenie problémov vo výskume a praxi v celom spektre vedeckých a spo-
ločenských sfér.  
 
16.11.2018 – Interdisciplinárny workshop na tému Eticko-ekologická a environmentálna 
profilácia odborníkov pre spoločenskú prax - ekogramotnosť 
 
22.-23.11.2018 - Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Kam kráčaš 
Európa: Kam kráčaš demokracia, ktorá sa konala v rámci VIII. ročníka Košických poli-
tologických dialógov. 
 
30.11.2018 – Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná téme Sociálne 
riziká v spoločnosti XXI. storočia, ktorá sa konala v rámci 7. ročníka Košických dní so-
ciálnej práce 
 
03.12.2018 - Prednáška amerického novinára, nositeľa prestížnej Pulitzerovej ceny 
Iana Johnsona na tému Zrod novej veľmoci. 
 
05.-07.12.2018 – Piata edícia školenia projektových manažérov z krajín Vyšehradskej 
štvorky pre projekty rámcového programu Horizont 2020, na organizácii ktorého sa po-
dieľala aj Filozofická fakulta.  Cieľom podujatia bolo zvýšiť odborné kapacity projekto-
vých manažérov poskytnutím informácií s pridanou hodnotou z Bruselu a rozšíriť tak ich 
povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, 
ktoré presahujú rámcový program Horizont 2020.  
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Poskytované študijné programy 
 
Hlavnou prioritou súčasnosti je zabezpečiť, aby sa na všetkých súčastiach UPJŠ v Ko-
šiciach opieralo štúdium o kvalitný vedecký výskum, vedený kolektívom odborne eru-
dovaných  učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním 
do procesu výučby. Pracovníci univerzity a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa 
študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prí-
strojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj ino-
vatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi. 
 
V akademickom roku 2017/2018 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky návrh úprav zákona o vysokých školách, ako aj návrh 
nového zákona o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania, v rámci ktorého by 
mali byť zmenené úlohy a pôsobnosť Akreditačnej komisie. K obom návrhom zákonov 
zaujala univerzita stanovisko a zaslala svoje návrhy a pripomienky.  
 
Základným predpokladom zvládnutia náročného štúdia na UPJŠ je prijímanie kvalitných 
absolventov stredných škôl. Propagácia štúdia patrí k prioritným úlohám vedenia uni-
verzity i vedení jednotlivých fakúlt. Jej cieľom je nielen prilákať vynikajúcich študentov, 
ale aj šíriť dobré meno UPJŠ na verejnosti. Organizácia univerzitného Dňa otvorených 
dverí v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja a Prešovského 
samosprávneho kraja patrí k novodobým tradíciám a 5.10.2018 bol zorganizovaný už 
po šiestykrát. Na podujatí sa prezentovali jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská, 
ponúknutá bola informácia o možnostiach štúdia v certifikovaných interdisciplinárnych 
kurzoch, ktoré univerzita ponúka už od akademického roku 2014/2015. Nechýbali ani 
podnetné rozhovory s učiteľmi a študentmi. Samostatný priestor na Dni otvorených 
dverí mali aj študentské spolky a organizácie, vrátane záujmových (napr. ŠtuRko).  
 
Za významný krok napĺňania deklarovaného cieľa prijímať kvalitných absolventov stred-
ných škôl považujeme aj možnosť udeliť „Štipendium pre talentovaných študentov“ tým 
absolventom stredných škôl, ktorí boli napr. víťazmi významných vedomostných olym-
piád, celoštátnych súťaží. V uplynulých rokoch bolo udelených 20 štipendií a v akade-
mickom roku 2017/2018 boli priznané štipendiá pre 8 absolventov stredných škôl aj 
s prednostným pridelením ubytovania v Študentských domovoch UPJŠ. 
 
Už tradične majú najintenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami Prírodovedecká 
fakulta a Filozofická fakulta. Spolupráca je realizovaná viacerými osvedčenými for-
mami, napr. formou demonštračných experimentov, popularizačných prednášok, orga-
nizovaním korešpondenčných seminárov, súťaží, vzdelávaním učiteľov, vedením 
a hodnotením prác stredoškolskej odbornej činnosti. Prírodovedecká fakulta v rámci 
propagačných akcií pripravila podujatie „Deň vysokoškoláka s elektronickým zápisom“ 
(http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-strednych-skol-si-vyskusali-jeden-den-vysokoskolaka) 
a spolupodieľala sa na organizácii predmetových olympiád. Na pôde  Filozofickej fakulty 
sa uskutočnili štyri predmetové olympiády. 
 
Popularizácia vedy a prezentácia fakúlt prispievajú k motivácii mladých ľudí študovať 
na UPJŠ. Na univerzite sa rieši niekoľko projektov zameraných na popularizáciu vedy. 
Zamestnanci, učitelia aj študenti sa zapájajú do organizácie súťaží pre stredoškolákov 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-strednych-skol-si-vyskusali-jeden-den-vysokoskolaka
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a popularizačných aktivít pre verejnosť. Univerzita sa zapojila do dvanásteho ročníka 
festivalu vedy „Európska Noc výskumníkov“, ktorý sa už tradične uskutočnil v obchod-
nom centre Optima v Košiciach. Na podujatí reprezentovali univerzitu učitelia, dokto-
randi i študenti v 24 stánkoch. Najväčšie zastúpenie mala Prírodovedecká fakulta (14 
stánkov). Aktívna účasť univerzity na tomto podujatí prispieva ku komplexnejšiemu po-
hľadu na univerzitu, ako na inštitúciu s výbornými predpokladmi pre interdisciplinárny 
výskum, ktorá sa právom radí medzi štvoricu najúspešnejších slovenských univerzít. 
Univerzita participovala aj na príprave jedinečného podujatia „Falling Walls Lab Slova-
kia“. 
 
UPJŠ ponúkala v uplynulom akademickom roku (k 1. 9. 2018) 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 priznané práva na habilitácie a inaugurácie v 34 študijných odboroch a spôsobi-
losť uskutočňovať trojstupňové vzdelávanie v 45 študijných programoch. 
 
Štruktúra študentov 
 
K 31. 10. 2018 bol celkový počet študentov zapísaných na študijné programy prvého, 
druhého, spojeného prvého a druhého stupňa a tretieho stupňa v dennej i externej 
forme spolu 7 031. Z toho v dennej forme 6 444 a v externej forme 587 študentov. Pre-
hľad počtu denných a externých študentov na jednotlivých fakultách (súčastiach) uni-
verzity je na nasledujúcom obrázku.  
 

Počty denných, externých a zahraničných 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 
(graf). 

 
Celkový počet študentov univerzity na I., II., spojenom I. a II. a III. stupni štúdia 

 

              
   

Celkový počet študentov zapísaných na UPJŠ tak v dennej ako aj externej forme štúdia 
v I. a spojenom I. a II. stupni štúdia na univerzite od akademického roku  2011/2012 
pravidelne klesal. V akademickom roku 2015/2016 sa tento pozorovaný trend poklesu 
študentov v dennej forme štúdia zastavil a v posledných dvoch rokoch bol zazname-
naný mierny nárast počtu zapísaných študentov (graf). Počet študentov v externej 
forme štúdia je dlhodobo stabilizovaný. 
 

Celkový počet študentov zapísaných na štúdium I., spojeného I. a II. stupňa 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 2018/2019 je na UPJŠ evidovaných 1 452 
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 Lekárskej fakulte, kde 
v akademickom roku 2018/2019 študuje 1266 zahraničných študentov, pričom 252 štu-
dentov študuje v 1. ročníku (údaje k 31.10.2018). Celkový podiel zahraničných študen-
tov na UPJŠ sa ustálil na hodnote 21 %. 
 
Prehľad akademických mobilít študentov 
 

V akademickom roku 2017/2018 sa do mobilít zapojilo spolu 346 študentov UPJŠ, čo 
je v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom o 48 študentov a 16 % viac. 
Jednotlivé zahraničné mobility študentov UPJŠ sa realizovali vo forme štúdia alebo 
stáže a boli financované najmä prostredníctvom programu Erasmus+, Národného šti-
pendijného programu, Fondu NIL, Ceepus programu, Vyšehradského fondu a v rámci 
iných vzdelávacích projektov a programov. Program Erasmus+ využila každá fakulta a 
pracovisko univerzity na mobility svojich študentov, NŠP bol základom pre mobility štu-
dentov na dvoch fakultách univerzity. Všetky realizované odchádzajúce mobility mali 
v akademickom roku 2017/2018 úhrnné trvanie 987,55 osobomesiacov, čo je v porov-
naní s minulým rokom o niekoľko osobodní viac. Priemerne trvala mobilita jedného štu-
denta 2,9 mesiaca. Priemerná dĺžka trvania jednej študentskej mobility klesla medzi-
ročne o niekoľko dní, čo je spôsobené najmä nárastom stáží, ktoré majú kratšiu dĺžku 
trvania. Celkovo je možné zhodnotiť, že študenti preferovali viac kratších zahraničných 
pobytov v porovnaní s minulými obdobiami.  
 
V akademickom roku 2017/2018 bolo na UPJŠ prijatých 155 študentov na štúdium 
alebo stáž na všetkých fakultách univerzity. V porovnaní s minulým rokom prišlo na 
UPJŠ o 22 študentov viac a spolu strávili na univerzite 676,71 osobodní, V porovnaní 
s minulým obdobím ide o celkový nárast prichádzajúcich mobilít, ktoré sú ale kratšie, 
keďže počet osobodní poklesol o 89. Priemerne ostali prichádzajúci študenti na UPJŠ 
4,3 mesiaca oproti 5,3 mesiacom v minulom období. Najvýznamnejším programom, 
v rámci ktorého prišli študenti zo zahraničia na univerzitu, bol Erasmus+, prostredníc-
tvom  Národného štipendijného programu nebola realizovaná ani jedna prichádzajúca 
študentská mobilita. Zahraniční študenti mali záujem aj o mobility ako Free Movers 
najmä na Lekárskej fakulte buď v podobe štúdia alebo stáže, ktoré si financovali z vlast-
ných zdrojov. Pre prichádzajúcich študentov ponúkali jednotlivé fakulty spolu viac ako 
200 predmetov v cudzom jazyku. Dôležitú úlohu pri zabezpečení komfortu pre zahra-
ničných študentov zohráva Erasmus Student Network (ESN). Študenti ESN organizo-
vali v roku 2018 podujatia a aktivity zamerané na kultúrne, jazykové a spoločenské zbli-
žovanie študentov zo zahraničia študujúcich na UPJŠ. V roku 2018 zorganizovalo pri-
bližne 100  podujatí, z toho 15  bolo financovaných UPJŠ. Podstatnou aktivitou, ktorú 
UPJŠ realizovala pre zahraničných študentov bol kurz slovenského jazyka a v uplynu-
lom roku začala pracovať aj na ponuke predmetu Interkultúrna komunikácia.  
 
Prijímanie na štúdium 
 
Na slovenských vysokých školách je pokles záujmu o štúdium celospoločenským prob-
lémom (medziročne klesol počet študentov na slovenských VŠ o 11 %), čo je z veľkej 
časti vysvetliteľné negatívnym populačným vývojom. Analytik INES predpokladá, že 
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v rozmedzí rokov 2008 – 2019 dôjde k poklesu študentov o 100-tisíc. Na druhej strane, 
počet slovenských študentov študujúcich v zahraničí (najmä v Českej republike) sa ne-
ustále zvyšuje. UPJŠ sa relatívne dobre vyrovnáva s negatívami dnešnej doby ku kto-
rým patria napr. neprimerane vysoký počet subjektov poskytujúcich vysokoškolské 
vzdelávanie (rôznej kvality), pokles  populácie, či narastajúci počet absolventov stred-
ných škôl odchádzajúcich do zahraničia. Pokles študentov na UPJŠ sa v posledných 
dvoch rokoch zastavil a už druhý rok zaznamenávame zvýšený záujem o štúdium na 
univerzite. Univerzita sa zapája do rôznych popularizačných a propagačných aktivít na 
zvýšenie povedomia a záujmu o štúdium na univerzite (napr. Deň otvorených dverí, 
veľtrhy vzdelávania Akadémia&Vapac, Proeduco, Gaudeamus, Kam na vysokú, Noc 
výskumníkov). Ukazuje sa, že je potrebné cielenejšie oslovovať a propagovať univerzitu 
a jednotlivé fakulty medzi stredoškolákmi formami, ktoré sú pre dnešnú mladú generá-
ciu prijateľnejšie (napr. prostredníctvom sociálnych sietí). Spoplatnenie a následné pre-
dĺženie externého štúdia malo v posledných rokoch za následok pokles záujmu o túto 
formu štúdia, čo sa prejavilo aj v uplynulom akademickom roku. Z hľadiska kvality vzde-
lávania možno považovať za pozitívum relatívne nízky podiel študentov v externej 
forme vzdelávania, ktorý je v posledných rokoch na UPJŠ stabilizovaný a klesol pod 7 
%. Podrobný prehľad údajov o záujme uchádzačov o štúdium na UPJŠ v rámci jednot-
livých študijných odborov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných štu-
dentov, poskytujú tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej prílohe tejto správy. 
 
V súlade so zákonom o vysokých školách 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 mnohé študijné programy vyžadujú špecifické zhodnotenie študij-
ných predpokladov, je prirodzená aj ich variabilita.  
 
Na viaceré študijné programy sú prijímaní uchádzači len na základe výsledkov zo stred-
nej školy (Prírodovedecká fakulta, Fakulta verejnej správy a mnohé študijné programy 
na Filozofickej fakulte). Na Právnickej fakulte je prijímacie konanie kombinované- na 
základe výsledkov zo strednej školy (priemer do 1,5) a na základe prijímacej skúšky. 
Na Lekárskej fakulte a na vybrané študijné programy na Filozofickej fakulte bolo reali-
zované prijímacie konanie na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky.  Prírodo-
vedecká fakulta ako alternatívu k výsledkom zo strednej školy využíva testovanie spo-
ločnosťou SCIO. Štandardizácia znenia rozhodnutí o prijatí – neprijatí, podmienečnom 
prijatí  minimalizuje problémy pri posudzovaní žiadostí o preskúmanie týchto rozhodnutí  
rektorom. Aj na základe ukončeného odvolacieho konania môžeme skonštatovať, že 
prijímacie konanie  bolo  bezproblémové a variabilita pravidiel 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 personálnych identifikačných kariet pre nových štu-
dentov. Ďalšou dôležitou skutočnosťou pre administratívne spracovanie dát pre prijíma-
cie konanie i zápis nových študentov  je podpora AiS2 pre párovanie platieb, ktoré sa 
realizujú bankovým prevodom s presne definovaným variabilným symbolom podľa 
usmernenia Ekonomického úseku Rektorátu UPJŠ.  
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V roku 2018 pre akademický rok 2018/2019 prejavilo  záujem o štúdium na UPJŠ cel-
kovo 5 846 študentov na všetkých stupňoch štúdia. Z toho bolo 5 005 uchádzačov o 
štúdium prvého stupňa, spojeného prvého a druhého stupňa, 667 druhého stupňa a 174 
tretieho stupňa.  Z tohto počtu bolo na štúdium akceptovaných 3 474 uchádzačov 
a k 31. 10. 2018 bolo zapísaných 2 402 študentov (tabuľky 3a, 3b a 3c v tabuľkovej 
prílohe tejto správy).  
 
Napriek nepriaznivému demografickému vývoju sme v akademickom roku 2018/2019 
zaznamenali mierny nárast záujmu o štúdium na UPJŠ dokumentovaný počtom prija-
tých a následne stabilizovaný podiel zapísaných študentov (obrázok). Stále evidujeme 
nižší záujem o štúdium niektorých prírodovedných odborov (napr. matematika, informa-
tika, fyzika), čo môže byť aj dôsledkom zásahov do školských vzdelávacích programov 
tak na základných školách, ako aj na stredných školách. 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 štu-
dijné odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záujemcov než 
je univerzita pripravená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad štúdium vše-
obecného lekárstva a zubného lekárstva, ďalej štúdium v oblasti žurnalistiky, humanit-
ných vied, biológie a v medziodborovom štúdiu biológia-chémia.  
 

Trend počtu uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov na štúdium (denné a externé) 
v študijných programov I. a spojeného I. a II. stupňa v posledných piatich rokoch 

 

 
 

O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2018 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 2018/2019 sa zapísalo na II. stupeň štúdia 537 študentov 
v oboch formách, kým v akademickom roku 2017/2018 bolo celkovo zapísaných 593 
študentov. 
 
Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V akademickom roku 2017/2018 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium 1 612 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-
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sledujúcom obrázku dokumentuje pokles absolventov v posledných akademických ro-
koch (okrem lekárskej fakulty), 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 

 
 
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 Lekárskej fakulty a Prírodovedeckej fakulty 
patria k absolventom s najlepším uplatnením v SR. Vo všeobecnosti môžeme konšta-
tovať, že absolventi UPJŠ sú na trhu žiadaní a neevidujeme výrazné problémy s ich 
uplatnením na trhu práce. UPJŠ nepodceňuje 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 ponúkala  aj v akademickom roku 
2017/2018 10 certifikátov UPJŠ, 3 medzinárodne uznávané certifikáty a nový 

predmet:  Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe. Ponuka CIK pre študentov 
univerzity bez ohľadu na ich materskú fakultu prispieva k vyprofilovaniu absolven-
tov a k následnému lepšiemu uplatneniu v praxi.  

• Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) ponúka študentom aj absolventom ka-
riérne poradenstvo. Študentom v prvom rade poskytuje informácie (napr. o situácii 
na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, 
motivačných listov), pracuje s nimi na zlepšení sebapoznania (identifikácia silných 
a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytuje im mož-
nosti rozvoja kompetencií (so zreteľom na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej 
kariéry). Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu 
s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné 
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ponuky, dobrovoľníctvo). Práve z tohto dôvodu bol v letnom semestri akademic-
kého roka 2017/2018 založený Career Club UPJŠ, ktorého cieľom je dlhodobá 
spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov 
pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu. 
Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na 
kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Novinkou je záro-
veň vypisovanie pracovných ponúk pre študentov v akademickom informačnom 
systéme. Tieto pracovné ponuky sú zároveň filtrované podľa fakúlt, študijných pro-
gramov či ročníkov štúdia. Študenti teda priamo dostávajú kvalitné a na mieru šité 
pracovné ponuky a stáže. 

• 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 2018 získali študenti UPJŠ početné úspechy a ocenenia v oblasti vedeckovýs-
kumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. Sprievodným podujatím Európskej noci vý-
skumníkov 2018 bolo podujatie Falling Walls Lab Slovakia (FWLS) do ktorého sa zapo-
jili aj študenti univerzity. 
 
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 64 študentom za 
reprezentáciu UPJŠ v rôznych oblastiach činnosti. Prehľad počtu ocenených za akade-
mický rok 2017/2018 je prezentovaný v nasledujúcej tabuľke. 
 

Ocenenia študentov za reprezentáciu UPJŠ v akademickom roku 2017/18 
 

Fakulta          Reprezentácia     Publikačné  
výstupy VCR za 

prospech 

Mimoriadne štipendium 

ŠVOČ/ŠVK Konferencie A B C Umenie Šport Iné 

LF 3 1 2 0 0 0 1 4 13 

PF 7 0 0 0 0 14 2 0 6 

PrávF 9 0 0 3 0 0 0 0 6 

FVS 0 0 0 0 0 3 1 0 4 

FF 4 1 0 0 0 9 10 0 5 

ÚTVŠ 0 0 0 0 0 0 0 10 2 

UPJŠ 23 2 2 3 0 26 14 14 36 

 

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 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za prítomnosti dekanov fakúlt odovzdal študentom uni-
verzity dekréty o udelení Výročnej ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby 
štúdia na UPJŠ.   
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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 18, pričom k navýšeniu došlo predovšetkým na Lekárskej fakulte. Celkovo pô-
sobí na UPJŠ 771 vysokoškolských učiteľov, pričom viac ako 80 % má ukončený II. 
stupeň vysokoškolského vzdelávania a viac ako 30 % z nich úspešne habilitovalo, resp. 
inaugurovalo. 
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UPJŠ realizuje Univerzitu tretieho veku (U3V), do ktorej sú zapojené 4 fakulty a 2 uni-
verzitné pracoviská. Záujmové štúdium na U3V je trojročné, po 1. všeobecnom ročníku 
si frekventanti môžu vybrať jeden zo študijných programov: Anglický jazyk, Digitálne 
technológie v každodennom živote, Medicína, Politológia, Právo, Prírodné vedy, Psy-
chológia a Rastliny v životnom prostredí. V akademickom roku 2018/2019 navštevovalo 
U3V spolu 345 frekventantov, okrem 1. všeobecného ročníka (97 frekventantov) bol 
otvorený druhý ročník v študijných programoch: Anglický jazyk (15 frekventantov), Digi-
tálne technológie v každodennom živote (12 frekventantov), Medicína (25 frekventan-
tov), Politológia (12 frekventantov), Právo (15 frekventantov), Psychológia (24 frekven-
tantov) a Rastliny v životnom prostredí (40 frekventantov). V treťom ročníku pokračuje 
šesť študijných programy a to Anglický jazyk (9 frekventantov), Digitálne technológie 
v každodennom živote (11 frekventantov), Medicína (21 frekventantov), Právo (12 frek-
ventantov), Psychológia (18 frekventantov) a Rastliny v životnom prostredí (34 frekven-
tantov). V roku 2018 bola organizovaná prvá slávnostná promócia absolventov U3V, na 
ktorej si za účasti rektora UPJŠ prevzalo osvedčenie 54 absolventov. 
 
Na Lekárskej fakulte významnú zložku celoživotného vzdelávania tvorí špecializačné 
štúdium, ktoré rozširuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Všetky fakulty tra-
dične realizujú rigorózne konania. Prírodovedecká fakulta realizovala rozširujúce štú-
dium v odbore matematika, geografia a informatika.  
 
Na Filozofickej fakulte významnú zložku celoživotného vzdelávania tvorí špecializačné 
štúdium školskej psychológie (6 študentov) realizované Katedrou pedagogickej psycho-
lógie a psychológie zdravia a jazykové kurzy pre študentov a zamestnancov UPJŠ (42 
účastníkov), pre občanov Ukrajiny pracujúcich na území SR (10 účastníkov) realizo-
vané Centrom jazykovej prípravy. 
 

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. 
 
V rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ (OP Ľudské zdroje) zameranej na podporu ce-
loživotného vzdelávania je od 1. 5. 2018 realizovaný celouniverzitný projekt „Rozvoj 
kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ)“. Cieľom projektu je vy-
tvoriť model vzdelávacích aktivít pre zamestnancov verejnej správy, ktorí zlepšením 
svojich digitálnych zručností a zvýšením svojej právnej informovanosti budú lepšie 
uplatniteľní v praxi, flexibilní pri používaní nových technológií a zvýši sa ich pracovná 
efektivita. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií zamest-
nancov verejnej správy v oblasti digitálnych a právnych kompetencií, v oblasti informač-
nej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Do vzdelávacích aktivít Excel pre ekonó-
mov a Právne minimum pre pedagógov a sociálnych pracovníkov zboru väzenskej a 
justičnej stráže sa v roku 2018 zapojilo 43 účastníkov. 
 
CCVaPP v roku 2018 realizovalo celý rad komerčných i nekomerčných aktivít pre ab-
solventov i verejnosť. Medzi vzdelávacie aktivity CCVaPP patrí ďalšie vzdelávanie, kon-
tinuálne vzdelávanie a atestačné skúšky pedagogických zamestnancov (15 učiteľov ab-
solvovalo prvú alebo druhú atestačnú skúšku). CCVaPP je zodpovedné aj za prípravu 
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akreditačných spisov v rámci ďalšieho a kontinuálneho vzdelávania. V rámci kontinuál-
neho vzdelávania ponúka 10 vzdelávacích programov (aktualizačné a inovačné vzde-
lávanie) a 2 vzdelávacie programy (aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie). V 
rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ bolo realizova-
ných 15 aktualizačných a 1 inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania, 
ktoré počas 22 termínov absolvovalo 369 učiteľov. Okrem toho CCVaPP ponúka kurzy 
na zvýšenie digitálnej gramotnosti, ktoré prispôsobuje konkrétnym požiadavkám. 
V rámci komerčných aktivít patrí k najvýznamnejším realizácia školení pre Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky pre oblasť verejných financií. V roku 2018 sa zúčastnilo 
vyše dvadsiatich rôznych vzdelávacích kurzov spolu 3 943 zamestnancov verejnej 
správy, z toho 2 187 absolvovalo dištančné kurzy. 
 
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 43 žiakov základných škôl. Zároveň pokračovalo v tvorbe koncepcie 
a realizácie vzdelávacích aktivít v rámci IT Valley Akadémie a SAP AKADÉMIA - časť 
aktivít bola realizovaná pod projektom „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. 
Vzdelávanie bolo zamerané hlavne na študentov, ktorí mali možnosť absolvovať nie-
ktoré z pripravených 13 predmetov v 4 kurzoch, zúčastnilo sa ich 88 študentov. Vzde-
lávanie v SAP akadémii zabezpečovali lektori z IT firiem a fakulty BERG TUKE a dvaja 
interní zamestnanci CCVaPP. 
 
Aj v roku 2018 pokračovalo testovanie študentov, po ktorom mali  študenti možnosť 
získať medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence) a ECo-C 
(European communication certificate). Za úspešné absolvovanie niektorých modulov 
získalo medzinárodný certifikát ECDL Profile 7 študentov, ECo-C certifikát získali 3 štu-
denti. 
 
Súčasťou organizačnej štruktúry CCVaPP je Oddelenie pre inovatívne vzdelávanie, 
ktoré realizovalo vzdelávacie aktivity pre zamestnancov UPJŠ zamerané na vyučovanie 
s podporou IT. Toto oddelenie zároveň spravuje LMS pre vysokoškolské štúdium na 
UPJŠ, graficky spracovalo niektoré propagačné materiály, poskytovalo elektronickú 
podporu pri realizácii konferencií a odborných podujatí. 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 

Martin Bačkor 

Rastislav Jendželovský 

Prírodovedecká 

fakulta 

Excelentný tím pre výskum ate-

rosklerózy 
EXTASY 

Ružena Tkáčová 

Ivan Tkáč 

Ján Šalagovič 

Pavol Joppa 

Martin Javorský 

Lekárska fakulta 
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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 

 
Akreditačná komisia posúdila tvorivú činnosť špičkových tímov akceptovaných v 1. vý-
zve po troch rokoch ich činnosti. Špičkové tímy QMAGNA, Bioaktiv a EXTASY, repre-
zentujúce Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, úspešne prešli reevaluáciou 
spolu s ďalšími hodnotenými tímami. Akreditačná komisia posúdila tiež perspektívu tí-
mov v nasledujúcich rokoch, berúc do úvahy najmä zapojenie mladých členov tímov. 
Vychádzala zo správ, ktoré predstavitelia tímov poslali AK na základe jej výzvy. Aj v 
uplynulých troch rokoch vytvorili špičkové tímy pozoruhodné medzinárodne významné 
vedecké a umelecké diela a dokázali opodstatnenosť ich ďalšieho pôsobenia v režime 
špičkových tímov. 
 
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. 
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Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
V roku 2018 sa na UPJŠ riešilo 244 projektov podporených z domácich grantových 
schém, z toho 209 bolo výskumných projektov a 35 ostatných projektov v nasledovnej 
štruktúre: 
 
Výskumné projekty: 

 113 projektov VEGA, z toho 27 so začiatkom riešenia v roku 2018; 

 32 projektov KEGA, z toho 10 so začiatkom riešenia v roku 2018; 

 60 projektov APVV, z toho 13 so začiatkom riešenia v roku 2018;  

 4 iné projekty, z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2018. 
 
Ostatné projekty: 

 7 projektov APVV typu bilaterálnej spolupráce; 

 28 nevýskumných projektov (napr. Erasmus, Vyšehradský fond, Fond na pod-
poru umenia a pod.) 

 
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 
3,8 tvorivých zamestnancov (fyzický počet), resp. jeden tvorivý zamestnanec sa podie-
ľal priemerne na riešení 0,3 projektu financovaného z domácich zdrojov. Veľa riešiteľov 
sa podieľalo na riešení viac ako jedného projektu financovaného z domácich zdrojov 
vzhľadom k tomu, že výskumné tímy majú obvykle väčší počet riešiteľov ako je uvá-
dzaný priemer riešiteľov na projekt.  
 
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 2018 sa na UPJŠ riešilo 18 projektov podporených zo zahraničných grantových 
schém, z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2018. 
 
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 2018 získali zamestnanci UPJŠ 
súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej výške 349 270 €. Priemerná suma 
získaných finančných prostriedkov zo zahraničných výskumných i nevýskumných pro-
jektov na 1 tvorivého zamestnanca UPJŠ (fyzický počet) predstavuje viac ako 372 €. 
 
V roku 2018 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo za-
hraničných zdrojov zapojených 85,9 % tvorivých zamestnancov (prepočítaný počet). 
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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. 
 
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 2018 získali zamest-
nanci UPJŠ súťaživou formou celkový objem finančných prostriedkov z domácich zdro-
jov v celkovej výške 4 331 246 €, z toho 1 905 172 € za projekty APVV, 940 280 € za 
projekty VEGA, 218 083 € za projekty KEGA a 1 267 711 € za iné domáce projekty. 
 
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich projektov na jedného 
tvorivého zamestnanca (fyzický počet) činí 4 617 € a z toho priemerná suma na vý-
skumné projekty na jedného tvorivého zamestnanca UPJŠ činila 3 266 €.  
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UPJŠ je klasická univerzita, preto jej výskumná činnosť má predovšetkým charakter 
základného výskumu a výskum sa realizuje takmer výlučne s podporou domácich a za-
hraničných grantových schém. Napriek uvedenému boli riešené aj ďalšie výskumné 
úlohy (financované z iných zdrojov, resp. nefinancované), resp. realizovala sa vedecká 
spolupráca s nasledovnými inštitúciami:  
 
Na Lekárskej fakulte naďalej pokračuje spolupráca s firmou DB Biotech, spol. s r.o. pri 
vykonávaní projektu biomedicínskeho výskumu s názvom: Korelácia sérových-proteí-
nových markerov a mäkkého plátu u pacientov s hemodynamicky závažnou stenózou 
karotídy. Cieľom projektu je nájsť súvislosť medzi výskytom mäkkého plátu v oblasti 
vnútornej krčnice, ktorý predstavuje vyššie riziko cievnej mozgovej príhody u pacientov 
so zúžením vnútornej krčnice a medzi markermi krvného séra. 
 
Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ v Košiciach sa stal oficiálnym partnerom realizá-
cie viacerých aktivít akčného plánu Stratégia SR pre  integráciu Rómov do roku 2020 
pre D.2.3. Oblasť zdravia. Pracovníci Ústavu biologických a ekologických vied Príro-
dovedeckej fakulty sa podieľajú na monitoringu plánovanej diaľnice D1 Pozdišovce – 
št. hranica SK/UA pre účely vypracovania východiskovej migračnej štúdie živočíchov 
pre Národnú diaľničnú spoločnosť. Ústav geografie spolupracuje s mestskou časťou 
Západ Terasa v Košiciach na riešení socioekonomickej situácie obyvateľov mestskej 
časti, ďalej s firmou PHOTOMAP Košice v problematike geodézie, kartografie a diaľ-
kového prieskumu Zeme (DPZ), s firmou Geodeticca Košice v problematike geodézie, 
kartografie a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), so Správou Slovenských jaskýň Lip-
tovský Mikuláš pri realizácii hydrologických meraní v jaskyniach – akcia v rámci Plánu 
hlavných úloh Štátnej ochrany prírody. Ústav chemických vied v spolupráci s TEHO 
s.r.o. (Tepelné hospodárstvo Košice) realizoval syntézu kvalitatívne nových ty-pov inhi-
bítorov proti zanášaniu a korózii tepelných a chladiacich zariadení. 
 
Právnická fakulta vypracovala právnu analýzu pre mesto Košice s názvom: Analýza 
platnosti nájomnej zmluvy č. 2012001646 zo dňa 30.07. 2012 a ďalších súvisiacich otá-
zok medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. 
 
Fakulta verejnej správy vypracovala teoretické modely a praktické príklady efektívne-
ho a na výsledky zameraného riadenia v malých a stredne veľkých obciach, a to na 
príklade obcí zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Talianska a Švajčiarska. Odberateľ-
mi sú  malé a stredne veľké obce v medzinárodnom kontexte: Marktgemeinde Lana 
(Taliansko), Stadtgemeinde Meran (Taliansko), Hlohovec (Slovensko), Ratkovce (Slo-
vensko), Stadt Kempten (Nemecko), Alte Hansestadt Lemgo (Nemecko), Geme-inde 
Moosseedorf (Švajčiarsko), Gemeinde Wohlen bei Bern (Švajčiarsko), Marktge-meinde 
Moosburg (Rakúsko), Marktgemeinde Bad Eisenkappel (Rakúsko).  
Výstup: online platforma www.kowist.eu, teoretické modely a praktické príklady efek-
tívneho a na výsledky zameraného riadenia v malých a stredne veľkých obciach. 
Botanická záhrada vytvorila mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom 
Android a iOS. Aplikácia je hlavným výstupom projektu KEGA - Interaktívna zóna pre 
edukáciu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Botanická záhrada, projekt č. 
017UPJŠ-4/2017. Mobilná aplikácia je dostupná v Google Play alebo v App Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.upjs 
https://itunes.apple.com/app/botanick%C3%A1-z%C3%A1hrada-
upj%C5%A1/id1310362692?ls=1&mt=8 
 
 
 
 

http://www.kowist.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.upjs
https://itunes.apple.com/app/botanick%C3%A1-z%C3%A1hrada-upj%C5%A1/id1310362692?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/app/botanick%C3%A1-z%C3%A1hrada-upj%C5%A1/id1310362692?ls=1&mt=8
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Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi  
 
UPJŠ v roku 2018 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). Špecializované 
výskumné a vývojové pracovisko Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) koordino-
valo aktivity pre komercializáciu duševného vlastníctva a know-how na UPJŠ. V roku 
2018 pokračovala činnosť dcérskej spoločnosti SAFTRA, s. r. o. so 100 % majetkovou 
účasťou UPJŠ. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti X. „Rozvoj“. 
 
V roku 2018 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 2018 sa riešilo 
36 projektov VVGS, na ktoré boli  v roku 2018 alokované finančné prostriedky vo výške 
54 925,12 €.  
 
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských 
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2018 vyhlásená výzva na 
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsade-
ných šesť miest postdoktorandov, z toho jeden pracuje na Lekárskej fakulte, dvaja pra-
cujú na Prírodovedeckej fakulte, jeden na Právnickej fakulte a dvaja na Filozofickej fa-
kulte. 
 
Kvalifikačná štruktúra 
 
V roku 2018 na UPJŠ pôsobilo celkove 938 tvorivých zamestnancov. Z toho bolo 789 
vysokoškolských učiteľov a 149 výskumných pracovníkov (v prepočítanom počte to 
bolo 669,2 vysokoškolských učiteľov a 122,4 výskumných zamestnancov, teda spolu 
791,6 tvorivých zamestnancov). Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ bolo 
33 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. 
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Publikačná činnosť 
 
V roku 2018 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2 716 (z toho 486 CC) publikačných 
výstupov. Tento počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 31.3.2019 a je porov-
nateľný s počtom publikovaných výstupov v roku 2013 (2 606 publikačných výstupov), 
v roku 2014 (1 320 publikačných výstupov), v roku 2015 (2 402 publikačných výstupov), 
v roku 2016 (2 460 publikačných výstupov) a v roku 2017 (2 744 publikačných výstu-
pov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2018 je uvedená v tabuľke 13 
tabuľkovej prílohy tejto správy. Každý tvorivý zamestnanec (fyzický počet) publikoval 
v hodnotenom období 2,9 práce, resp. 0,5 práce v karentovanom časopise. O výskum-
nom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vykazovacom 
období 2018 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 491 prác v karentovaných 
časopisoch, čo predstavuje cca 16 % všetkých prác v karentovaných časopisoch publi-
kovaných vysokými školami v Slovenskej republike evidovaných v systéme CREPČ (v 
roku vykazovania 2018 sú v CREPČe publikácie príslušných kategórií s rokom vydania 
2017 a 2018). 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 2018, 
publikovanie v karentovaných časopisoch, publikovanie v renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge University Press, Sprin-
ger ai). 
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Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publiko-
vaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec (fyzický počet) získal v hodnotenom období 
priemerne 7,0 ohlasov na svoje práce. 
 

Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2018 (údaje k 31. 3. 2019) 

 

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 

 
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 2018 boli prostredníctvom univerzitnej webovej stránky popularizo-
vané 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 2018“ podieľala na organizácii rôznych podujatí: 
 

- Dlhodobo nezamestnaní - dokáže im obec pomôcť? 
- Medicínsky klub pre každého 
- Formy uskutočňovania obecnej samosprávy – teória, legislatíva, prax 

 
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 

2610 2739 13 26 191 45 5377 

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

8 8  3 10  28 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

169 52 146 16 75 11 454 

4 
Citácie v domácich publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch 

98 13 374 88 143 7 712 

5 
Recenzie v zahraničných  
publikáciách 

  1  9 1 11 

6 
Recenzie v domácich  

publikáciách 
   2 5  7 

7 
Umelecké kritiky v zahraničných  
publikáciách 

       

8 
Umelecké kritiky v domácich  
publikáciách 

       

 
Spolu 2888 2812 534 135 433 64 6592 

http://www.upjs.sk/
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- Finančná gramotnosť 
- Spravodlivosť vo verejnej správe 
- Spoznaj svoj mikrobióm 
- Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára KOKOS 
- Navigácia vnútri budov 
- Popoludnie s informatikou ― Extrapolácie 2018 história a budúcnosť IT na Slo-

vensku 
- New trends in chemistry 2018 
- Serendipity a vedecký pokrok. Sú nežiadúce produkty vždy iba na oštaru? 
- Štúdium antiproliferatívneho účinku prírodných / syntetických zlúčenín ― meto-

diky používané na Ústave farmakológie LF UPJŠ (prof. MVDr. Ján Mojžiš, 
DrSc.) 

- Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 
- Fyzikálny náboj 
- Klub učiteľov fyziky stredných škôl 
- Seminár z fyziky kondenzovaných látok 
- Regionálne Masterclasse 
- O čom možno veľa neviete...(transgénne rastliny – GMO) 
- ZOOFYZ stretnutie 
- O liekoch, ktoré jednou ranou zabijú dve muchy 
- XXIV. Prírodovedecká čajovňa: „Sami sebe“ ― veda a infraštruktúra na PF 

UPJŠ 
- XXIII. Prírodovedecká čajovňa: „Sami sebe“ ― veda a infraštruktúra na PF 

UPJŠ 
- Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich 

procesných oprávnení. 
- Košické dni trestného práva 2018, II. Ročník „Poškodený trestným činom a 

obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení“. 
- Právo-obchod-ekonomika VIII. 
- Ústavný súd slovenskej republiky v treťom funkčnom období – VII. ústavné dni 
- Etika, veda a vzdelávanie  
 

UPJŠ sa v roku 2018 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Festival vedy 
– Európska noc výskumníkov 2018“ – najväčšej vedeckej show na východnom Slo-
vensku, uskutočnenej v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach.  
 
Zástupcovia všetkých fakúlt UPJŠ úspešne predstavili vedu ako zábavnú a dobro-
družnú prostredníctvom 24 stánkov s viacerými aktivitami: 

- Tajomný svet rastlín; Naša Európska únia v ktorej žijeme; Mesto a jeho príbehy; 
Veľký brat sa pozerá; Hľadaj priateľské laktobacily; Kreatívna škola pipetovania; 
Ľudská slza ako umenie; Obrovský nafukovací model hrubého čreva; Človek-
Právo-Digitálny svet; S ďalekohľadom na cestách; Sociálni inžinieri v nás; Sú 
reakcie mozgu vždy presné?; Život na úrovni; Bunka pod mikroskopom; Mate-
matika v experimentoch; Spoznávaj a chráň; Stopy neviditeľného; Zaujímavý 
svet experimentálnej fyziky; Budem drakom - zmrzlina vyrobená na počkanie; 
Polárny výskum na UPJŠ v Košiciach; Svet ako ho nepoznáme; Ako v sebe 
objaviť vedca; Medzi hrou a chémiou; Športuj zdravo, cíť sa skvelo 
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Rektor UPJŠ aj v roku 2018 udelil Ceny rektora s cieľom udržania a zvýšenia kvality 
vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti zamestnancov a doktorandov:  
 
Nositelia Ceny rektora UPJŠ za významný prínos v oblasti vedy a výskumu: 
 

- Dr.h.c. prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 
za mimoriadny vedecký prínos v oblasti teórie grafov, významnú publikačnú čin-
nosť, citačný ohlas a vynikajúcu grantovú úspešnosť 

- prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. 
 

za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri experimentálnom štúdiu nízkorozmer-
ných a geometricky frustrovaných magnetických systémov s možným využitím 
v oblasti magnetického chladenia pri nízkych teplotách, významnú publikačnú 
činnosť a citačný ohlas, ako aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce  
 

- prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 
za významný vedecký prínos, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych časo-
pisoch, výskumné aktivity dosahujúce vysokú medzinárodnú úroveň a grantovú 
úspešnosť. 

 
Nositelia Ceny rektora UPJŠ za významný prínos doktorandov vo vedeckovýs-
kumnej činnosti: 
 

- RNDr. Michal Nemergut 
za etablovanie experimentálnych metód purifikácie proteínov tzv. IMAC techni-
kou, za zavedenie metód týkajúcich sa tvorby cielených bodových mutácií v 
proteínoch a nadpriemernú publikačnú činnosť 
 

- Mgr. Marta Kulanová 
za skúmanie emigračných zámerov vysokoškolákov, za overenie modifikova-
ného Modelu presvedčení o migrácii a nadpriemernú publikačnú činnosť. Cena 
bola odovzdaná na slávnostnom otvorení nového akademického roka. 
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Na UPJŠ sa v roku 2018 ukončili habilitačné konania 8 docentov; ich zoznam vrátane 
študijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy. 

 
Na UPJŠ sa v roku 2018 ukončili inauguračné konania 7 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 2018 boli prezidentom SR vymenovaní za profesora nasledovní zamestnanci: 

- doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. 
- doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. 
- doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. 
- doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. 

 

Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2018 bol 46 rokov (tabuľka č. 8 tabuľkovej 
prílohy tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 50,8 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 2016 až 2021 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 2018 

 

 
 
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 40,0 155,9 62,5 307,8 175,7 53,3 536,8 410,6 123,1 3,1

PF  32,4 50,4 60,0 3,3 146,1 87,8 51,0 284,9 282,0 2,9

PrávF 5,2 20,7 24,5 1,1 51,5 28,3 6,1 85,9 74,0 11,9

FVS 2,0 9,7 17,3 29,0 17,7 1,0 47,7 47,7

FF 12,4 27,0 67,5 14,1 121,0 30,9 6,3 158,2 142,3 15,6 0,3

RaUP 1,3 2,0 8,1 2,4 13,8 260,7 9,6 284,1 269,7 5,5 8,9

ŠD 59,4 59,4 41,8 14,7 2,9

ŠJ 43,5 43,5 20,9 22,6

Celkom 102,7 149,8 333,3 83,4 669,2 704,0 127,3 1500,5 1268,1 194,6 37,8

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 2017 a 2018 

 

 
 

UPJŠ v roku 2018 zamestnávala 1500,5 zamestnancov v ročnom prepočítanom počte. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v roku 2018 nárast oproti roku 
2017 spolu o 33,6 zamestnancov. V kategórii „vysokoškolskí učitelia“ bol zaznamenaný 
nárast o 11,8 zamestnancov, v kategórii „výskumní zamestnanci“ došlo k nárastu o 1,4 za-
mestnanca. V kategórii „ostatní zamestnanci“ došlo k nárastu o 20,4 zamestnancov a to 
najmä z dôvodu vyššej potreby odborných zamestnancov v rámci realizácie národného 
projektu „IT Akadémia – vzdelávania pre 21. storočie“.  

 
Najväčší nárast v kategórii vysokoškolských učiteľov bol zaznamenaný na Lekárskej fa-
kulte, a to o 15,7 učiteľov. K miernemu zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov  došlo aj 
na Právnickej fakulte a Fakulte verejnej správy a k zníženiu na Prírodovedeckej fakulte a 
Filozofickej fakulte. Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2018 predstavo-
val 1 666 osôb.  

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2018 

 

 
 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koefi-
cientom kvalifikačnej štruktúry.

  
Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. v rokoch 2018 a 2017 

 

 

2018 2017

nárast + 

zníženie - 2018 2017

nárast + 

zníženie - 2018 2017

nárast + 

zníženie - 2018 2017

nárast + 

zníženie -

LF 307,8 292,1 15,7 53,3 54,6 -1,3 175,7 173,9 1,8 536,8 520,6 16,2

PF 146,1 148,6 -2,5 51 59,8 -8,8 87,8 113,9 -26,1 284,9 322,3 -37,4

PrávF 51,5 51,2 0,3 6,1 6,7 -0,6 28,3 27,3 1 85,9 85,2 0,7

FVS 29 28,4 0,6 1 0,4 0,6 17,7 17,6 0,1 47,7 46,4 1,3

FF 121 122,1 -1,1 6,3 3,3 3 30,9 28,9 2 158,2 154,3 3,9

RaUP 13,8 15 -1,2 9,6 1,1 8,5 363,6 322 41,6 387 338,1 48,9

Celkom 669,2 657,4 11,8 127,3 125,9 1,4 704,0 683,6 20,4 1500,5 1466,9 33,6

SpoluZamestnanci VVZVysokoškolskí učitelia Ostatní zamestnanci      
Pracovisko

Vek Počet zamestnancov v %

do 30 rokov 135 8,1

do 40 rokov 422 25,3

do 50 rokov 472 28,3

do 60 rokov 378 22,7

do 65 rokov 129 7,8

nad 65 rokov 130 7,8

2018 2017

Počet profesorov a doc. s DrSc. 99,88 96,24

Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc. 170,62 167,27

Počet  učiteľov s vedeckou hodnosťou  CSc., PhD. 307,61 310,28

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti 106,21 100,26

Spolu 684,32 674,052
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Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a pre-
vádzkových zamestnancov univerzita venovala primeranú pozornosť. Zamestnanci mali 
možnosť zúčastňovať sa odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj 
obnoviť si odbornú spôsobilosť na tie činnosti, ktoré bolo možné vykonávať len preukáza-
ním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce  zamestnancov zabezpečila univerzita a jej 
súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy v oblasti digitálnej gramotnosti, kurzy anglického 
jazyka pre zamestnancov, ktorí využívajú tento jazyk pri výkone svojej práce.  Univerzita 
vytvorila pre svojich zamestnancov pracovné prostredie so zabezpečením výpočtovej tech-
niky a dostupnosti k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej úrovni 
vykonávať činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.  
 

Zapojenie zamestnancov do mobilít                                                                                    
 

Zamestnanci UPJŠ realizovali v  akademickom roku 2017/2018 269 zahraničných mobilít 
všetkých typov za účelom vzdelávacích, výskumných a prednáškových pobytov. V porov-
naní s akademickým rokom 2016/2017 došlo k poklesu počtu mobilít a to najmä z dôvodu 
ukončenia niektorých projektov, ktoré boli zdrojom financovania mobilít, alebo ktorých 
sprievodnými aktivitami boli práve zahraničné pobyty zamestnancov. Zahraničné mobility 
zamestnancov UPJŠ boli v uplynulom akademickom roku 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. Ani jedna odchádzajúca mobi-
lita zamestnancov sa nerealizovala v rámci Národného štipendijného programu. Dĺžka 
všetkých realizovaných mobilít vyslaných zamestnancov UPJŠ  dosiahla v sledovanom 
období spolu 2479 osobodní, ktoré v relatívnom vyjadrení na jedného cestujúceho zamest-
nanca predstavovali priemerne viac ako deväťdňovú mobilitu. V porovnaní s predchádza-
júcim akademickým rokom 2016/2017 čiastočne poklesol počet osobodní na mobilitách 
a taktiež sa skrátila dĺžka mobility približne o dva dni. Zároveň sa zvýšil záujem o realizáciu 
mobilít a aj vzrástli možnosti financovania mobilít v rámci programu Erasmus+, čo sa pre-
javilo v medziročnom raste osobodní pri takmer nezmenených podmienkach minimálnych 
dĺžok mobilít.  

 
Obľúbenosť programu Erasmus+ resp. iných európskych programov sa prejavila aj v rámci 
prichádzajúcich mobilít, ktoré v akademickom roku 2017/2018. Celkový počet prichádza-
júcich mobilít bol oproti minulému obdobiu nižší, čo taktiež súvisí s ukončením niektorých 
dlhodobejších projektov, na ktoré boli naviazané viaceré mobility realizované v minulosti. 
V rámci Národného štipendijného programu boli prijatí zamestnanci len na jednej fakulte 
a v porovnaní s minulým obdobím predstavoval počet osobodní financovaných z tohto pro-
gramu len jednu pätinu predchádzajúceho obdobia. 
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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 746 220 €. Prehľad o výške čerpania podľa jednotlivých 
fakúlt univerzity ponúka nasledujúca tabuľka. 
 

                 Prehľad čerpania sociálnych štipendií podľa jednotlivých fakúlt 
 

Fakulty 
Zostatok 

z roku 2017 
Dotácia na 
rok 2018 

Čerpanie 
v roku 2018 

Zostatok 
k 31.12.2018 

LF 54 560,94 234 267 261 465 27 362,94 

PF 41 674,84 115 000 137 785 18 889,84 

PrávF 15 697,06 60 480  58 925 17 252,06 

FVS 32 999,83 110 000 116 500 26 499,83 

FF 60 678,72 179 279 164 310 75 647,72 

ÚTVŠ 1 251,42 7 863 7 235 1 879,42 

Spolu (€)  206 862,81 706 889 746 220 167 531,81 

 
 

Prospechové štipendiá 
 

Podpora študentov mala aj v akademickom roku 2018/2019  rôzne podoby, okrem iného aj for-
mou finančnej motivácie – motivačné štipendium, ktoré bolo realizované vyplácaním odboro-
vého štipendia, prospechového štipendia pre desať percent študentov s najlepším prospechom 
dosiahnutým za uplynulý akademický rok, formou výročných cien rektora a mimoriadnych šti-
pendií.  

 
Motivačné štipendium pre denných študentov bolo v roku 2018 vyplatené v celkovej výške 415 
535 €, z toho ako prospechové 318 710 €. Ako odborové štipendium bolo MŠVVaŠ poskytnu-
tých 96 825 €, ktoré získali študenti študujúci vo vybraných študijných odboroch na Prírodove-
deckej fakulte.         

 
Ocenenia rektora boli udeľované formou Výročných cien rektora absolventom štúdia prvého 
alebo druhého stupňa za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia a študentom, ktorí 
dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu. Formou mimoriadnych štipendií 
boli ocenení študenti, ktorí úspešne reprezentovali univerzitu v rôznych oblastiach (napr. športu, 
kultúry). Spolu boli vyplatené prostriedky v celkovej výške 43 400 €.  

 
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, respektíve Študentskej vedeckej a odbornej činnosti je na 
univerzite bohatá.  

 
Štatút Študentských pomocných vedeckých síl (ŠPVS), v rámci ktorého sa mohli študenti zapojiť 
do práce výskumných tímov je úspešne využívaný najmä na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, kde 
slúži už tradične k formovaniu profilu ich absolventov. Od akademického roku 2017/2018 boli 
realizované aj pozície Študentských pomocných pedagogických síl (ŠPPS). Pozície ŠPVS 
a ŠPPS (spolu 39) boli financované použitím financií Centrálneho fondu dekana PF. 
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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 10 prác v dvoch sekciách: klinickej (4) a teoretickej (6).  

 
 
ŠVK sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ každoročne teší veľkému záujmu zo strany študen-
tov. Fakultnej prehliadky prác vypracovaných v rámci vedeckej a odbornej činnosti sa v aka-
demickom roku 2017/2018 zúčastnilo 108 študentov, ktorí predniesli svoje práce v 16 klasic-
kých sekciách. Prehliadku doplnila Programátorská súťaž a IHRA. Odborné poroty po dôklad-
nom vypočutí všetkých príspevkov a v súlade so štatútom študentskej vedeckej konferencie 
(ŠVK) navrhli najlepšie z prednesených prác na ocenenie a na postup do národných či medzi-
národných kôl ŠVK. V roku 2018 bol hlavným organizátorom česko-slovenského  kola ŠVK 
v matematike a informatike Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty, kde UPJŠ re-
prezentovalo 12 študentov, ktorí získali tri druhé a dve tretie miesta. Česko-slovenské kolo vo 
fyzike sa konalo v Prahe na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a štu-
denti Prírodovedeckej fakulty obsadili jedno prvé a jedno 3. miesto. 

 
Na Právnickej fakulte UPJŠ sú študenti 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 akademickom roku 
2017/2018 sa konali: 11. ročník Sympózia z medzinárodného a európskeho práva na tému: 
Medzinárodné právo  a ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti, 5. ročník Sympózia 
z obchodného práva na tému: Ochrana práv veriteľov v obchodných záväzkových vzťahoch, 
3. ročník Sympózia z pracovného práva na tému: Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca. 
Všetky tieto aktivity smerujú k zvyšovaniu odbornej vybavenosti študentov už počas ich štúdia 
na fakulte. V tejto súvislosti možno poukázať aj na úspechy študentov Právnickej fakulty, ktorí 
v uplynulom akademickom roku úspešne reprezentovali fakultu v študentských súťažiach na 
celoštátnej úrovni (1. miesto na študentskej vedeckej konferencii, 1. miesto na Simulovanom 
rozhodcovskom konaní, 2. miesto na Simulovanom trestnom procese), ako aj na Česko-Slo-
venskej úrovni (1. miesto na ČSESP Moot Courte).   

 
Na Fakulte verejnej správy sa v akademickom roku 2017/2018 konalo už 11. fakultné kolo 
ŠVOČ, ktorého sa zúčastnili 4 študenti. Záujem študentov v porovnaní s minulým akademic-
kým rokom bol nižší, no kvalita prác z hľadiska tematického zamerania a obsahového spraco-
vania sa zvýšila. Účastníci fakultného kola ŠVOČ získali vecné ceny a finančnú odmenu. Víťaz 
fakultného kola ŠVOČ sa zúčastnil celoslovenského kola, ktorého účastníkmi boli fakulty za-
merané na spoločensko-vedné odbory (napr. UCM v Trnave, UMB v Banskej Bystrici, EU 
v Bratislave).    

 
Na Filozofickej fakulte je ŠVOČ organizovaná na mnohých katedrách. V uplynulom akademic-
kom roku získala študentka psychológie 3. miesto v rámci celoslovenského kola ŠVOČ a dve 
práce z oblasti sociálnej práce sa umiestnili na 1. a 2. mieste na celoslovenskej prehliadke 
ŠVOČ. 
 
V akademickom roku 2017/2018 zorganizoval Ústav telesnej výchovy a športu už 4. ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“. 
Študenti ÚTVŠ reprezentovali univerzitu už tradične na viacerých športových podujatiach, 
napr. na Majstrovstvách sveta  (vodné lyže – 2x 2. miesto na MS team open), Svetovej lige 
(snowboard – 11. miesto paraller GS FIS), Zimnej univerziáde SR (2. miesto vo futsale), Maj-
strovstvách SR (vodné lyže – 3. miesto MSR skoky, snowboard – 5. miesto paraller slalom 
MSR juniorov), International Olympic Hopes Cup (zápasenie – 1. miesto). Študenti študijného 
programu Šport a rekreácia sú členmi rôznych ligových mužstiev vo viacerých športoch (napr. 
extraliga – volejbal, 1.liga – hokej, Fortuna liga – futbal).  

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 akademickom roku prispievalo k zlepšeniu kvality priestorov na fakultách najmä rie-
šenie 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. Lekárska fakulta pravidelne investuje aj do nákupu výučbových materiálov (napr. zubole-
kárskeho materiálu, chemikálií, učebníc). 
 
Na Prírodovedeckej fakulte v priebehu akademického roku 2016/2017 došlo k požiaru budovy na 
Moyzesovej 11, čo si vyžiadalo zmeny vo výučbe a dodatočné finančné zdroje potrebné pre ob-
novu budovy. K najvýznamnejším projektom na ktorých sa Prírodovedecká fakulta 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 uplynulých rokoch fakulta 
úspešne realizovala projekt rozvoja klinického právnického vzdelávania, v rámci ktorého došlo 
okrem iného aj k rekonštrukcii priestorov pre výučbu klinických predmetov. 
 
Filozofická fakulta pokračovala v trende skvalitňovania technických parametrov učební a kultivo-
vaní oddychovej zóny pre študentov v areáli fakulty. Nové priestory v budove Platón umožnili v 
plnom rozsahu implementovať kvalitný počítačový park, tlmočnícke headsety, rôzne softvérové a 
hardvérové riešenia, predovšetkým v tlmočníckom a počítačovom laboratóriu. V budove Aristote-
les sa najmodernejšou technikou významne dopĺňa Laboratórium experimentálnej fonetiky a ko-
munikácie, ďalej tiež televízne a filmové štúdio ako aj pedagogické laboratórium. V budove Sokra-
tes sa rozvíja Psychologické laboratórium, okrem iného vybavené špecializovaným štatistickým 
softvérom (SPSS, Amos), špecializovaným softvérom pre psychologické laboratória SUPERLAB 
a súborom elektronických verzií psychodiagnostických skúšok. 
 
Vybavenie výučbových učební na Fakulte verejnej správy je štandardné (počítač, dataprojektor, 
interaktívna tabuľa), zriadené sú dve jazykové laboratória a v 1 miestnosti je nainštalovaný video 
konferenčný set, ktorý bol využitý napr. pri realizácii workshopu na tému verejné obstarávanie, 
ktorý zabezpečovalo Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly a Úrad vládneho auditu 
v rámci predmetu kompetentnosti administratívnych kapacít EŠIF (projekt NAKAP). V akademic-
kom roku 2017/2018 bola na Fakulte verejnej správy realizovaná nevyhnutná obnova zastaraného 
vybavenia, zakúpené boli 2 tablety a schodolez pre študentov so špecifickými potrebami; rekon-
štruované boli dve výučbové miestnosti.  
 
Poradenské a kariérové služby  

 
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) poskytuje poradenské služby pre všetkých študen-
tov vrátane podpory študentov so špecifickými potrebami už od roku 2013. Študenti majú možnosť 
využiť psychologické (aj v anglickom jazyku), kariérové, sociálne a právne poradenstvo. UNIPOC 
v akademickom roku 2017/2018 pre študentov zorganizovalo množstvo podujatí, napr. 2. ročník 
Dňa kariéry, tréningový program Podnikni niečo, Autogénny tréning, Deň duševného zdravia, Ži-
voToPíš, či workshop Akademický životopis pre doktorandov.  
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Univerzitné poradenské centrum otvorilo v letnom semestri Kariérny klub Career Club UPJŠ, zdru-
žujúci zamestnávateľov, ktorí chcú spolupracovať s našou univerzitou a chcú zamestnávať našich 
študentov a absolventov. Momentálne má 13 členov. UNIPOC začal v akademickom roku 
2017/2018 vydávať newsletter, ktorý je zameraný na aktuálnu situáciu (ne)zamestnanosti absol-
ventov UPJŠ.  
 
V rámci podpory študentov so špecifickými potrebami boli v uplynulom akademickom roku zakú-
pené pomôcky a prístroje pre nevidiacich a slabozrakých študentov a pre študentov s poruchami 
učenia. Začali sa tiež práce na výstavbe vstupnej rampy a zdvíhacích plošín vo viacerých priesto-
roch UPJŠ za účelom zjednodušenia prístupu do budov pre študentov s telesným postihnutím. 
V budúcom akademickom roku plánuje UNIPOC rozširovať svoje aktivity a podujatia pre študentov 
a zároveň bude pokračovať v cieli debarierizácie priestorov univerzity.  
 
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 prostredníc-
tvom sociálnych sieti a letákov.  
 
Ubytovacie služby   

 
K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a jedálňami 
UPJŠ (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2018 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1 760 ubytovacích 
miest vo vlastných zariadeniach. Ďalších 300 miest (Ubytovňa Kosmalt, Ubytovňa Pražská 2) má 
univerzita v prenajatých ubytovacích zariadeniach externých zmluvných partnerov (Arcona Capi-
tal), kde je ubytovaných 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 40 študentov z Ukrajiny, ktorí začali štúdium na univerzite. 
 

Knižničné služby  
 

Univerzitná knižnica UPJŠ (UK) ako univerzitné pracovisko  sa  podieľa na informačnom zabez-
pečení 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 2018 evidovala 7 995 používateľov, z ktorých najväčší podiel tvoria študenti univerzity všet-
kých troch stupňov štúdia (77 %).  
 
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-

http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/
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lupráci so SAIA). UK tak pripravila 70 podujatí pre používateľov, z toho 38 zameraných na infor-
mačné vzdelávanie. Používateľom poskytla 4 442 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 2018 využívala sociálne siete – Facebook. 
 
Výber z podujatí UK: 
18.01.-20.03.2018 – Výstava fotografií Lisl Steiner: PORTRÉTY Z RAJA 
13.11.2018 – Autorské čítanie herca a spisovateľa Andreasa Jungwirtha v Rakúskej knižnici 
08.11.2018 – Konferencia Nové kompetencie akademickej knižnice pri príležitosti 45. výročia 
vzniku Univerzitnej knižnice UPJŠ (pri príležitosti jubilea bola v priestoroch UK zrealizovaná aj ce-
loročná výstava Od atramentu k wifi)  
06.03.2018 – Seminár Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2018 (ponuka štipendií na jazykové 
kurzy a pobyty) 
20.02.2018 – Vedecký seminár, publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis 
05.-11.03.2018 – Týždeň slovenských knižníc (Dni darovania kníh, súťaže pre študentov, atď.)  
06.11.2018 – Informačný seminár Evidencia výstupov publikačnej činnosti a ohlasov 
 
UK zabezpečovala prostredníctvom Oddelenia Edičnej činnosti komplexnú vydavateľskú činnosť 
univerzity v tlačenej i elektronickej podobe v súlade so Smernicou č. 3/2016 o edičnej činnosti 
UPJŠ a jej súčastí a Smernicou č. 4/2016 o elektronickom publikovaní dokumentov zabezpečovala 
k 30.08.2019. Odo dňa 1. 9. 2019 vzniklo Vydavateľstvo ŠafárikPress začlenené v organizačnej 
štruktúre Univerzitnej knižnice. Prebralo na seba všetky aktivity zaniknutého oddelenia.  Vydava-
teľská činnosť prebiehala v súlade s novou Smernicou č. 7/2018 o edičnej činnosti UPJŠ a jej sú-
častí a Smernicou č. 8/2016 o elektronickom publikovaní dokumentov. Aktivity univerzitného vý-
znamu boli realizované pod záštitou Edičnej rady UPJŠ v zmysle schváleného Edičného plánu 
UPJŠ na rok 2018. Vydaných bolo 145  publikácií v náklade 21 100  exemplárov.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou aktivít univerzitného významu je zabezpečovanie predaja vydavateľskej 
produkcie Univerzitnou predajňou kníh a e-shopom univerzity Unibook – internetový obchod. 
V roku 2018 dosiahol ročný obrat z predaja sumu 55 523,83 € (bez DPH). Predaných bolo 4 567 
ks univerzitných publikácií. Na uvedenom obrate sa podieľali aj 4 zmluvní komisionálni distribútori. 
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Informačné služby 
 
V akademickom roku 2017/2018 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 spolupráci s dodávateľom nasadil Úsek sieťových služieb do ostrej prevádzky IKT  Medipark. 
Úsek takisto realizoval inováciu siete univerzitnej knižnice a zároveň riešil problémy s bezpečnos-
ťou a to prelomenie šifrovania WPA2 Wifi siete. Dvaja zamestnanci úseku sa stali členmi univer-
zitného CSIRTu (Computer Security Incident Response Team), ktorý dohliada na bezpečnosť sie-
ťovej a kybernetickej prevádzky.  
 
CIaKT je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET priamo na chrbtici siete SANET II - 
prepája uzly siete na TU Košice, TU Zvolen, Trebišov, Michalovce, Humenné  a Vranov nad Top-
ľou. V akademickom roku 2017/2018 boli pripojené Gymnázium Futurum, Gymnázium Dr. C. Dax-
nera, Vranov nad Topľou, ZŠ L. Novomeského Košice, Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, 
Košice. Takto pripojené školy majú k dispozícii široký okruh služieb – protokolov (napr. IPV4, IPV6, 
IP multicast, IP-TV, IP telefóniu).  Doteraz bolo zrealizované pripojenie 79 subjektov verejnopráv-
nych a štátnych neziskových organizácií. 
 
Na Úseku informačných systémov bola hlavným cieľom udržateľnosť prevádzky a rozvoj systémov. 
bol prvýkrát naplnený ostrými dátami IS UNIKAN (UNIverzitná KAlkulácia Nákladov) spracovanie 
fullcostingu pre univerzitu, ku ktorej úsek poskytuje podporu vo forme prípravy údajov a konzultácií 
pre univerzitu a dodávateľa. CIaKT ďalej zabezpečil nasadenie manažérskeho DASHBOARDU – 
Cieľom  riešenia je poskytnúť manažmentu verejných vysokých škôl (VVŠ) na jednotlivých úrov-
niach riadenia (rektorát, fakulta, katedra) nástroj na operatívne rozhodovanie a riadenie VVŠ s 
vyžitím databázovej základne a technológii implementovaných v systéme SOFIA BI/BW. Ďalej bola  
zabezpečená správa údajov pre Thaisia a Semená pre Botanickú záhradu UPJŠ a prepojenie do-
chádzkového systému a IS CardPay.  
 
Bola zrealizovaná analýza informačnej bezpečnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov. Dô-
raz bol kladený na minimalizáciu údajov  evidovaných v jednotlivých systémoch. Spolupracovali 
sme na analýze vplyvu rizík systému riadenia informačnej bezpečnosti ISMS. Boli vytvorené web 
stránky nových pracovísk UPJŠ: Univerzitný vedecký park Medipark a Technologický a inovačný 
park UPJŠ. Zároveň boli pre Medipark testované  informačné systémy : pre podporu vedeckého 
výskumu SPVV,  systém pre dynamickú vedeckú a výskumnú platformu DYNAX a systém pre za-
bezpečenie podpory managementu a podpory ochrany autorských práv IPR. Úsek zabezpečuje 
funkciu registračnej autority CA DISIG. Poskytuje tak pre vlastných zamestnancov ako aj pre ex-
terných záujemcov možnosť získať certifikát pre elektronický podpis. Vydávame aj kvalifikované 
certifikáty, zaručený elektronický podpis. Ich počet bol spolu 312 ks. 
 
V akademickom r oku 2017/2018 bolo vydaných 1 803 študentských ISIC kariet. Stále sa rozširuje  
prepojenie systémov automatickej identifikácie osôb (AIO) a akademického informačného systému 
(AiS2) o ďalšie oblasti údajov. V tomto akademickom roku pribudla aj možnosť elektronického 
schválenia, resp. vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov ohľadom výdaja personál-
nych identifikačných kariet (PIK).   
 
V rámci akademického roka 2017/2018 sa Úsek lokálnej podpory podieľal na implementácii IKT 
Medipark zavedením prístupového a dochádzkového systému pre UVP Medipark. Takisto pre-
bieha postupný upgrade osobných počítačov v Univerzitnej knižnici, o ktorú sa v tomto akademic-
kom roku začal úsek starať.   
 
Pracovisko aj naďalej zabezpečuje metodické usmernenie, realizáciu obstarania, zmlúv a procesu 
objednávania univerzity ako celku v oblasti IKT a to najmä centrálnej zmluvy na obstaranie IKT  
ako tovaru, ďalej komponentov a príslušenstva, servisu tlačiarní, kancelárskej techniky, sieťových 
zariadení, nákup IP telefónov, tonerov  a ďalších komodít z tejto oblasti.  



 55 

 
Voľnočasové a iné aktivity 

 
Na univerzite pôsobil v akademickom roku 2017/2018 celý rad študentských spolkov a organizácií 
rozličnej orientácie a zamerania. Z viacerých možno spomenúť na Lekárskej fakulte Spolok medi-
kov mesta Košice (SMMK) a Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, na Prírodovedeckej 
fakulte Študentskú radu, na Právnickej fakulte miestnu organizáciu Európskeho združenia študen-
tov práva ELSA, na Filozofickej fakulte Občianske združenie Sofia (pôvodne Študentská rada FF 
UPJŠ), na Fakulte verejnej správe Študentský parlament. 
 
Študenti Prírodovedeckej fakulty vydávajú občasník PRÍMES a organizujú každoročné Prírodove-
decké dni. V uplynulom akademickom roku sa študenti Prírodovedeckej fakulty zapojili do projektu 
Živé IT projekty, realizovaného v spolupráci viacerých univerzít a praxe. Študenti Filozofickej fa-
kulty vydávajú vlastný študentský časopis Univerzál (http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/casopis-uni-
verzal/). Na univerzite pôsobí Univerzitná študentská televízia (UniTV), ktorá vznikla ako projekt 
študentov masmediálnych štúdii na Filozofickej fakulte (https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-
verejnostou/uni-tv/). V študentských domovoch na Medickej ulici sa úspešne realizuje študentské 
internátne vysielanie ŠtuRKo (https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/sturko/).  
 

 
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 univer-
zity, ale aj stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta Košice. V súlade s cieľmi a potrebami 
rozvoja telesnej kultúry spolupracovala aj s ostatnými telovýchovnými a spoločenskými organi-
záciami.  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 Prírodovedeckej fakulty, a to reali-
záciou prednášok a praktických cvičení (zimný semester: Tropická a subtropická flóra, Ekológia 
rastlín, Embryológia rastlín, letný semester: Fyziológia rastlín, Integrovaná ochrana rastlín, Den-
drológia, Fyziológia rastu a vývinu rastlín), ako aj vedením bakalárskych a magisterských prác. 
Ďalej sa podieľali na výučbe Univerzity tretieho veku (U3V) zabezpečovaním prednášok a cvičení 
v študijnom programe Rastliny a životné prostredie. Úspešne realizovali už v poradí 9. ročník ve-
domostnej súťaže Botanikiáda pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského samospráv-
neho kraja. Pracovníci Botanickej záhrady v spolupráci s Centrom voľného času RCM Košice ak-
tívne zabezpečovali vedomostné súťaže v krajských kolách  pre stredoškolákov v Biologickej olym-
piáde a Stredoškolskej odbornej činnosti. Organizovaním tematických výstav sa aj v uplynulom 
akademickom roku podieľali na nepriamom vzdelávaní návštevníkov (napr. Jesenné plody, Vče-
lárstvo, Orchidey – skvosty v ríši rastlín, Výstava bonsajov, Motýle exotických trópov, Kaktusy 
a sukulenty, viac na: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/.   
 

Ústav telesnej výchovy a športu 
 

Ústav telesnej výchovy a športu ponúka okrem študijného programu Šport a rekreácia pre študen-
tov celej univerzity každoročne širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizujú pod názvom 
Športové aktivity. Poslucháči všetkých stupňov štúdia mali v uplynulom akademickom roku mož-
nosť výberu z 20 pohybových aktivít: aerobik, step aerobik, body-form, basketbal, bedminton,  bo-
uldering, drop2sizes, florbal, floorwork, funkčný tréning, jóga, pilates, plávanie, posilňovanie, run 
for fit, sálový futbal, SM-systém, stolný tenis,  tenis a volejbal. Ústav v spolupráci s Prírodovedec-

http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/casopis-univerzal/
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/uni-tv/
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/sturko/
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
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kou fakultou a TJ Slávia UPJŠ ponúka študentom šach v troch formách (základy šachu, kompo-
zičný šach a praktický šach). Študenti UPJŠ v akademickom roku 2017/2018 prejavili najväčší zá-
ujem o posilňovanie a bedminton. Dlhodobo sú na ústupe tradičné športy - basketbal a volejbal. 
Už tradične najvyšší záujem o šport prejavujú študenti Lekárskej fakulte, a to nielen preto, že špor-
tové aktivity sú pre nich v 1. ročníku povinným predmetom. Študenti sa zaujímajú 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 Fakulty verejnej 
správy. Záujem o pohybovú aktivitu nad rámec povinnej či výberovej telesnej výchovy však preja-
vujú 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 záujem 
u študentov univerzity je o prvé dva menované športy. Tradičným doplnením športových aktivít sú 
zimné kurzy - lyžiarsky kurz a Survival (kurz prežitia v zimnej prírode) a letné kurzy - splav rieky 
Tisza a cvičenie pri mori. 
 
Študenti, ktorým nepostačujú športové aktivity ponúkané ÚTVŠ, sa môžu uchádzať aj o oveľa širšiu 
paletu športov, ktoré ponúka TJ Slávia UPJŠ (http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/o-
nas-utvs/tj-slavia-upjs-kosice/). ÚTVŠ a TJ Slávia zorganizovali pre študentov i zamestnancov celý 
rad športových aktivít a podujatí: 
 
22.-29.06.2018 – Letný kurz, cvičenie a relax pri mori v Taliansku 
07.03.2018 – Univerzitné derby v ľadovom hokeji medzi UPJŠ a TUKE 
12.-13.04.2018 – Konferencia Rekreačný šport, zdravie, kvalita života 
29.09.2018 – Festival pohybu a tanca Cvičme v rytme 
17.10.2018 – Univerzitný deň športu 
13.12.2018 – Interdisciplinárny workshop, prednášajúca prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2018 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 (CCVaPP). Na základe požiada-
viek vedenia univerzity, či priamo zodpovedných riešiteľov sa CCVaPP spolupodieľalo na príprave 
projektových návrhov, realizovalo komplexnú organizačnú, logistickú a metodickú podporu pri re-
alizácii vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov, a to počas prípravy, implementácie 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, fyzické 
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  
monitorovacia 

správa č. 5 ku dňu 

prijímateľ 

26110230013 Doktorand PF, FF 30.04.2019 

26110230035 MIV PF 31.03.2019 

26110230038 MoVeS FVS 31.10.2020 

26110230056 EXPERT FF, PF 30.06.2019 

26110230075 IRES PF, FF, PrávF, LF 30.04.2021 

26110230084 KVARK PF, FF 28.02.2021 

26110230088 SOFOS PF, FF 31.03.2021 

26110230101 RIFIV PF, FF, PrávF, LF, 
FVS 

31.03.2021 

26110230102 DiSaC FF 31.10.2020 

26120230032 REZIDENT LF 30.04.2021 

OP Vzdelávanie: 10 projektov 

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

V roku 2018 UPŠ pokračovala  v národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, 
kód projektu v ITMS2014+ 312011F057, akronym IT Akadémia. IT Akadémia predstavuje vzdelá-
vací projekt s celoslovenským dosahom, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania 
a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce 
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so zameraním na informatiku a IKT. Hlavným partnerom je Centrum vedecko-technických informá-
cií SR. Naša univerzita v rámci projektu bude v súlade so Zmluvou o partnerstve spolupracovať 
s ďalším 4 univerzitami a mimo zmluvy s viacerými spolupracujúcimi verejnými i komerčnými sub-
jektami zameranými na IT. Celkové oprávnené výdavky univerzity sú 4 692 191,76 EUR, z toho 
NFP je v sume 4 457 582,17 EUR a spolufinancovanie 5% z vlastných zdrojov v sume 
234 609,59 EUR. Aktivity projektu budú prebiehať 50 mesiacov (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 riadenie a administráciu zabezpečuje 
CCVaPP. 

V roku 2018 UPJŠ začala realizáciu 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 celouniver-
zitný projekt, cieľom ktorého je vytvoriť model vzdelávacích aktivít pre zamestnancov verejnej 
správy, ktorí zlepšením svojich digitálnych zručností a zvýšením svojej právnej informovanosti 
budú lepšie uplatniteľní v praxi, flexibilní pri používaní nových technológií a zvýši sa ich pracovná 
efektivita. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci verejnej správy Košického a Prešovského 
kraja. Na projekte sa po odbornej stránke podieľa Právnická fakulta, CCVaPP,  Prírodovedecká 
fakulta, CIaKT, projektové riadenie a administráciu zabezpečuje CCVaPP. Celkové oprávnené vý-
davky 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. 

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

V roku 2018  sa začal realizovať projekt Operačného programu Technická pomoc, ktorý univerzita 
ako partner realizuje s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informati-
záciu "Príprava nových kapacít pre EŠIF 1", Zmluva o partnerstve č. 165/2017, akronym NAKAP. 
Cieľom projektu bola realizácia aktivity „Príprava nových AK EŠIF v rámci študijných programov 
PRÁVO a VEREJNÁ SPRÁVA“, v rámci ktorej vznikli predmety „Právo a fondy EÚ“ za Právnickú 
fakultu a „Kompetentnosti administratívnych kapacít EŠIF“ za Fakultu verejnej správy. Projektové 
riadenie a administráciu zabezpečovalo CCVaPP. Celkové oprávnené výdavky projektu sme dek-
larovali v sume 45 079,89 EUR, z toho NFP je v sume 42 902,53 EUR a spolufinancovanie z vlast-
ných zdrojov v sume 2 177,35 EUR. Aktivity projektu sa realizovali od 09/2017 do 12/2018. 

Rozvojový projekt  

V roku 2017 sa začal na UPJŠ realizovať rozvojový projekt „Internacionalizácia, interdisciplinarita 
a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“, ktorého aktivity sa budú realizovať do konca 
roku 2019. Cieľom projektu je zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelá-
vania na UPJŠ prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelá-
vaní UPJŠ. V rámci projektu sa realizuje 6 aktivít:  

1. Aktivita Jarná internacionalizovaná škola doktorandov  
2. Interdisciplinárne workshopy na UPJŠ za účasti zahraničných expertov 
3. Internacionalizácia certifikovaných interdisciplinárnych kurzov 
4. Jazyková a interkultúrna komunikácia pre zahraničných študentov 
5. Internacionalizácia výučby na UPJŠ účasťou zahraničných expertov 
6. Jobshadowing 

Do projektu je zapojených všetkých 5 fakúlt univerzity a univerzitné pracovisko Ústav telesnej vý-
chovy a športu.  
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Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 

UPJŠ je v pozícii hlavného partnera alebo partnera výskumno-vývojových projektov Operačného 
programu Výskum a vývoj v čase udržateľnosti týchto projektov odborne, prevádzkovo i technicky 
v kondícii a pripravená tak, že dosahovanie plánovaných výstupov projektu je väčšinovo zabezpe-
čené a je garantované, že projekty v etape udržateľnosti sú počas 5 rokov v súlade s definovanými 
cieľmi daného projektu ako aj s princípmi vedeckého a projektového manažmentu s prihliadnutím 
na procesy a vnútorné predpisy definované univerzitou. Svoje činnosti UPJŠ naďalej rozvíja v 
zmysle good practices, ktoré vychádzajú zo zažitej praxe a zavedených osvedčených procesov a 
riadenia. Vzhľadom na uvedené fakty je evidentné, že Prírodovedecká fakulta má všetky predpo-
klady na udržateľnosť projektov tak z krátkodobého ako aj dlhodobého hľadiska. 

Rozhodovacie procesy v odbornej vedeckej a aplikačnej oblasti boli v roku 2018 naďalej v kompe-
tencii odborných garantov a kľúčových  vedecko-výskumných odborníkov projektov, ktorí v úzkej 
súčinnosti a za kontroly vedenia Prírodovedeckej fakulty, projekt riadili v intenciách dlhodobého 
strategického zámeru UPJŠ. Garanti monitorovali možné riziká, ktoré by mohli ohroziť  životas-
chopnosť projektov v čase udržateľnosti, prijímali rozhodnutia a opatrenia, ktoré buď deklarovali 
progres dosiahnutý vo výskume, alebo pri nepriaznivom pokroku a neopodstatnenosti napredova-
nia vo výskume rozhodli o jeho pozastavení. V partnerských projektoch bolo úlohou garantov zá-
roveň efektívne spolupracovať s partnerskými inštitúciami a zabezpečovať tak efektívnu kolaborá-
ciu jednotlivých partnerov alebo konkrétnych výskumných skupín. 

K napĺňaniu dopadových merateľných ukazovateľov a k udržiavaniu kontinuálnych výsledkov a vý-
stupov z projektov prispeli nemalou mierou jednotliví participujúci riešitelia projektov. Výskumné 
činnosti vedecko-výskumných odborníkov viedli k získaniu nových projektov, či zapojenia sa do 
rôznych grantových schém a európskych sietí. Získavanie mimorozpočtových zdrojov výrazne 
zlepšilo možnosti a rozvoj výskumu na dotknutých pracoviskách. 

Finančnými prostriedkami na udržanie personálnych kapacít, prevádzkového a materiálno-tech-
nického zabezpečenia bola najmä kombinácia dotácie zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov fa-
kulty a financií z projektov národných grantových schém. 

Prísun očakávaných zdrojov NFP v rámci OP Výskum a inovácie z Programového obdobia 2014-
20 sa neuskutočnil a to z dôvodu zrušenia výzvy na dlhodobý strategický výskum v roku 2017. 
Projekty, ktoré boli pripravené a predložené v rámci tejto výzvy mali výrazne prispieť k udržaniu 
kontinuálneho rozvoja výskumu projektov OP Výskum a vývoj v minulom roku a mali zabezpečiť 
dostatočné ľudské zdroje ako aj modernizáciu a doplnenie infraštruktúry. Výskum rozvíjaný v pro-
jektoch OP Výskum a vývoj sa zhodnotil aj v participácii na nových predložených projektoch 
v rámci schém H2020. 

Projektový manažment, sledovanie zmlúv o poskytnutí NFP alebo zmlúv o partnerstve a dodržia-
vanie povinností z nich vyplývajúcich, zabezpečovalo univerzitné pracovisko Centrum celoživot-
ného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ. Financovanie personálu tohto pracoviska bolo reali-
zované väčšinovo z dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, minoritne z mimorozpočtových 
prostriedkov z projektov. 

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

V roku 2018 sa v období 5-ročnej udržateľnosti nachádzalo 27 výskumno-vývojových rozvojových 
projektov Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV), 10 projektov bolo riadne ukončených, 
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.  
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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 

26220220032 POKIMP LF, ÚMV SAV 

26220120019 NanoCexMat PF, ÚMV SAV 

26220120007 CaKS PF, UMB, UNIZA 

26220120009 CKV PF, AstrÚ SAV 

26220120035 NanoCexMat II. PF, ÚMV SAV 

Projekty OP VaV s ukončenou Zmluvou o NFP: 10/ 3 v roku 2018 

 

Poslednému monitorovaniu predchádzala fyzická kontrola, ktorú poskytovateľ vykonal na mieste 
realizácie projektu. Pre 24 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 vedy, výskumu a športu 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, 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  
monitorovacia 
správa č. 5 ku 

dňu 

infraštruktúrny 
projekt 

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

26250120065 PLATÓN UPJŠ - Platón 31.03.2021 

univerzitný  
vedecký park  

prijímateľ 26220220185 MEDIPARK LF, NbÚ SAV, 
UVLF, TUKE 

30.04.2021 

partner 26220220182 TECHNICOM PF, TUKE, 
UNIPO 

30.04.2021 

Vedecko-vý-
skumné centrum 

partner 26220220186 PROMATECH PF, SAV Brati-
slava, 
 

30.04.2021 

aplikácia vý-
skumu do praxe 

prijímateľ 26220220104 ProBio LF, CVZV Nitra 30.11.2020 

 26220220107 NanoBioSens PF 30.06.2019 

centrum  
excelentnosti 

partner 26220220105 MikroMatel PF, ÚMV SAV 30.09.2020 

26220220143 BIODIAG LF, SEMBID 31.03.2021 

26220220157 Tfaktor PF, IMUNA 
PHARM 

30.04.2021 

26220220158 CeZIS PF, VSL Sof-
tware 

30.09.2020 

26220220162 VERZDRAV LF, MEDIREX 31.03.2021 

26220220163 MOLMED LF, SEMBID 31.08.2020 

26240120040 IFNG PF, SHIMADZU 
SLOVAKIA 

30.04.2021 

26220120007 CaKS PF, UMB, 
UNIZA 

28.02.2018 

26220120039 SEPO II. LF, PF 31.01.2020 

26220120040 CEVA II. LF, PF 30.06.2019 

26220120047 EXTREM II. PF, ÚEF SAV 31.07.2019 

26220120058 CEMIO LF 30.11.2021 

26220120066 CEBT LF 30.04.2021 

26220120067 CEEPM LF 30.11.2021 
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26220120009 CKV PF, AstrÚ SAV 30.06.2018 

26220120029 CKV II PF, AstrÚ SAV         30.11.2020 

partner 26220120035 NanoCexMat II. PF, ÚMV SAV 31.10.2018 

26220120063 NEUREG LF 30.09.2021 

 

kompetenčné 
centrum 

partner  26220220152 Probiotech LF, ÚFHZ SAV 31.03.2021 

26220220153 DIAGONKO LF, UK 30.04.2021 

Projekty OP VaV v udržateľnosti: 24/3 projekty ukončené v r. 2018 

V roku 2018 boli po schválení následnej monitorovacej správy ukončené projekty NanoCexMat II., 
CKV a CaKS. 

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

V rámci výziev OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 vyhlásenej Minister-
stvom hospodárstva bola UPJŠ v 5 podaných projektoch partnerom. Žiadateľmi nenávratného fi-
nančného príspevku boli komerčné subjekty. Celková výška žiadaného NFP za UPJŠ bola 569 
097,63 €. Projekty boli koncom roku 2018 v štádiu posudzovania.  

Kód výzvy 
Prijímateľ 
za UPJŠ 

Žiadateľ 
Rozpočet 
za UPJŠ 

NFP  
za UPJŠ 

5%  
spolufin. 

rozpočet  
projektu 

NFP 
 projektu 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-16 

LF 
MM MEDICAL 

s.r.o. 
77 088,94 73 234,49 3 854,45 922 870,53 738 688,62 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-16 

LF RETIA, a.s. 

199 690,77 189 706,23 9 984,54 1 260 010,33 983 483,72 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-17 

PF MATSUKO s.r.o. 

82 673,66 78 539,98 4 133,68 882 419,50 572 796,50 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-17 

LF 
TEKMAR  

SLOVENSKO, 
s.r.o. 164 544,63 156 317,40 8 227,23 1 713 896,29 

1 140 
488,81 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-17 

PF 
VSL Software, 

a.s. 

75 052,14 71 299,53 3 752,61 792 029,86 574 933,05 

  SPOLU 599 050,14 569 097,63 29 952,51 5 571 226,51 4 010 390,7 

 

V roku 2018 vypísala Výskumná agentúra projekty dlhodobého strategického výskumu, ktoré majú 
významne posilniť spoluprácu UPJŠ (resp. jej vedeckých parkov) s výskumnými kapacitami vo ve-
rejnom ako aj komerčnom sektore. 
 
Výzva bola vypísaná v 5 doménach:  
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie  
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 - Priemysel pre 21. storočie 
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 - Zdravé potraviny a životné prostredie 
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07 - Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 - Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

 UPJŠ pripravovala 13 žiadostí o NFP v rámci všetkých 5 domén, pričom v troch projektoch je žia-
dateľom a v desiatich projektoch vystupuje UPŠ ako partner. Do pripravovaných projektov sa za-
pojila Prírodovedecká  a Lekárska fakulta. Za prioritné UPJŠ považuje projekty, ktoré nadväzujú 
na činnosť Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré fungujú na UPJŠ – ide 
o projekty OPENMED, M4E a INTUIT, pričom ich žiadané celkové oprávnené výdavky sú v sume  
12 040 093,71 EUR, NFP predstavuje 95% čo je 11 438 094,6 EUR. Projekty, na ktorých riešení 
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sa plánuje podieľať Prírodovedecká fakulta majú  rozpočet 5 767 382,78 EUR, z toho NFP 95% je 
5 479 013,63 EUR, projekty riešené dominantne na Lekárskej fakulte majú celkové oprávnené 
výdavky vo výške 5 427 261,34 EUR, z toho NFP 95% je 5 155 898,24 EUR. Výsledky hodnotenia 
projektov a ich následné financovanie bude známe v roku 2019. 

 
Spolufinancova-
nia z Rektorátu                

doména 
akro-
nym 

Kód  
Žiadosti o NFP 

Názov projektu Žiadateľ 
Rozpočet  
za UPJŠ 

NFP  
za UPJŠ 

rozpočet  
projektu 

NFP  
projektu 

Zdravie obyva-
teľstva  a zdra-
votnícke tech-
nológie 

OPENM
ED 

NFP313010V4
55 

Otvorená vedecká 
komunita pre mo-
derný interdiscipli-
nárny výskum v 
medicíne 

UPJŠ (+ 5 
partnerov) 

6 130 764,98 5 824 226,69 10 810 158,03 9 872 021,58 

Priemysel pre 
21. storočie 

M4E 
NFP313010V4

53 

Materiály pre efek-
tívnu výrobu, kon-
verziu, transport, 
uskladnenie a bez-
pečné využívanie 
energie - "M4E" 

UPJŠ (+ 8 
partnerov) 

4 520 966,11 4 294 917,79 9 549 458,24 8 875 608,19 

Digitálne Slo-
vensko a krea-
tívny priemysel 

INTUIT 
NFP313010V4

57 

Inteligentné sys-
témy pre bezpečný 
digitálny svet 

TU Košice 
1 388 362,62 1 318 950,19 11 125 410,71 9 965 823,90 

        SPOLU 12 040 93,71 11 438 094,6 31 485 026,98 28 713453,67 

         
Spolufinanco-
vania z PF PF               

doména 
akro-
nym 

Kód 
 Žiadosti o 

NFP 
Názov projektu Žiadateľ 

Rozpočet  
za UPJŠ 

NFP  
za UPJŠ 

rozpočet  
projektu 

NFP  
projektu 

Dopravné pro-
striedky pre 21. 
storočie 

iCoTS 
NFP313010V3

34 

Inovatívne riešenia 
pohonných, ener-
getických a bezpeč-
nostných kompo-
nentov dopravných 
prostriedkov 

Žilinská 
univerzita 

793 991,19 754 291,63 17 412 395,00 14 865913,80 

Priemysel pre 
21. storočie 

TIC-
KFREE-
TECH 

NFP313010V3
75 

Progresívne funk-
čné polymérne ma-
teriály s repelent-
ným účinkom "TIC-
KFREETECH" 

UVLaF 1 613 438,27 1 532 766,35 4 698 212,84 4 463 302,19 

Zdravé potra-
viny a životné 
prostredie 

LACT 
MILK 
Part-
ners 

NFP313010V3
79 

Nový pohľad na 
kvalitu a zdravotnú 
bezpečnosť nebo-
vinných mliek a vý-
robkov z nich - 
LACT MILK a Part-
ners" 

UFHZ CBV 
SAV v Ko-

siciach 
1 047 919,79 995 523,80 270 033,60 7 405 777,56 

Priemysel pre 
21. storočie 

En-
StorH2 

NFP313010V5
69 

Výskum veľkokapa-
citného skladovania 
energie vo forme 
vodíka v geologic-
kých štruktúrach 

Ústav vied 
o Zemi 
SAV  

864 153,48 820 945,80 6 101 657,31 5 903 989,03 

Zdravé potra-
viny a životné 
prostredie 

SMAR-
TFERT2

1 

NFP313010V8
56 

Smart hnojivá - vý-
skum a vývoj novej 
generácie environ-
mentálne šetrných 
hnojív s postupným 
uvoľňovaním živín  
- "SMARTFERT21" 

VÚCHT 
a.s. 

1 447 880,05 1 375 486,05 10 017 582,37 8 754 553,28 

        SPOLU 5 767 382,78 5 479 013,63 38 499 881,12 
41 393 
535,86 

         
Spolufinanco-
vanie z LF LF               

doména 
akro-
nym 

Kód Žiadosti o 
NFP 

Názov projektu Žiadateľ 
Rozpočet za 

UPJŠ 
NFP za 
UPJŠ 

rozpočet pro-
jektu 

NFP pro-
jektu 

Zdravie obyva-
teľstva  a zdra-
votnícke tech-
nológie 

VY-
MUVEP 

NFP313010V4
61 

Výskum pokročilých 
metód umelej venti-
lácie pľúc a inhalač-
ných aplikácií vzác-
nych plynov (xe-
nón, hélium) vrá-
tane návrhov funk-
čných vzoriek a 
technológií. 

UPJŠ (+ 7 
partnerov) 

2 491 091,55 2 366 536,95 4 884 384,49 3 931 029,71 
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Zdravé potra-
viny a životné 
prostredie 

Drive4SI
Food 

NFP313010V3
36 

"Dopytovo-oriento-
vaný výskum pre 
udržateľné a inova-
tívne potraviny, 
Drive4SIFood" 

SPU Nitra 475 946,77 452 149,43 10 447 393,42 9 845 458,70 

Zdravie obyva-
teľstva  a zdra-
votnícke tech-
nológie 

SAMO-
CEM 

NFP313010V3
53 

Samotuhnúce bio-
cementy a ich kom-
pozitné systémy ur-
čené na regenerá-
ciu a rekonštrukciu 
osteochondrálnych 
a kostných defektov 

UVLaF 970 450,61 921 928,07 6 778 742,06 6 449 816,47 

Digitálne Slo-
vensko a krea-
tívny priemysel 

Visual - 
Digital 

NFP313010V6
14 

Spracovanie a vizu-
alizácia obrazových 
a audio dát v kola-
boratívnom viacpo-
užívateľskom pro-
stredí pre priemy-
selné aj zdravot-
nícke aplikácie „Vi-
sual - Digital“ 

Paneuróp-
ska 

vysoká 
škola 

(PEVŠ) 

2 920 279,12 2 774 265,15 8 958 163,29 7 889 378,14 

Zdravie obyva-
teľstva  a zdra-
votnícke tech-
nológie 

LISPER 
NFP313010V4

46 

„Integratívna straté-
gia v rozvoji perso-
nalizovanej medi-
cíny vybraných 
zhubných nádoro-
vých ochorení  a jej 
vplyv na kvalitu ži-
vota“  

Jeséniova 
Univerzita  

1 060 584,84 1 007 555,59 14 264 960,14 11 981360,86 

        SPOLU 5 427 261,34 5 155 898,24 45 333 643,40 40 097043,88 

 

 
Vedecko-výskumné centrá a univerzitné vedecké parky 
 
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 
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.  
 

Univerzitné vedecké parky Medipark II a Technicom II ukončili realizáciu aktivít II. fázy 
k 30.06.2018, pričom II. fáza bola zameraná na  dobudovanie infraštruktúry UVP, dofinancovanie 
odborných aktivít pre kontinuálne pokračovanie výskumu, ako aj na zrealizovanie všetkých zada-
ných a v I. fáze projektu nesplnených výstupov a tiež merateľných ukazovateľov výsledku (presu-
nuté nesplnené z I. fázy + nové merateľné ukazovatele z OP VaI). 
 
Univerzitný vedecký park MediPark 
 
Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie UVP MEDIPARK, Košice ako špičkového národ-
ného centra pre výskum a vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny. UVP MEDI-
PARK, Košice vznikol integráciou ľudského potenciálu s expertízou v biomedicínskych vedách, 
výskumnej infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v mieste realizácie projektu – 
budove UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. Akademickými inštitúciami, ktoré sa zúčastnili na rea-
lizácii projektu sú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fa-
kulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Biomedicínske centrum SAV (BMC 
SAV) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE). UVP MediPark vznikol realizovaním dvoch pro-
jektov, ktoré formou fázovania na seba nadviazali: 
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- Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice), kód ITMS: 
26220220185; (ďalej len „MediPark I“), 

- Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.), kód 
ITMS2014+: 313011D103; (ďalej len „MediPark II.“). 

I. fáza projektu MediPark II bola realizovaná v rokoch 2013-15. Celkové oprávnené výdavky pro-
jektu tvorili sumu 21 832 849,92 €. Z hľadiska infraštruktúry bolo hlavným prínosom projektu zís-
kanie unikátnych zariadení (https://www.upjs.sk/pracoviska/medipark/pristrojove-vybavenie-sluzby/) a za-
čatie rekonštrukcie a modernizácie priestorov UVP MediPark na Tr. SNP 1, 040 11 Košice a zrea-
lizovala sa rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej veterinárnej nemocnice. Zároveň sa začal 
realizovať aplikovaný výskum vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej 
dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva.  
 
V rámci II. fázy projekt MediPark II pripúšťal realizáciu odborných výskumných aktivít už počas 
roka 2016, a preto vedecko-výskumné činnosti iniciované v I. fáze plynule pokračovali ďalej a na-
predovali i po zazmluvnení projektu II. fázy v 03/2017 až do konca trvania projektu. Do odborných 
aktivít projektu 3.1-3.5 sa zapojili vedecko-výskumné skupiny v oblasti farmakogenetiky a individu-
alizácie liečby, metabolizmu/aterosklorózy/starnutia, v oblasti neurovied, v oblasti regeneračnej 
medicíny a v oblasti zoozóny a významných infekčných chorôb.  
 
V máji 2018 bola podpísaná Zmluva o združení medzi zmluvnými partnermi UVP MediPark 
(www.crz.gov.sk/index.php?ID=3486539&l=sk), ktorej účelom je  vyjadrovať spoločné záujmy účastní-
kov združenia vo veci pokračovania projektov podľa čl. IV bodu 1 v rámci priorít definovaných v 
týchto projektoch, zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektov najmä získavaním ďalších grantov a 
zmluvného výskumu, dosiahnuť výmenu informácii, názorov a skúseností s riešením, implementá-
ciou a realizáciou projektov.  
 
Vybudovanie UVP MEDIPARK Košice bola realizovaná v troch základných skupinách aktivít: 

1) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice zamerané na 
a) podporu aplikovaného výskumu v kľúčových vedeckých zameraniach, 
b) zabezpečenie intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného výskumu, 
c) transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov. 

2) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice ako sofistikovaného technolo-
gického celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci budova-
nia fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice bol pavilón chirurgie a PGA malých zvie-
rat v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF). 

3)  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. Výskumný program zameraný na: 
a) štúdium markerov asociovaných s terapeutickým účinkom a s nežiaducimi účinkami 
liečiv a na význam antiangiogénnych liečiv v terapii nádorov; 
b) mechanizmy fotodynamickej liečby nádorov; 
c) genetické markery nádorových chorôb, mechanizmy bunkovej smrti a medzibunkových 
interakcií; prínos inovatívnych postupov v liečbe onkologických chorých. 

     • Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie. Výskumný program zameraný na: 
a) úlohu bunkového stresu v mechanizmoch bunkovej smrti pri procesoch asociovaných 
starnutím; 
b) interakcie genotypu a prostredia v mechanizmoch prispievajúcich k poruchám metabo-
lizmu, diabetu a aterosklerózy; 
c) bunkové mechanizmy porúch metabolizmu a aterosklerózy, klinické prejavy a kompli-
kácie aterosklerózy a ich dopad na zdravotný stav obyvateľstva. 

     • Neurovedy. Výskumný program zameraný na: 
a) reparatívne mechanizmy po traumách miechy; 

https://www.upjs.sk/pracoviska/medipark/pristrojove-vybavenie-sluzby/
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3486539&l=sk


 65 

b) neurodegeneratívne a neuroreparatívne mechanizmy, klinické prejavy a komplikácie 
neurologických ochorení (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, sclerosis mul-
tiplex, cievne mozgové príhody). 

     • Regeneračná medicína. Výskumný program zameraný na: 
a) inovatívne možnosti regenerácie a reparácie kostných, kĺbových a chrupkových tkanív 
po úraze a pri degeneračných a autoimunitných ochoreniach, 
b) využitie biotechnológií v regeneračnej medicíne. 

     • Zoonózy a významné infekčné choroby. Výskumný program zameraný na: 
a) zoonózy a významné infekčné choroby z pohľadu epizootológie, skvalitnenia ich laboratór-

nej diagnostiky a prevencie; 
b) inovatívne prístupy v preventívnych opatreniach, diagnostike a liečbe významných infekč-

ných chorôb v humánnej medicíne; 
c) inovatívne prístupy pri riešení epidemiologických, diagnostických a preventívnych opatrení 

pri tlmení zoonóz a významných infekčných chorôb. 
 

Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra (ďalej aj „KTIVI“) slúži na prepojenie 
výskumných tímov pôsobiacich v Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s Univerzitou vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, čím sa vytvorila pôda na interakciu vedeckej sféry s 
podnikateľským sektorom v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja s cieľom prenosu získaných 
poznatkov a technológií do aplikácií v humánnej a veterinárnej medicíny. 
Vytvorením komplexnej technickej, informačnej a výskumnej infraštruktúry sa dosiahla koncentrá-
cia vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry v oblasti medicíny, biológie, biochémie, 
biofyziky, informatiky a bio-inžinierstva, ktorá umožnila integráciu biomedicínskeho výskumu v 
rámci celého regiónu. Aplikácie výsledkov výskumu sa prejavila v oblasti prevencie, diagnostiky a 
liečby závažných ochorení, ako aj v oblasti verejného zdravotníctva, vo vzdelávaní a v rozvoji bio-
technológií. 
 
Vybavenie IKT tvorené IT nástrojmi MediParku v súčasnosti poskytuje podporu pre spoluprácu 
vedcov, prezentáciu ich výsledkov a riadenie vedeckej činnosti, pričom poskytuje integrovanú plat-
formu pre zabezpečené zdieľanie a riadenie toku informácií, otvorenú pre prispôsobenie súčasným 
ako aj budúcim požiadavkám MediParku.  
 
Realizácia projektu UVP MediPark bola ukončená ku dňu 30.6.2018, pričom projekt UVP MediPark 
prešiel do 5 ročného obdobia udržateľnosti. Jednou z priorít univerzity je pokračovať v implemen-
tácii projektov so zámerom vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku integrá-
ciou infraštruktúry a ľudského potenciálu pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu Le-
kárskej 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. 
 

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 
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V roku 2018 paralelne s implementáciou Medipark II. rozvíjalo svoju činnosť univerzitné praco-
visko, ktoré od 09/2017 zastrešuje aktivity UPJŠ s potenciálom transferu technológií - 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 -  corefacilities“. V procese transferu technológií za účelom efektívnej komerci-
onalizácie budú využívané formy inkubátor, akcelerátor a spin-off. 
 
Realizácia projektu UVP MediPark - II. fáza bola úspešne ukončená 30. júna 2018. Sumárne fi-
nancovanie projektu udáva tabuľka. 
 

MEDIPARK II Nárokované výdavky celkom  NFP 95% 

Projekt MediPark II celkom  8 727 931,56 8 309 780,09 

UPJŠ 7 367 683,99 6 999 299,79 

 
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 udržateľnostiTechnicom I. a II. uvádza tabuľka.  
 

Doba realizácie a udržateľnosti UVP TECHNICOM 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 

ZáverečnáMS 
(do 30 pracov-
ných dní od  
ukončenia  
realizácie aktivít) 
13.08.2018 

11/2023 
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Univerzitný vedecký park TECHNICOM plní nasledovné funkcie: 
- zabezpečenie vzniku podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-

up,  resp. „Spin-off“ firmy  generované na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a vývoja 
realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV, 

- podpora  širokospektrálnej,  účinnej  a vzájomne  prospešnej  výskumnej  a  vývojovej spolu-
práci medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločen-
skej a hospodárskej praxe, 

- vytváranie podmienok pre rozvoj výskumu a vývoja s dopadom na transfer znalostí a techno-
lógií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj regionálnej úrovni, 

- v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany dušev-
ného  vlastníctva na  TUKE  stať  sa  miestom  1. kontaktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záu-
jem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk univerzít, 

- poskytovanie poradenstva, vzdelávacích aktivít a vykonávanie expertíznej činnosti. 
 
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 činnosti CIIT sa aktívne pokračovalo v roku 2018.  

Realizácia projektu UVP TECHNICOM-  II. fáza bola úspešne ukončená 30.júna  2018. Sumárne 
financovanie projektu udáva tabuľka  
 

TECHNICOM II Nárokované výdavky  
celkom  

NFP 95% 

UPJŠ partner  267 453,98 254 081,28 
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Výskumné centrum PROMATECH  
 
Strategický cieľ projektu: 

- vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre sú-
časné 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. 

 
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-
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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 je tvorená 
na báze vybudovaných technológií v rámci realizácie projektov. V budúcnosti bude tvorená zo „zá-
kladných“ experimentálnych zariadení jednotlivých centier a „unikátnych“ experimentálnych zaria-
dení inštalovaných v „centrálnych laboratóriách - corefacilities“. V procese transferu technológií za 
účelom efektívnej komercionalizácie budú využívané formy inkubátor, akcelerátor a spin-off. V 
štruktúre TIP-UPJŠ sa postupne v plnom rozsahu alebo v spolupráci s iným útvarmi rektorátu UPJŠ 
zabezpečujú činnosti administratívnej, právnej, finančnej, marketingovej a PR podpory.  
 
Hlavnými zdrojmi financovania činnosti TIP-UPJŠ sú finančné prostriedky z dotácie MŠVVaŠ SR 
na základe výkonov TIP-UPJŠ, finančné prostriedky získavané z projektov zo štrukturálnych fon-
dov a grantových schém, výnosy z komerčných aktivít TIP-UPJŠ a zdroje privátnej sféry.  

Kontroly univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier kontrolnými orgánmi: 

- MediPark II, Technicom II - kontrolnou skupinou z Výskumnej agentúry bola realizovaná 
mimoriadna kontrola na mieste realizácie projektu a záverečná kontrola na mieste po po-
daní záverečnej žiadosti o platbu, 

- MediPark II – finančná kontrola MŠVVaŠ SR – kontrola na mieste realizácie projektu Tech-
nicom II, MediPark II - certifikačným orgánom MF SR bola realizovaná kontrola hospodár-
nosti položiek výdavkov rozpočtovaných v II. fáze projektu v rámci Žiadosti o poskytnutie 
NFP s dokladovaním prieskumov trhu (kontrola trvá), 

- Technicom I, MediPark I, Technicom II, MediPark II, VC Promatech - kontrolnou skupinou 
NKÚ bola realizovaná kontrola v rámci celoslovenskej kontroly na vedecké parky a vý-
skumné centrá (kontrola trvá, predpoklad ukončenia v 03/2019), 

- MediPark II - kontrolnou skupinou vládneho auditu bola realizovaná administratívna fi-
nančná kontrola na Výskumnej agentúre vrátane kontroly na mieste u prijímateľa/partnerov; 
výsledkom boli Správy z kontrol  

Projekty v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG a ENI HUSKROUA v období 2014 – 2020 

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 2018 Ústav geografie 
Prírodovedeckej fakulty (PF) realizoval dva projekty cezhraničnej spolupráce. 
 

Základné údaje o projektoch cezhraničnej spolupráce 

 

INTERREG  
a ENI HUSKROUA 

OP VaI 

Akro-
nym 
 pro-
jektu 

Partneri 

Zodpo-
vedné 
osoby a  
pracovi-
ská PF 

Rozpočet 
PF 

SKHU/1601/4.1/052 

Interreg 
SKHU 

TOKAJ-
GIS 
v reali-
zácii do 
04/2019 

Eszterházy Károly 
Egyetem (Eger) 
PF UPJŠ - partner 

prof.  
Hofierka 
ÚG 

145 642,40 

304031D070 – po-
zastavený 

Interreg V-A 
SK-CZ 

BIO-
LOK 
v reali-
zácii od 
02/2018 

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

Mgr. Kulla 
ÚG 

13 139,86 

Negociačný proces ENI 
HUSKROUA 

Geo-
SES 

Uzhhorod National 
University, Ukraine 
PF UPJŠ - partner 

prof. Ing. 
Sedlák 
UG 

279 687,06 
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Počas roka 2018 kontinuálne pokračovala implementácia aktivít projektu TOKAJGIS grantovej 
schémy Interreg SK-HU. Základnou myšlienkou projektu Tokajgis (InterregSKHU) „Development 
of webGIS platform based on big-dataforthe Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration“, 
je vytvorenie spoločného rámca GIS medzi Eszterházy Károly Univerity Eger v Maďarsku a UPJŠ 
tak, aby bolo možné podporiť harmonizovanú prezentáciu a organický rozvoj vinárskeho regiónu 
na základe integrácie základných územných údajov a spoločného spracovania GIS dvomi európ-
skymi členskými štátmi. Predpokladá sa predĺženie realizácie projektu do polovice roka 2019. Fi-
nančné krytie výdavkov projektov v realizácii bolo uskutočnené z vlastných zdrojov fakulty, z čoho 
vyplynul predpis pohľadávok PF z dotácie na bežné výdavky voči poskytovateľom v sume 
80,4 tis EUR, čo predstavuje predpokladanú refundáciu 95% z personálnych a cestovných výdav-
kov, výdavkov na spotrebný materiál, IKT vybavenie a služby. Očakáva sa aj refundácia kapitálo-
vých výdavkov na zariadenia vo výške NFP je 7,5 tis EUR. 
Od februára 2018 sa začala realizácia projektu Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj 
v česko-slovenském pohraničí (BIO-LOK) v rámci grantovej schémy Interreg SKCZ, kde UPJŠ vy-
stupuje ako partner projektu. Následne počas 04/2018 bol projekt pozastavený, a to z dôvodu ne-
správne zadefinovaného rozpočtu v súvislosti s oprávneným programovým územím. Z daného 
vyplynulo, že pokiaľ by sa naďalej uskutočňovali výdavky projektu, boli by neoprávnené. Ne-
správne zadefinovanie vzniklo na strane hlavného partnera pri spracovaní Žiadosti o poskytnutie 
NFP v systéme ITMS2014+. PF podala žiadosť o zmenu zmluvy, ktorou chcela dosiahnuť nápravu, 
avšak nebola riadiacim orgánom schválená, načo Hlavný partner listom zo dňa 4.12.2018 informo-
val UPJŠ o tom, že plánuje ukončiť realizáciu projektu. 
 
ENI HUSKROUA 2014-2020 
 
V roku 2018 Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty vypracoval dva projekty cezhraničnej spolu-
práce v rámci programu ENI HUSKROUA Programme 2014-2020 a to:  

- Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous 
natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region; (Geo-
SES), ktorý bol aj schválený, pričom v roku 2019 sa predpokladá podpis zmluvy o NFP, 

- Digital Preservation of Historical Heritage for Tourism Purposes. - neschválený 
 
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., 
v ktorej má UPJŠ 100% podiel a spoločnosťami s majetkovou účasťou SAFTRA, s.r.o. 
 

Činnosť ÚpT sa v roku 2018 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 technológiách vrátane konzultácií o rozsahu publikovania). Zo strany 
ÚpT bola poskytovaná podpora zástupcom za UPJŠ v orgánoch Národného centra transferu tech-
nológií SR (ďalej „NCTT SR“). ÚpT v rámci propagácie tvorivých výsledkov zamestnancov UPJŠ 



 71 

podalo prihlášku do Panelovej sekcie medzinárodnej konferencie Transfer technológií na Sloven-
sku a v zahraničí 2018 s technológiou s názvom „Spôsob prípravy nanočastíc Ag a Au pomocou 
extraktu z lyofilizovanej biomasy zelených rias Parachlorella kessleri“. Zástupcova ÚpT sa v rámci 
propagácie transferu technológií na UPJŠ zúčastnil Panelovej sekcie a medzinárodnej konferencie 
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. 
 
ÚpT zabezpečoval riešiteľom konzultácie týkajúce sa voľby formy a spôsobu ochrany DV v podá-
vaných  projektoch DSV, v ktorých sa predpokladal nehmotný výsledok. ÚpT tiež koordinoval ko-
munikáciu s domácimi a zahraničnými partnermi pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníc-
tva vrátane praktickej realizácie úhrad za ochranu a prípravy s tým spojených dokumentov. Oso-
bitná činnosť ÚpT bola spojená s koordináciou podpory dcérskej spoločnosti SAFTRA, s.r.o. a spo-
ločností ňou založených (SAFTRA photonics, s.r.o., SAFTRA IMAGINE, s.r.o. a SAFTRA 3D 
mapping, s.r.o.). ÚpT zabezpečoval činnosť spoločností po stránke právnej aj organizačno-tech-
nickej (napr. príprava valných zhromaždení, príprava a analýzy dokumentov súvisiacich s hospo-
dárením spoločností, poskytoval asistenciu pri spin-off SAFTRA photonics, s.r.o.). Taktiež sa po-
dieľal na konzultáciách v oblasti ochrany DV pre technologicko-inovačné centrá pôsobiace v TIP 
UPJŠ.  
 
Vzhľadom na súčasný trend smerujúci k podpore ochrany duševného vlastníctva na vysokých ško-
lách a s tým spojeného transferu technológií, čo je aj prioritou Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO), ako aj nárastu agendy ÚpT súvisiacej s ochranou DV na UPJŠ, je nevyhnutné 
personálno-technické posilnenie ÚpT.  
 
Postavenie ÚpT: Od začiatku roku 2018 prebiehala postupná transformácia a začlenenie ÚpT do 
TIP UPJŠ, hoci ÚpT vykonáva svoju činnosť s pôsobnosťou pre celú UPJŠ. Z tohto dôvodu jeho 
úlohy a aktivity zostali nezmenené:  
- ochrana duševného vlastníctva UPJŠ, 
- konzultácie týkajúce sa komercializácie duševného vlastníctva predovšetkým prostredníctvom 

prevodu DV a udeľovania licencií na predmety DV,  
- poradenstvo a podpora pri zakladaní start-up spoločností a konzultácie pri spin-off spoločností, 
- konzultácie v oblasti DV pri 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.,  
- evidencia a správa duševného vlastníctva UPJŠ, vytváranie a správa elektronických a neelek-

tronických 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, 

- publikačná činnosť členov ÚpT k problematike 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.), 
- asistencia pri rokovaniach s potenciálnymi zmluvnými partnermi, príprava zmlúv, sledovanie 

dodržiavania zmlúv, 
- participácia na vypracovaní 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,  
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- 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 2018 
 

Názov  Pôvodca 
z UPJŠ 

Status Poznámka 

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

prof. Varga udelený patent v 
Španielsku – platenie udržia-
vacích poplatkov (každo-
ročne) 
r. 2016 - ochrana 
PCT/ES2015/070410 vstup 
do národnej fázy (EPO a Do-
minikánska republika 

UPJŠ 10% 

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

MVDr. Strojný 
MVDr. Bomba 

r. 2015 podaná  
patentová prihláška PP 54-
2015  
r. 2016 podaná 
prihláška 
PCT/IB2016/054600 (pre-
chod do národných fáz v SR 
a ČR – 
požadovaná ochrana paten-
tom aj úžitkovým vzorom) 
PP 50011-2018  
s názvom Kmene  
mikroorganizmov Lactoba-
cillus Plantarum LS/07 CCM 
7766,  
výrobok obsahujúci tieto 
kmene (SR) 
PV 2018-101 - Kmeny mikro-
organismu  
Lactobacillus plantarum 
LS/07 CCM 7766,  
výrobek obsahující tyto 
kmeny (ČR) 
PUV 50015-2018 Nosič kme-
ňov mikroorganizmov Lacto-
bacillus  
Plantarum LS/07 CCM 
7766 (SR) 
 

UPJŠ 90% 
CVTI 10% 
r. 2015  
udelená 
Cena v 
kategórii 
Inovácia s 
najväčším 
potenciálom 
pre 
uplatnenie 
v praxi 
(CVTI SR) 

Nanohybridný materiál s modulovateľnou hyd-
rofóbnosťou povrchu a spôsob jeho výroby 

Prof. Oriňák, 
Prof.Oriňáková  

v r. 2015 podaná národná pa-
tentová prihláška č. PP 102-
2015 – v konaní  

UPJŠ 70% 

Kontrastovacia zmes so zvýšenou  
afinitou a selektivitou na diagnostiku a chirur-
gickú liečbu novotvarov tráviaceho traktu a jej 
použitie  

doc. Uličný 
PharmDr.  
Jakabčin 

r. 2016 podaná   
slovenská patentová  pri-
hláška PP 500064-2016 
r. 2017  
podaná prihláška 
PCT/IB2017/056150 
2018 – vstup do 
národných fáz 
 

UPJŠ 97%  
r. 2017  
udelená 
Cena v 
kategórii 
Inovácia 
(CVTI SR) 
 

Kontrastovacia zmes so zvýšenou afinitou a 
selektivitou na diagnostiku a chirurgickú liečbu 
novotvarov tráviaceho traktu 

doc. Uličný 
PharmDr. Ja-
kabčin 
 

r. 2016 podaná slovenská pri-
hláška úžitkového vzoru č. 
PUV 50107-2016 
r. 2018 – udelená ochrana  
 

UPJŠ 97%  
  

Cielená modulácia črevnej mikroflóry jej modi-
fikáciou využitím simulátora tráviaceho traktu 
človeka a jej spätným transferom pacientovi v 
terapii a prevencii chorôb 

MVDr. Strojný 
MVDr. Bomba 

oznámenie o vytvorení rieše-
nia, r. 2016  
vykonaná evaluácia na ko-
merčný potenciál 

UPJŠ 100% 
UPJŠ si 
uplatnila 
právo na  
riešenie; 
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odporúčanie 
patentovú 
prihlášku 
zatiaľ 
nepodávať, 
ďalej vyvíjať 
technológiu 

Radiofrekvenční operační nástroj  
jaterní ablace (RONJA) 

doc. Majerník - r. 2015 podpísaná Zmluva o 
spoluvlastníctví technického 
řešení so subjektom - Vysoká 
škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava 
- podaná patentová prihláška 
v ČR - RONJA 
- zámer získať  
patentovú ochranu v USA 

UPJŠ 20% 

Spôsob prípravy nanočastíc Ag a Au pomocou 
extraktu z lyofilizovanej  
biomasy zelených rias Parachlorella kessleri 

prof. Sedláková r. 2017 Oznámenie o vytvo-
rení riešenia - Upovedomenie  
pôvodcu o vytvorení pred-
metu priemyselného vlastníc-
tva 
 
Rešeršné služby  
a  odhad komerčného poten-
ciálu. 

UPJŠ 100% 
UPJŠ si 
uplatnila 
právo na  
riešenie; 
odporúčanie 
patentovú  
Prihlášku 
zatiaľ 
nepodávať, 
ďalej vyvíjať 
technológiu. 
 

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

 r. 2015 podpísaná zmluva 
r. 2018 podpora ÚpT posky-
tovaná  
zástupcom za UPJŠ v orgá-
noch NCTT  

 

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

zápis OR 
2013 

SAFTRA photonics, s.r.o.  Prevod celého  
obchodného podielu UPJŠ 
na spoločníka prof. Miškov-
ského 

zápis do OR 
2014 
spin-off  
prevod OP k 
28.02.2018 

SAFTRA IMAGINE, s.r.o.  r. 2016 založenie  
spoločnosti  
spoločnosť funguje 
realizácia VZ 

zápis OR 
2016 
 
 
 

SAFTRA 3D mapping, s. r. o.  r. 2017 založenie  
 
spoločnosti  
spoločnosť funguje 
realizácia VZ 

zápis OR 
2017 
 

Medzinárodná konferencia  
NITT SK 2018 

 - účasť zástupcu UPJŠ - Doc. 
Bačárová, 
Mgr. Juhászová -   
účasť v posterovej  
sekcii – prezentácia ÚpT 
a technológie  
vytvorenej na UPJŠ 

 

 
 

 Celkový počet podaných patentových prihlášok EPO: 1  

 Celkový počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR: 4 

 Celkový počet podaných patentových PCT prihlášok: 3   

 Celkový počet vzniknutých start-up podnikov: 3 (z toho 1 spin -off) 
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UPJŠ roadmap výskumnej infraštruktúry  
 

V roku 2018 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:  

- 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  
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- 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 cel-
kový počet žiadostí o projekty programu Horizon 2020, ktoré UPJŠ podala v roku 2017. Celkom 
bolo podaných 13 žiadostí o projekty v Horizon 2020 REC, ktoré sú v rôznom štádiu posudzovania. 
V roku 2018 zvýšila UPJŠ počet zamestnancov kancelárie pre podporu aktivít súvisiacich s pro-
jektom Horizon 2020 CCVaPP o jedného pracovníka. Súčasne sa začalo s prpravou prezentač-
ného podujatia UPJŠ v Bruseli. Jeho cieľom bude pripraviť prezentáciu najvýznamnejších vedec-
kých tímov UPJŠ a ich výsledkov pre potenciálnych partnerov v programe Horizon 2020 a v bu-
dúcnosti Horizon Europe.  

Podané projekty H2020 na UPJŠ v roku 2018 
 

Akronym 
 ID ná-

vrhu 

Názov návrhu 

projektu 
Výzva Program 

Téma 

výzvy 

Schéma 

podpory 
Fázy Status 

Pozícia 

UPJŠ 

Kontaktná 

osoba za 

UPJŠ 

Praco-

visko/ 

Fakulta 

NA-

NOTRACK 816226 

Single-mole-

cule in vivo 

mechanics of 

antibacterial 

proteins 

ERC-2018-

COG H2020 

ERC-

2018-

COG 

ERC-

COG 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Koor-

dinátor 

Gabriel 

Žoldák TIP 

COMPASS 823984 

COnversion of 

Metastable pe-

rovskite-like 

PhASeS: A 

new route to 

materials with 

improved fun-

ctionality 

H2020-

MSCA-

RISE-2018 H2020 

MSCA-

RISE-

2018 

MSCA-

RISE 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Prijí-

mateľ 

Adriana Ze-

leňáková PF 

futurEU 822650 

Embedding 

differentiated 

integration no-

vel theory in 

the future of 

Europe 

H2020-

SC6-GO-

VER-

NANCE-

2018 H2020 

GOVER-

NANCE-

02-2018-

2019 RIA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Prijí-

mateľ 

Renáta 

Bzdilová FF 

BID-MASS 828832 

High-Energy 

Boron Implan-

tation in Dia-

mond to Manu-

facture Applied 

Super-

conducting 

Systems 

H2020-FE-

TOPEN-

2018-2019-

2020-01 H2020 

FETO-

PEN-01-

2018-

2019-

2020 RIA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Prijí-

mateľ 

Tomáš Sa-

muely PF 

DAYS-

NIGHT 826642 

Adaptation of 

CircaDiAn 

RhYthm, Sleep 

HP-PJ-

2018 3HP 

PJ-01-

2018 HP-PJ 

Hod-

note-

nie 

Za-

miet-

nutý 

Prijí-

mateľ 

Viliam Do-

nič LF 
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and Health in 

NIGHTshift 

workers  

ukon-

čené 

SCIROCCO 

Exchange 826676 

Personalised 

Knowledge 

Transfer and 

Access to Tai-

lored Evi-

dence-Based 

Assets on In-

tegrated Care: 

SCIROCCO 

Exchange 

HP-PJ-

2018 3HP 

PJ-01-

2018 HP-PJ 

Grant 

Ma-

nage-

ment 

Schvá-

lený 

Prijí-

mateľ 

Iveta Nagy-

ova LF 

SHAPE 847074 

Safe Healthy 

Antenatal and 

Postnatal Expe-

rience: Mother 

and Child  

H2020-

SC1-2019-

Two-Stage-

RTD H2020 

SC1-

BHC-19-

2019 RIA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Prijí-

mateľ 

Andrej Be-

lak LF 

EPREMA 843505 

Exploitation of 

spin-orbit and 

magnetic pro-

ximity effects 

in design of 

new functional 

materials 

H2020-

MSCA-IF-

2018 H2020 

MSCA-

IF-2018 

MSCA-

IF-EF-ST 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Koor-

dinátor 

Jozef 

Strečka PF 

CKVANTEC

H 857229 

Establishing 

Centre for Qu-

antum Techno-

logies at Safa-

rik Univerzity 

in Kosice 

H2020-

WIDESPR

EAD-2018-

04 H2020 

WIDESP

READ-

04-2019 CSA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Koor-

dinátor 

Vladimír 

Komanický PF 

SANSED 857197 

IoT and Smart 

systems Appli-

cations with 

Novel Sensors 

Enhanced by 

Data analytics 

H2020-

WIDESPR

EAD-2018-

03 H2020 

WIDESP

READ-

03-2018 CSA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Prijí-

mateľ 

Gabriel Se-

manišin PF 

PROSCI 857089 

Enhancement 

Excellence in 

PROtein 

SCIence 

H2020-

WIDESPR

EAD-2018-

03 H2020 

WIDESP

READ-

03-2018 CSA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Koor-

dinátor 

Daniel Jan-

cura TIP 

ULTIMA 856764 

Ultra Low 

Temperature 

research on In-

novative MA-

terials at na-

noscale 

H2020-

WIDESPR

EAD-2018-

03 H2020 

WIDESP

READ-

03-2018 CSA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Koor-

dinátor 

Tomáš Sa-

muely PF 

GUTBIOME 857591 

Gut Microbi-

ome in Rela-

tion to Inflam-

matory Disea-

ses and Colon 

Cancer: Trai-

ning to Reach 

State-of-the-art 

H2020-

WIDESPR

EAD-2018-

03 H2020 

WIDESP

READ-

03-2018 CSA 

Hod-

note-

nie 

ukon-

čené 

Za-

miet-

nutý 

Koor-

dinátor 

Alojz 

Bomba LF 

 

Podané projekty na UPJŠ v roku 2018, ktoré získali financovanie 
 

Akronym 
 ID ná-

vrhu 

Názov návrhu 

projektu 
Výzva Program 

Téma 

výzvy 

Scéma 

podpory 
Fázy 

Kon-

taktná 

osoba 

za 

UPJŠ 

Praco-

visko/ 

Fa-

kulta 

Schvá-

lenné fin. 

pro-

str./pro-

jekt 

Schvá-

lenné fin. 

UPJŠ 

SCIROCCO 

Exchange 826676 

Personalised 

Knowledge 

Transfer and 

Access to Tai-

lored Evi-

dence-Based 

Assets on In-

tegrated Care: 

SCIROCCO 

Exchange 

HP-PJ-

2018 3HP 

PJ-01-

2018 HP-PJ 

Grant 

Ma-

nage-

ment 

Iveta 

Nagy-

ova LF 1 589 752 135 462 
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Financované projekty z predchádzajúcich období v roku 2018 
 
V roku 2018 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. Na rie-
šení projektu participuje Mgr. R. Šebeňa, PhD. z Filozofickej fakulty, katedry psychológie. 

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 Exchange 
(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: 

351 000 EUR (konzorcium), z toho 270 000,00 EUR UPJŠ 

Čerpané finančné prostriedky 
UPJŠ r. 2018 

264 850,99 EUR 

 
Ďalším schváleným projektom je medzinárodný výskumný projekt UrbanHist. UPJŠ je jedným zo 
štyroch príjemcov konzorcia. Riaditeľom slovenskej časti projektu je prof. PaedDr. Martin Pekár, 
PhD. z Filozofickej fakulty. Na riešení projektu participuje ako školiteľ PhD študentov v odbore FF 
UPJŠ Slovenské dejiny prof. Mgr. J. Hofierka, PhD. z 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  
projektu: 

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 

Čerpané finančné prostriedky 
UPJŠ r. 2018 

94 816,69 EUR 

 
Verejné obstarávanie 
 

- Zriadenie Dynamického nákupného systému (ďalej tiež „DNS“) na výpočtovú techniku 
a príslušenstvo. DNS je otvorený systém s neobmedzeným počtom zmluvných dodávate-
ľov. Oproti Rámcovej dohode zamestnancom umožňuje zadávať aktuálne požiadavky, vy-
súťažená cena je aktuálna na trhu, dodávatelia sú navzájom neznámi; 

- Centralizácia vybraných komodít (celouniverzitné zmluvy aj na zákazky s nízkou hodno-
tou); 

- Kvalitná príprava podkladov do zmlúv; 
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- Plynulý prechod na elektronizáciu v celom procese verejného obstarávania, aj na zákazky 
s nízkou hodnotou (tie sú však dobrovoľné); 

- Úprava systému eProcurement (elektronizácia hlásení o dodaní predmetov zákaziek, 
úprava postupu pri zabezpečovaní leteniek a pod.); 

- Spustenie systému smartProcure, ktorý bol vytvorený pre zefektívnenie procesu nákupu. 
Umožňuje každému zamestnancovi univerzity  vyhľadávať  zazmluvnené tovary a služby, 
nakupovať tovar z uzatvorených zmlúv, pričom procesné modely sú prispôsobené jednot-
livým pracoviskám; 

- Vnútroorganizačné školenia a usmernenia. 
 
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:  

 zateplení, výmene okien, udržiavacie práce striech budov ubytovacích pavilónov A,B, jedálne 
a priľahlých objektov na Medickej 6 

 zateplenie III. sekcie západ a juh, II. sekcie juh TU LF, Tr. SNP 1 

 zateplenie strechy II. a III. sekcie TU, Tr. SNP 1 

 stavebné úpravy prístavby (telocvičňa T2) a nadstavby (posluchárne M1-M3) k objektu Moy-
zesova 11  

 zateplenie objektu UVZ Danišovce  

 realizácia bezbariérového vstupu do objektu RBL pavilónu, Šrobárova 2  

 dodávka a montáž okenných žalúzií do objektu Moyzesova 11 

 stavené úpravy v objektoch ŠD a FVS Popradská 66: vybudovanie odkvapového chodníka 
za objektami, vybudovanie miestností pre upratovačky v ŠD, realizácia bezbariérového WC 
v objekte FVS, prekládka vrátnice vo FVS, dodávka a montáž elektrických zásuviek do auly 

 modernizácia plynovej kotolne v objekte FVS, Popradská 66 

 výroba a montáž altánkov do BZ Mánesova 23  

 realizácia nového oplotenie časti areálu Park Angelinum 9,  

 realizácia protihlukovej steny pre dieselagregát Tr. SNP 1 

 stavebné úpravy pivničných priestorov v objekte rektorátu, Šrobárova 2 

 modernizácia študentských kuchyniek v ŠD Medická 6  

 stavebné úpravy serverovne v objekte Platón, Moyzesova 9 

 dodávka a montáž klimatizácie do objektu Sokrates, Moyzesova 9 

 realizácia nových požiarnych dverí v objekte Guttenberg, Moyzesova 9  

 dodávka a montáž žalúzií do priestorov Mediparku, Tr. SNP 1 

 realizácia novej prípojky teplej vody pre objekt „E“, Moyzesova 9   

 stavebné práce v objekte Aristoteles, Moyzesova 9 

 dodávku a montáž presklených zábradlí na hliníkové v budove Sokrates, Moyzesova 9 

 dodanie a montáž 2 ks chladiacich jednotiek - zdroja chladu pre TU LF, Tr. SNP 1 
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:  

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

 výmenu časti potrubia studenej vody pod "kaktusovým skleníkom"  a "Viktóriou", Mánesova 
23 

 stavebné úpravy Kultivačnej miestnosti pozostávajúce z vysprávok stien, výmeny okien, vý-
meny elektroinštalácie v objekte AB BZ, Mánesova 23 

 výmena schodiskových okien a vstupných dverí v objekte Anatómie LF UPJŠ v Košiciach, 
Šrobárova 2 

 opravu poškodeného oplotenia v areáli ÚTV UPJŠ v Košiciach na Ondavskej 21 

 výmena kanalizácie s následným vyvložkovaním pre AB v BZ, Mánesova 23 

 reštaurovanie fasády objektu PF, Moyzesova 11 

 stavebných oprav na objekte UVZ Danišovce - oprava a výmena okien, výmena strešnej kry-
tiny 
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 oprava podláh v budove TÚ LF, Tr. SNP 1 

 opravy časti oplotenia areálu FF, Dr. Kostlivého 

 hygienické vymaľovanie interiérov priestorov ŠDaJ, Blok  A, Medická 6 

 stavebné úpravy v budove RBL pavilón, výmena okien ( 11 ks), oprava miestnosti- RBL4, 
seminárna miestnosť, 303, Šrobárova 2 

 stavebné úpravy na fasáde administratívnej budovy (bývalá jedáleň) v areáli Šrobárova 2 

 výmena vstupného schodiska, reštaurovanie interiérového vstupného schodiska, reštaurova-
nie nadstavca stĺpika zábradlia balkóna v objekte rektorátu, Šrobárova 2 

 stavebné opravy, doplnenie ochrannej klietky do transformátorovne, opravu osvetlenia tra-
fostanice TS 04 na Tr. SNP 1. 

 stavebné opravy a udržiavacie práce v suteréne budovy PF- CIB, Jesenná 5 

 opravy spevnených plôch (asfaltovanie) pred vchodmi do budovy PF Moyzesovej 11 a vstupu 
do areálu Šrobárova 2  

 udržiavacie práce na schodišti v II. sekcii TÚ LF, Tr. SNP 1  

 oprava elektroinštalácie v objekte PF Park Angelinum a v trafostanici Jesenná 5 

 opravu trafostanice TS 04 (pripojenie 2 ks VN polí, zriadenie merania na VN strane, výmenu 
3 ks spínačov prípojníc v NN rozvádzači HRTS1,2 a demontáž 11 ks pôvodných VN rozvá-
dzačov), Tr. SNP 1 

 opravu poškodenej rampy pri vstupe do areálu UPJŠ Šrobárova 2 

 oprava elektronického protipožiarneho systému (vypracovanie projektu pre umiestenie sní-
mačov do priestorov kuchyne a jedálne, demontáž zariadenia a preloženie mimo vzniku za-
dymenia a prístupu mastnej pary, montáž zariadenia a výmena snímačov) v objekte Sokra-
tes, Moyzesova 9,  

 výmena okien v objekte PF, Moyzesova 11 

 oprava soc. zariadení na študijnom odd. LF TU, Tr. SNP 1 
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UPJŠ považuje internacionalizáciu za jeden zo svojich strategických zámerov, čo sa prejavuje vo 
viacerých aktivitách sledujúcich rast kvality vzdelávania a výskumu. Jedným z najdôležitejších spô-
sobov podpory internacionalizácie sú mobility študentov a zamestnancov UPJŠ a taktiež mobility 
študentov a zamestnancov zo zahraničných univerzít prichádzajúcich na UPJŠ. V uplynulom roku 
sa na UPJŠ využívali všetky typy mobilít – štúdium, stáže, výučba aj školenia a realizované mobility 
smerovali najmä do európskych krajín. Celkovo sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastnilo me-
dzinárodnej mobility 346 študentov UPJŠ a 269 zamestnancov UPJŠ. Najčastejšie využívanou 
platformou pre realizáciu mobilít bol program Erasmus+, v rámci ktorého sa uskutočnilo viac ako 
400 odchádzajúcich a viac ako 100 prichádzajúcich mobilít. V roku 2018 sa študentské a zamest-
nanecké mobility uskutočňovali prostredníctvom čerpania prostriedkov z troch rozpočtov v rámci 
spolupráce s krajinami programu a zo štyroch rozpočtov v rámci spolupráce s partnerskými kraji-
nami.  
 
Sledovanou oblasťou medzinárodného pôsobenia UPJŠ je postavenie UPJŠ v rámci medzinárod-
ných rankingov univerzít, najmä URAP, Best Global Universities Ranking, U-Multirank, RankPro. 
Rankingy hodnotia na základe kombinácie viacerých kritérií najmä vedecké a vzdelávacie charak-
teristiky univerzít a poskytujú univerzitám obraz o výkone v jednotlivých ukazovateľoch. UPJŠ po-
važuje tieto hodnotenia za dôležité zdroje informácií o jej medzinárodnom postavení a kvalite vzde-
lávania a vedy. V uplynulom roku získala UPJŠ veľmi priaznivé hodnotenie v rankingu U-Multirank 
2018, v rámci ktorého sa UPJŠ umiestnila na prvej pozícii z celkového počtu deviatich hodnote-
ných slovenských univerzít. V hodnotení univerzít v celej Európe sa UPJŠ umiestnila v prvej 
tristovke z celkového počtu 925 univerzít. Z pohľadu čiastkových kritérií získala UPJŠ najlepšie 
hodnotenie A v rámci spoločných medzinárodných publikácií a  spoločných regionálnych publiká-
cií. V rankingu Best Global Universities Ranking, ktorý zostavuje rebríček 1250 najlepších univerzít 
sveta sa UPJŠ ocitla na 894. Pozícii ako jedna z troch slovenských univerzít umiestnených v reb-
ríčku. V rámci hodnotenia rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance 2017 / 
2018 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila na 1047. mieste vo svete, 434. 
mieste v Európe a v slovenskom porovnaní hodnotených univerzít obstála UPJŠ na 2. pozícii. V me-
dziročnom porovnaní si Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach polepšila o viac ako 100 
miest a v ani jednom hodnotenom ukazovateli nedosiahla horšie skóre ako pred rokom. Najvýraz-
nejší prírastok bol zaznamenaný v indikátore počtu citácií. Jednotlivé rankingové hodnotenia od-
rážajú kvalitu aktivít univerzity a hodnotia ju na základe kombinácie rôznych ukazovateľov, ktoré 
číselne vyjadrujú výsledky práce, snahu a motiváciu študentov a tvorivých zamestnancov UPJŠ.  
 
Sprievodným prejavom práce expertov univerzity je aj ich aktivita v rámci početných medzinárod-
ných organizácií, rád, združení, v rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce, taktiež 
prostredníctvom organizovania a participácie na  medzinárodných podujatiach, workshopoch, 
sympóziách, konferenciách, kongresoch,  realizáciou alebo podávaním medzinárodných vzdelá-
vacích projektov, výučbou v cudzom jazyku, prijímaním zahraničných odborníkov a hostí.   
 
V roku 2018 boli tvoriví zamestnanci univerzity zapojení  formou individuálneho členstva vo viac 
ako 400 medzinárodných organizáciách, spolkoch, združeniach a v takmer sto organizáciách for-
mou kolektívneho členstva. UPJŠ ako celok bola v roku 2018 členom v 6 medzinárodných orgá-
noch a organizáciách. Za zásadné členstvo považuje UPJŠ svoju participáciu na aktivitách a stret-
nutiach EUA (European University Association).  V roku 2018 sa UPJŠ zúčastnila na jej výročnej 
konferencii v Zúrichu (Švajčiarsko), a na výročnej konferencii venovanej kvalite vzdelávania The 
annual European Quality Assurance Forum (EQAF).  
 
Dôležitým členstvom UPJŠ je jej zastúpenie v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte, pri-
pojenie sa k myšlienkam Magna Charta Universitatum Observatory a k internacionalizácii univer-
zity prispieva aj členstvo UPJŠ v združení Košice IT Valley. UPJŠ aktívne spolupracuje na viace-
rých medzinárodných aktivitách Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) a v uplynulom roku 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
http://www.urapcenter.org/2017/university.php?q=University+of+Pavol+Jozef+Safarik+Kosice
http://www.urapcenter.org/2017/region.php?rcode=EU
http://www.urapcenter.org/2017/region.php?rcode=EU
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sa stala členom v Britskej obchodnej komore v SR, na aktivitách ktorých taktiež aktívne participo-
vala.   
 
Jednotlivé fakulty a pracoviská UPJŠ a taktiež univerzita ako celok zorganizovali v priebehu roka 
2018 viac ako 60 podujatí s medzinárodnou účasťou, experti z UPJŠ realizovali viacero pozvaných 
prednášok na podujatiach v zahraničí a absolvovali viac ako 1000 zahraničných pracovných ciest. 
 
Medzinárodné spolupráce vo vede a vzdelávaní sa realizujú spravidla na základe zmlúv a dohôd, 
ktoré sa  uzatvárajú vo veľkej dynamike pre potreby realizácie mobilít v rámci programu Erasmus+. 
V roku 2018 mala UPJŠ uzavretých 428 dohôd s 226 univerzitami z 34 krajín. Okrem tohto mobi-
litného programu sa na univerzitnej a fakultnej úrovni  obnovilo alebo uzavrelo ako nové viac ako 
20 zmlúv týkajúcich sa vedeckej, výskumnej alebo vzdelávacej spolupráce.  alebo v rámci medzi-
národnej vzdelávacej alebo vedecko-výskumnej spolupráce. 
 
 Významnou medzinárodnou aktivitou v roku 2018 bolo pokračovanie v realizácii projektu „Interna-
cionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“, vďaka ktorému 
sa na univerzite realizovali činnosti, ktoré vedú k zintenzívneniu medzinárodného rozmeru univer-
zity. Jedným z výsledkov a súčastí projektu sú novovytvorené internacionalizované certifikované 
interdisciplinárne kurzy (ICIK) v anglickom jazyku, ktoré sa na UPJŠ ponúkajú pre zahraničných 
študentov na UPJŠ v Košiciach. V rámci projektu sme na UPJŠ prijali viacerých zahraničných ex-
pertov a realizovali s nimi niekoľko podujatí, workshopov a prednášok na všetkých fakultách a pra-
coviskách univerzity.  
 
Za dôležitý výsledok internacionalizácie vzdelávania na UPJŠ možno považovať podujatie „Jarná 
internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ“, ktorá sa už druhý rok uskutočnila aj vďaka projektu 
za prítomnosti niekoľkých zahraničných expertov, ktorí prednášali doktorandom a diskutovali 
s nimi v anglickom jazyku.  
 
Významným prejavom internacionalizácie UPJŠ je realizácia 16 spoločných a dvojitých študijných 
programov, ktoré sa týkali  vyslaných alebo prijatých študentov v rámci tohto typu štúdia. Počet 
zahraničných študentov samoplatcov a študentov zo zahraničia študujúcich v slovenskom jazyku 
sa v roku 2018 zvýšil na viac ako 1400, čím sa zvýšil podiel študentov zo zahraničia na takmer 21 
%.  
 
Jednou zo zásadných aktivít v medzinárodnom kontexte bola aktivizácia UPJŠ v oblasti iniciatívy 
„európske univerzity“. UPJŠ považovala za dôležité túto tému nielen sledovať, ale v rámci výzvy 
SRK deklarovala zámer vytvorenia partnerstva resp. podania projektu v prvom kole výziev a stala 
sa jednou zo šiestich slovenských univerzít, ktoré prejavili záujem o vytvorenie aliancií a účasť pri 
podávaní projektu. Téma „európske univerzity“ rezonovala v roku 2018 na viacerých fórach a in-
terných a externých diskusiách UPJŠ.  
 

 
 
 
 

https://www.upjs.sk/public/media/19247/Certified%20international%20interdisciplinary%20courses.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/19247/Certified%20international%20interdisciplinary%20courses.pdf
https://www.upjs.sk/aktuality/jarna-internacionalizovana-skola-doktorandov-UPJS-jun-2018/
https://www.upjs.sk/aktuality/jarna-internacionalizovana-skola-doktorandov-UPJS-jun-2018/
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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 2018 boli vo výške 62 565 924,30 Eur. Štruktúra týchto príjmov bola v roku 2018 nasle-
dovná:  

 Bežná dotácia z MŠVVaŠ SR:  60,81 % 
 Kapitálová dotácia z MŠVVaŠ SR:   2,37 % 

 Iné dotácie zo Štátneho rozpočtu:   1,42 % 

 Štrukturálne fondy Európskej únie:   4,76 %  

 Zahraničné projekty:     1,75 %  

 Dary a granty:      0,08 %  

 Podnikateľská činnosť:     2,50 %  

 Ostatné príjmy:    26,31 %  
 
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 2018 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 2018 univerzita dosiahla zisk vo  
výške  2 892 787,48 Eur. Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo výške 
65 581 176,52 €  Eur a celkovými nákladmi vo výške 62 688 389,04  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. 
     
Dosiahnutie cieľov v mimo dotačných zdrojoch      
 

V roku 2018 získala UPJŠ finančné prostriedky zo školného a poplatkov spojených so štúdiom 
v objeme 13 966 828,64 €, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 1 mil. € a to predovšetkým 
v oblasti vzdelávania zahraničných študentov na LF. 
  
Kvalita vzdelávania 
 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality (VSK) vzdelávania na UPJŠ sa riadi Rozhodnutím rektora 
č. 9/2017, ktoré je v súlade s novelou zákona o vysokých školách a zákonom 269/2018 Z. z. o za-
bezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
VSK na UPJŠ v Košiciach sa opiera o Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality (Stan-
dards 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 Guidelines). ESG boli prijaté minis-
trami 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 na univerzite sa sústreďuje predovšetkým 
na nasledujúce indikátory hodnotenia kvality: 

- vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu, 
- pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
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- 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, 
- 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 na UPJŠ sú podrobne rozpracované v Rozhodnutí rektora 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 akademického 
roka a umožňuje študentom hodnotiť a vyjadriť svoje názory a postrehy týkajúce sa nielen 
výučby, ale aj celkových podmienok štúdia (http://www.upjs.sk/univerzita/vnutorny-system-hodnotenia-

kvality/studenti/prieskum-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/vy-
hodnotenia-dotazniky-fakulty/), ako aj spätnú väzbu na podnety vo forme opatrení z pozície manaž-
mentu 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 ďalšie ve-
rejné a súkromné vysoké školy. To umožňuje univerzite flexibilne reagovať tak na požiadavky aka-
demickej obce, ako aj prípadné zmeny v legislatíve.  

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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Získavanie informácií  o úrovni vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti (najmä 
v režime priebežného hodnotenia) patrí k prioritným trendom na UPJŠ. V AiS2 je vyvinutá elektro-
nická 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 priebež-
ného hodnotenia štúdia. Hodnotenie študijných výsledkov študentov sa na všetkých súčastiach 
UPJŠ uskutočňovalo v súlade s legislatívnymi normami a Študijným poriadkom UPJŠ.  

Prehľad hodnotenia študentov študujúcich v I. a II., resp. spojenom I. a II. stupni štúdia (Lekárska 
fakulta) 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 
Lekárskej fakulte aj I. a II. spojený stupeň štúdia), aby lepšie demonštrovali rozdiely medzi baka-
lárskym a magisterským stupňom štúdia. Tieto rozdiely sa najviac prejavujú pri okrajových hodno-
teniach A a Fx, čo súvisí s vyššou motiváciou študentov magisterského štúdia.     

 

Profil hodnotení udelených na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2017/2018 

 

 

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 
Prírodovedeckej fakulte, Lekárskej fakulte a Filozofickej fakulte, čo môže odrážať aj výber vhod-
ných, motivovaných uchádzačov. 

Na UPJŠ ukončilo v akademickom roku 2017/2018 svoje štúdium s vyznamenaním ~ 9,5 % štu-
dentov I. stupňa a ~ 10,5 % 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 (obrázok). Tieto údaje slúžia na doplnenie obrazu o náročnosti štúdia na jednotlivých stup-
ňoch i fakultách.  
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Percentuálny podiel študentov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním 

 

 
 
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 2017/2018), sú najnižšie počty študentov, ktorým bolo prerušené štúdium na Le-
kárskej fakulte a Filozofickej fakulte.  

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 Le-
kárskej fakulty) bakalárske študijné programy. Je to spôsobené tým, že tak prerušenie štúdia ako 
aj nadštandardná dĺžka štúdia súvisia najmä s adaptačnými ťažkosťami, nízkou motiváciou preko-
nať adaptačné ťažkosti či nedostatkami v stredoškolskej príprave. Celkove na UPJŠ v akademic-
kom roku 2017/2018 prerušilo štúdium ~ 2,5 % študentov (graf). Viac ako 70 % študentov, ktorí 
svoje štúdium prerušili, tak urobilo v prvých dvoch rokoch štúdia. 
 

Na UPJŠ  bol v akademickom roku 2017/2018 ~ 10,9 % úbytok študentov pre neprospech na pr-
vom stupni štúdia, pričom vysoký podiel na tomto stave majú študenti Ústavu telesnej výchovy 
a športu, kde pre neprospech ukončilo štúdium 23,4 % študentov (obrázok). Na ostatných fakultách 
(okrem Fakulty verejnej správy) to bolo viac ako 10 %, 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 
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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  ~ 10,9 % v I. stupni štúdia a ~ 4,8 % študentov v II. a I. a II. spojenom 
stupni štúdia. 
 

Percentuálny podiel študentov (z celkového počtu) študujúcich na UPJŠ a jej fakultách v nadštandardnej dĺžke 
 

 
 
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 v prvých rokoch štúdia potvrdzuje predpoklad o nedostatočnej pripravenosti štu-
dentov stredných škôl pre vysokoškolské štúdium a ich malú schopnosť adaptácie na zvýšené ná-
roky. 
 
 

 

0 5 10 15 20 25 30

LF

PF

PrávF

FVS

FF

ÚTVŠ

UPJŠ

% nadštandard I. st % nadštandard II. st, I.+II. spoj.



 87 

 

 
Poslaním univerzity je tvoriť jej obraz ako lídra v oblasti vzdelávania a výskumu v regióne východ-
ného Slovenska prostredníctvom mediálnej a marketingovej propagácie a prezentácie výsledkov 
UPJŠ v oblasti vedy a vzdelávania. Stimulovať efektívnu spoluprácu univerzity so špecifickými cie-
ľovými skupinami verejnosti za účelom vytvorenia, udržiavania a zvýraznenia pozitívneho a utlmo-
vania a odstraňovania negatívneho obrazu o UPJŠ vo verejnom priestore v Slovenskej republike 
a v zahraničí. Zároveň mapovať dianie na fakultách a univerzitných pracoviskách, vyhľadávať in-
formácie o vedeckých podujatiach, medzinárodných konferenciách, významných vedeckých ob-
javoch, úspechoch pedagógov a študentov, spoločensko-kultúrnych  a športových podujatiach a 
tie mediálne propagovať. Marketingovo zabezpečovať univerzitné podujatia a spolupracovať pri 
podpore propagácií fakultných aktivít.  
 
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. V roku 2018 boli pripravované zmluvné partnerstvá 
o spolupráci medzi UPJŠ a osvetovo-kultúrnymi inštitúciami v meste Košice. Zrealizovala sa do-
hoda o spolupráci medzi UPJŠ a Štátnou filharmóniou  v Košiciach.  
 
Pri komparácii sledovaných 6-mesačných období pri mediálnej analýze, ktorú pre UPJŠ aj v roku 
2018 robila spoločnosť STORIN plus s.r.o., môžeme konštatovať, že počet publikovaných príspev-
kov v médiách za jednotlivé mesiace majú rastúcu tendenciu. Zatiaľ čo v prvom polroku 2018 bolo 
vyhodnotených 857 relevantných príspevkov, v druhom polroku 2018 išlo o počet 910, čo predsta-
vuje nárast o 53 príspevkov. V budúcich rokoch bude potrebné čeliť stále zvyšujúcemu sa záujmu 
médií o informácie s negatívnym obsahom. Na druhej strane preto môžeme predpokladať čoraz 
menší záujem o pozitívne témy na úkor spomínaných negatívnych správ, s ktorými sa budeme 
musieť vysporiadať v kontexte informovania o univerzite, podujatiach či pri popularizácii vedy.  
 
Cena rektora za významný mediálny čin 
 
Nositelia Ceny rektora za významný mediálny čin v roku 2018: 
 

 Ing. Robert Gregorek, PhD.  
za dlhoročnú popularizáciu botaniky a Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ako aj za vý-
znamný mediálny ohlas a ohlas verejnosti na mediálne komunikované botanické témy. 

 Spolok medikov mesta Košice 
za zorganizovanie úspešného podujatia Rozsvieť modrú, ktoré sa zaradilo do celosvetovej 
kampane a aktivít pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. 

 Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) 
za významný mediálny ohlas na projekt zriadenia TIP-UPJŠ, na výskum, ktorého cieľom je 
znížiť škodlivé účinky chemoterapie pri liečbe rakoviny, ako aj za ohlas na vývoj unikátneho 
testera vody, ktorý sa presadil v súťaži Startup awards 2017.  

 
Oblasť marketingu a propagácie 
 
Printová inzercia  

- MY Regionálne noviny (zverejnené 22. 1. 2018) 
- KORZÁR, špecializovaná príloha Štúdium (zverejnené 24. 1. 2018) 
- Košice dnes (zverejnené 26. 1. 2018) 
- Košicko (zverejnené 26. 1. 2018) 
- SME, príloha Noc výskumníkov (zverejnené 28. 9. 2018) 
- PRAVDA, príloha Vzdelávanie (zverejnené 16. 11. 2018) 
- KORZÁR, príloha Štúdium (zverejnené 27. 11. 2018) 
- MY Regionálne noviny, príloha Kam na vysokú školu (zverejnené 27.11.2018) 
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Propagácia UPJŠ formou účasti prezentačného stánku UPJŠ na podujatiach 
 
Propagačný stánok UPJŠ na všetkých veľtrhoch a výstavách vzdelávania aktívne reprezentovali 
zväčša zástupcovia všetkých 5 fakúlt, ako aj zástupca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verej-
nosťou. Organizátori veľtrhov a výstav pripravili pre účastníkov podujatí, okrem výmeny informácií 
od vystavovateľov, mnoho ďalších zaujímavých stretnutí pre pedagógov, súťaže, ankety, semi-
náre, poradenskú činnosť, či diskusné fórum. 

- Výstava KAM NA VYSOKÚ. Termín a miesto konania: 6. 2. 2018 v Banskej Bystrici, 7. 2. 
2018 v Prešove a 8. 2. 2018 v Košiciach. Počet prezentujúcich sa vysokých škôl v jednotli-
vých miestach: 27 – 30. Celkovo sa na všetkých podujatiach zúčastnilo cca 5 tisíc maturan-
tov.   

- Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS. Termín 
a miesto konania: 26. – 27. 9. 2018 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Približný počet 
účastníkov: 6 tisíc, z toho 70% tvorí počet maturantov.  Prihlásených bolo 162 vzdelávacích 
inštitúcií zo Slovenska, Čiech a ostatných krajín EÚ. 

- Pracovný veľtrh Študenti-podniky-univerzity. Termín konania: 12. 4. 2018 v Univerzitnej 
knižnice Technickej univerzity v Košiciach. Na podujatí, ktoré zorganizovali UPJŠ a Tech-
nická univerzita v Košiciach (členovia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu 
IUFS), sa prezentoval aj propagačný stánok našej univerzity.   

- Family Safety Day. Termín konania: 2. 6. 2018. Na podujatí, organizovanom U.S.Steel Ko-
šice, sa aktívne zúčastnil propagačný stánok UPJŠ so zástupcami Botanickej záhrady, Prí-
rodovedeckej fakulty a Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou.  

- Medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Termín konania: 09. – 11. 10. 
2018, miesto konania: AEGON aréna NTC, Bratislava. Zúčastnilo sa ho viac ako 320 vysta-
vovateľov (slovenské a zahraničné vysoké školy, poradenské inštitúcie, jazykové agentúry, 
zamestnávatelia). Priemerná denná návštevnosť: takmer 3 tisíc návštevníkov.  

- Medzinárodný veľtrh PRO EDUCO. Termín konania: 5. – 6. 12. 2018, miesto konania: Steel 
Aréna, Košice. Predstavilo sa na ňom 80 zaujímavých vystavovateľov a počas dvoch dní ho 
navštívilo viac ako 8000 mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov z celého regiónu. Návštevníci 
získali jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so študijnými programami 82 fakúlt 17 sloven-
ských a českých univerzít, nazrieť do zákulisia a ponuky 40 stredných škôl a prácu alebo 
vzdelávacie programy im ponúklo ďalších 20 inštitúcií a veľkých zamestnávateľov.  

 
Univerzitný časopis Universitas Šafarikiana        
    
Vychádza od roku 1970,  jeho vymedzenie postavenia, pôsobnosti a úloh sa riadi Štatútom Re-
dakčnej rady časopisu z 20. 3. 2014.  Je oficiálnym časopisom univerzity vydávaný s cieľom infor-
movať o dianí na jej akademickej pôde. Zároveň je prostriedkom internej komunikácie, pričom má 
ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti. Vychádza štvrťročne v marci, máji, októbri a de-
cembri, rozširovaný je zdarma. Vydávanie časopisu riadi Redakčná rada časopisu Universitas Ša-
farikiana. Témy: 1/2018 - Nové špičkové tímy na UPJŠ v Košiciach; 2/2018 - Zahraniční študenti 
na UPJŠ v Košiciach; 3/2018 - Začiatok akademického roka 2018/2019 na UPJŠ v Košiciach; 
4/2018 - Fakulty a pracoviská UPJŠ v Košiciach a ich jubileá v roku 2018.   
 
E-shop 
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu je UPJŠ v Košiciach. Uskutočňuje online predaj tovaru 
prostredníctvom internetovej stránky www.upjs.sk. Spôsob výberu tovaru, platby, záručné a doda-
cie podmienky stanovujú všeobecné obchodné podmienky. Spolu s reklamačným poriadkom sú 
zverejnené na webovej stránke http://eshop.upjs.sk/. V období roku 2018 dlhodobo prebiehal výber, 
realizácia a dodanie nového tovaru. Zároveň boli na rektoráte zrekonštruované nové priestory pre 
prevádzku e-shopu.  
 
 
 
 

http://eshop.upjs.sk/
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Umelecké telesá 
 
Chorus Universitatis Šafarikianae – zmiešaný spevácky zbor 
 
Zmiešaný spevácky zbor  Chorus Universitatis Šafarikianae (ďalej CHUŠ) sa v roku 2018 zame-
riaval najmä na vystúpenia univerzitného charakteru. Reprezentoval univerzitu na vystúpeniach 
nielen v rámci Košíc, ale aj v rámci Slovenska a v zahraničí. Zbor naštudoval niekoľko nových 
skladieb rôzneho žánru – od klasickej starej hudby po modernú a filmovú hudbu. Pri slávnostných 
podujatiach univerzity nacvičil a predniesol hymnické piesne, slovenské i zahraničné skladby.  
Zbor nadviazal vzájomnú spoluprácu s Chórom im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. V roku 2018 vyšlo CD pod názvom Chorus Universitatis Šafari-
kianae. 
 
Folklórny súbor Hornád 
 
Rok 2018 bol v znamení osláv 55. výročia vzniku súboru. Tomu sa prispôsobila aj celá tvorba 
počas roka: 21. 2. 2018 oficiálne uvedenie CD pod názvom OKA MIH Soundtrack ako historicky 
druhého CD súboru; 15. 4. 2018 – Premiérový program VECI ČO SA DEJÚ v réžii Štefana ŠTECA, 
uvedený za výdatnej podpory UPJŠ v Štátnom divadle v Košiciach; Účasť na celoslovenských fes-
tivaloch v Heľpe (22. - 23. 6. 2018), Východnej (29. 6. 2018); Akademická Nitra 2018: Zisk ceny 
poroty za dramaturgicko-režijné spracovanie témy v choreografii Hranice; Laureát medzinárod-
ného folklórneho festivalu – Jánošíkov Dukát v Rožnove pod Radhoštěm; 13. - 14. 10. 2018 Fes-
tival TVORBA organizovaný Národným osvetovým centrom ako celoštátny úradujúci víťaz súťaže 
choreografií kolektívov; 27. 10. 2018, 16. 11. 2018 Prvý hudobno-spevácky program FS Hornád 
pri príležitosti 55. výročia vzniku súboru; 5. 12. 2018 – Folquiz – druhý ročník Prvého folklórneho 
kvízu na Slovensku. Aktivity pod hlavičkou UPJŠ:  Veci čo sa dejú – Premiéra, (špeciálne predsta-
venie pre UPJŠ), Juniáles, Akademická Nitra, Kapustnica LF UPJŠ, Kapustnica Rektorát UPJŠ. 
 
Univerzitné médiá 
 
Študentský rozhlas Košice 
 
Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo) začal zimný semester 2018 v počte približne 20 členov. Väč-
šina z nich je z oblasti masmediálnej komunikácie. Vysielacia štruktúra prebiehala podobne ako 
po iné roky, rozdiel bol predovšetkým v počte dní, ktoré ŠtuRKo vysielalo a v počte moderátorov v 
relácií. Keďže zostal len jeden technik a jedna výpomoc, vysielalo sa len dva dni v týždni, čo spô-
sobilo, že reláciu mali dvaja moderátori, namiesto jedného. Celkovo to hodnotíme pozitívne, oživilo 
to relácie v ktorých bolo opäť veľa hostí z hudobnej scény, z prostredia univerzity a Košíc. Vysie-
lacia štruktúra sa nezmenila. V každej relácii boli odvysielané správy o univerzite, relácie sa veno-
vali študentskému životu, hudbe, móde, zaujímavostiam zo sveta a hosťom. Snahou a ochotou 
bolo poskytovať techniku aj s ozvučením a moderátorom na univerzitné, fakultné a internátne ak-
cie. V októbri začala rekonštrukcia technickej miestnosti. Koncentrácia ŠtuRKa sa každoročne sús-
treďuje  predovšetkým na prípravu na súťaž RádioRallye 2019.  
 
Univerzitná televízia Uni TV 

Univerzitná televízia publikovala (ďalej UNI TV) v roku 2018 na voľne dostupnej platforme Youtube 
a sociálnej sieti Facebook. Poskytovala prevažne spravodajské informácie, no uverejňovala aj pub-
licistické a zábavné príspevky. Tematicky bola zameraná na udalosti v akademickom prostredí 
UPJŠ v Košiciach, činnosť študentských spolkov a organizácií, ale aj na kultúrne dianie v regióne. 
UNI TV sa okrem žurnalistiky podieľala aj na marketingových aktivitách UPJŠ v Košiciach: prípra-
vou grafík, promo videí, ale aj inými foto- a video- službami. Odborné poradenstvo poskytovali pe-
dagógovia a doktorandi Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fa-
kulty UPJŠ v Košiciach. Objem produkcie: 41 publikovaných videí. Vek diváka: 65 % divákov vo 
veku 18-24 rokov, 33 % divákov vo veku 25-34 rokov. Za rok 2018 sa v Uni TV organizačne zapojilo 
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33 študentov univerzity. Väčšina redakcie pozostáva zo študentov masmediálnej komuniká-
cie. Účasť študentov v UNI TV je dobrovoľná, pričom ich aktivita je prepojená a zohľadnená v pred-
metoch Televízna tvorba a Študentská odborná a umelecká činnosť.  

Mediálna oblasť 
 
Monitoring elektronických médií, tlače a internetu 
 
Monitoring médií (dodávku mediálnych služieb) zabezpečovala pre UPJŠ spol. STORIN plus s.r.o. 
Bratislava na základe zmluvnej spolupráce zo dňa 21. 9. 2017. Spoločnosť pravidelne poskytovala 
off-line denný monitoring elektronických médií, internetových stránok, portálov a printov podľa uni-
verzitou zvolených kľúčových slov. Umožnila nám zároveň prístup do on-line archívnej databázy 
monitoringov a on-line prístup do štatistického modulu. STORIN plus vypracovala pre UPJŠ ofi-
ciálnu kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu mediálnych výstupov v zadanom časovom horizonte 
(roky 2017 a 2018). Monitoring elektronických médií a tlače je zverejnený na:  
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/univerzita-v-mediach/rok-2018/ 

 

Tlačové správy 
 

Prostredníctvom tlačových správ univerzita informovala verejnosť o pripravovaných podujatiach 
a zaujímavých správach zo života univerzity. Tlačové správy v plnom znení sú zverejnené na:  
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2018 
 
Tlačové konferencie 
 
Archív tlačových konferencií je zverejnený na webovej stránke univerzity: 
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-konferencie/ 
 

 
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.  
 

Obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2018
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Obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

 

 
Sociálne siete 

 

Facebook   
https://www.facebook.com/upjskosice/ 
 
Sociálna sieť má v súčasnosti čoraz väčšiu váhu pri komunikácií dôležitých stanovísk, informácií 
či tlačových správ distribuovaných univerzitou, čím postupne nahrádza jednu z najdôležitejších 
úloh tradičných a online médií – informovať širokú verejnosť. Dôkazom toho sú dosahy a interakcie 
viacerých príspevkov uverejnených na FB univerzity, ktoré v štatistikách prevyšujú samotnú číta-
nosť niektorých mienkotvorných médií.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/upjskosice/
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Demografické údaje o fanúšikoch FB stránky UPJŠ v Košiciach 
 

 
 

Instagram 
https://www.instagram.com/upjs_kosice/  

 
Pri univerzitnom Instagrame sa sústreďujeme na vizuálny obsah – fotografie, séria záberov či ší-
renie videa prostredníctvom obľúbeného nástroju Instastories. Vzhľadom na to, že jeho komuni-
kačno-propagačné možnosti sú značné, bude potrebné jeho možnosti propagovať aj na úrovni 
fakúlt UPJŠ. Oproti roku 2017 sa počet IG profilov pôsobiacich na univerzite zvýšil. Medzi nové 
instagramové profily z UPJŠ v Košiciach patrí napr. IG profil Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCqXJC56kodJZaymWH7S8kJQ  
 
Na univerzitnom YouTube sú zverejňované propagačné videá a videá z univerzitných a fakultných 
podujatí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/upjs_kosice/
https://www.youtube.com/channel/UCqXJC56kodJZaymWH7S8kJQ
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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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V rámci hodnotenia rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance 2017/2018 sa 
UPJŠ umiestnila na 1047. mieste vo svete, 434. mieste v Európe a v slovenskom porovnaní hodnote-
ných univerzít obstála UPJŠ na 2. pozícii. Do prvej polovice rebríčka sa dostali tri slovenské uni-
verzity- Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slo-
venská technická univerzita. V medziročnom porovnaní si Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach polepšila o viac ako 100 miest a v ani jednom hodnotenom ukazovateli nedosiahla horšie 
skóre ako pred rokom. Najvýraznejší prírastok bol zaznamenaný v indikátore počtu citácií. 

V hodnotení U-Multirank 2018 sa UPJŠ umiestnila na prvej pozícii z celkového počtu deviatich hod-
notených slovenských univerzít. V rámci hodnotenia slovenských aj českých univerzít sa UPJŠ z cel-
kového počtu 27 hodnotených univerzít umiestnila na treťom mieste. V hodnotení univerzít v celej 
Európe sa UPJŠ umiestnila v prvej tristovke z celkového počtu 925 univerzít. Z pohľadu čiastko-
vých kritérií získala UPJŠ najlepšie hodnotenie A v rámci spoločných medzinárodných publikácií 
a  spoločných regionálnych publikácií.  

Best Global Universities Ranking je publikovaný americkou mediálnou spoločnosťou U.S. News & 
World Report. Vysoké školy hodnotí na základe 13 indikátorov zohľadňujúcich výskum a reputáciu, 
a zostavuje z nich rebríček 1250 najlepších. V rankingu 2017/2018 sa umiestnili tri univerzity zo 
Slovenska, Univerzita Komenského v Bratislave (pozícia v rebríčku 511.), UPJŠ (pozícia v rebríčku 
894.) a Slovenská technická univerzita (pozícia v rebríčku 1065.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.urapcenter.org/2017/university.php?q=University+of+Pavol+Jozef+Safarik+Kosice
http://www.urapcenter.org/2017/region.php?rcode=EU
https://www.umultirank.org/
https://www.upjs.sk/public/media/18778/U-Multirank%202018%20-%20CZ%20and%20SK%20universities.pdf
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-pavol-jozef-safarik-kosice-528995
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-pavol-jozef-safarik-kosice-528995
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Príloha 1 
Prehľad vydaných a zrušených vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2018 

 
 

Vnútorné predpisy – vydané v roku 2018 

 
Príkazy rektora 
 

- Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 3/2017 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri posu-
dzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 
č. j. REK00026/2018-ÚPA/1270 zo dňa 27.02.2018 

- Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 2/2015 na realizáciu Smernice č. 4/2015 o poskytovaní 
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a jej súčastí Č. j.: REK000854/2018-ÚPA/3129, zo dňa 15.05.2018 

- Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 3/2014, ktorým sa vydáva  prevádzkový  predpis na bez-
pečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia 
platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti,  
č. j. REK002096/2018-UPA/7332 zo dňa 18.09.2018 

- Dodatok č. 11 k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie dizajn manuálu jednotného vizuál-
neho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí,  
č. j. REK000854/2018-ÚPA/  zo dňa 13.12.2018.  

- Dodatok č. 10 k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie dizajn manuálu jednotného vizuál-
neho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí,  
č. j. REK000854/2018-ÚPA/3032 zo dňa 09.05.2018.  
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom 01.04.2018 a účinnosť dňom 15.05.2018. 

- č. 7/2018,  na realizáciu  anonymizácie údajov v informačných systémoch používaných  na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach,  
č. j. REK000854/2018-UPA/8870  zo dňa 17.12.2018  

- č. 6/2018 na zabezpečenie oznámenia porušenia ochrany osobných údajov na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach č. j REK 000854/2018-UPA/4681 zo dňa 
17.07.2018 

- č. 5/2018 na realizáciu Rozhodnutia rektora č. 12/2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový po-
riadok počítačovej siete SAUNET na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej sú-
častiach. č. j. REK00854/2018-UPA/3347 zo dňa 24.5.2018 

- č. 4/2018 na zabezpečenie realizácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane úda-
jov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach č. j.: REK000854/2018-ÚPA/3300, zo dňa 
22. 05. 2018 

- č. 3/2018 na realizáciu Rozhodnutia rektora č. 9/2018 na zabezpečenie bezpečnosti spra-
cúvania osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach  
č. j. REK 000854/2018-ÚPA/3299 zo dňa 22.05.2018 
+ Dodatok č. 11, č. j. REK000854/2018-ÚPA/  zo dňa 13.12.2018 

- č. 2/2018 o stanovení povinnosti viesť prístrojové denníky na všetkých pracoviskách súčastí 
UPJŠ v Košiciach Č. j.: REK344/2018-UPA/ 2351 zo dňa 02.05.2018 
+ Dodatok č . 1 č. j. REK854/2018-UPA/3018 zo dňa 09.05.2018 

- č. 1/2018 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ,  
            č. j. REK381/2018-UPA/848 zo dňa 08.02.2018 
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Rozhodnutia rektora 

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č.13/2016 o minimálnych štandardoch podpory posky-
tovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK000239/2018/ÚPA/3404 zo dňa 
23.05.2018 s účinnosťou 25.05.2018 

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutia rektora č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný 
pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach Č.j. 
REK000239/2018-ÚPA/2323 zo dňa 29. 03. 2018 s účinnosťou dňa 01.04.2018 

- Dodatok č. 3 k Rozhodnutia rektora č. 9/2016 o zriadení stálych komisií, 
    č. j. REK000239/2018-UPA/8170 zo dňa 23.11.2018 

- Dodatok č. 2 k Rozhodnutia rektora č. 9/2016 o zriadení stálych komisií,  
č. j.:REK000239/2018-UPA/6350 zo dňa 13.09.2018                       

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutia rektora č. 9/2016 o zriadení stálych komisií,  
č. j. REK000239/2018-UPA/000476 zo dňa 26.01.2018 

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutia rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK000239/2018-
ÚPA/3631 zo dňa 05.06.2018 

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora 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 podmien-
kach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach a niektoré povinnosti 
zamestnávateľa pri zamestnávaní týchto žien, č. j. REK000239 /2018-ÚPA-8240 zo dňa 
26.11.2018 

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 10/2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 
ochrany osobných údajov pri realizácii prác súvisiacich so správou registratúry, vrátane 
podateľní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach č. j.: 
REK000239/2018-UPA/6330 zo dňa 14.09.2018 

- č. 26/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŚ v Košiciach pre 
potreby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j. REK000239/2018-UPA/8838 zo dňa 
19.12.2018 

- č. 25/2018, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčastiach, č. j. REK00156/2018-EKU/8756 zo dňa 10.12.2018 

- č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových záležitostí zamestnancov 
UPJŚ v Košiciach, č. j. REK000239/2018-UPA/8642 zo dňa 07.12.2018 

- č. 23/2018, o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2019/2020 na UPJŚ v Koši-
ciach č. j. REK00239/2018-UPA/8609 zo dňa 30.11.2018 

- č. 22/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre 
potreby IT AKADÉMIE – hlavná činnosť, č. j.  REK000239/2018-UPA/8590 zo dňa 
25.11.2018 

- č.21/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo pre PODNIKA-
TEĽSKÚ ČINNOSŤ, č. j.: REK000239/2018-UPA/6992 zo dňa 01.10.2018 

- č. 20/2018, o organizácii vedeckých parkov a výskumného centra na  UPJŠ v Košiciach 
a jej súčastiach, . j. REK001865/2018-ÚPA/6611 zo dňa 26.09.2018 
+ Dodatok č.1, č. j. REK00239/2018-ÚPA/8918 zo dňa 18.12.2018 

- č.19/2018, o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o 
štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j.:  REK000239/2018-UPA/6134 zo dňa 06.09.2018. 

- č. 18/2018, ktorým sa vydáva Štatút Vydavateľstva ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach Uni-
verzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
č.  j.: REK000239/2018-ÚPA/5769 zo dňa 03.09.2018 

- č. 17/2018, o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach, Č.j.: REK 000239/2018-

UPA/5768 zo dňa 30.08.2018 s účinnosťou dňa 01.09.2018. 

- č. 16/2018, na realizáciu ust. zákona č. 307/2014  Z. z. o niektorých opatreniach súvi-
siacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, č. j.: REK 000239/2018-UPA/4655 zo dňa 
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16.07.2018 
- č. 15/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre potreby IT Akadémie – hlavná činnosť a jej súčas-
tiach č. j. REK000239/2018- ÚPA/4212 zo dňa 01.06.2018 

- č. 14/2018, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčastiach č. j. REK000156/2018- -EKU/3462 zo dňa 28.05.2018 

- č. 13/2018, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie osôb 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK000239/2018-
ÚPA/ 3350 zo dňa 17.5.2018 

- č. 12/2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok počítačovej siete SAUNET na Uni-
verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j: REK000239/2018-ÚPA/ zo 
dňa 23.05.2018 

- č. 11/2018, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a mo-
nitorovacieho informačného systému na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jeho súčastiach, Č.j.: REK000239/2018-UPA/3345 zo dňa 15.06.2018 

- č. 10/2018 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ochrany osobných údajov pri realizácii 
prác súvisiacich so správou registratúry, vrátane podateľní na Univerzite Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a jej súčastiach Č. j.: REK000239/2018-UPA/3288 zo dňa 22.05.2018 
+ Dodatok č. 1 č. j. REK000239/2018-UPA/6330 zo dňa 14.09.2018 

- č. 9/2018 na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach Č. j.: REK000/2018-UPA/3287 zo dňa 22. 05. 
2018 

- č. 8/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo pre PODNIKATEĽ-
SKÚ ČINNOSŤ č. j. REK000239/2018-ÚPA/ 2717 zo dňa 18.04.2018 

- č. 7/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre 
potreby IT AKADÉMIE – hlavná činnosť, č. j. REK000239/2018-ÚPA/2564 zo dňa 
01.04.2018 

- č. 6/2018 o organizácii vedeckých parkov a výskumného centra na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach č. j. REK000239/2018-ÚPA/2322 zo dňa 04. 05. 2018 

- č. 5/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre 
potreby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j.: REK000239/2018-UPA/1743 zo dňa 
01.03.2018 

- č. 4/2018, ktorým sa vydáva Prepravný poriadok autobusovej dopravy v  rámci pod-
nikateľskej činnosti UPJŠ v  Košiciach, č. j. REK000239/2018-ÚPA/1546 zo dňa 
07.03.2018 

- č. 3/2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. REK000239/2018-ÚPA/1456 zo dňa 06.03.2018 

- č. 1/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre    
potreby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j. REK000239/2018-UPA/000473 zo dňa 
02.01.2018 

 
Smernice 

- Dodatok č. 2 k Smernici č. 4/2015 o poskytovaní osobných ochranných pracovných   pro-
striedkov zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí,  
č. j.: REK00026/2018-UPA/3129 zo dňa 15.05.2018 

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 2/2017, na realizáciu povinností zamestnávateľa pri posudzo-
vaní zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí č. j.: 
REK00026/2018-ÚPA/1269 zo dňa 27.02.2018 

- č. 8/2018, o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00026/2018-UPA/8575 zo dňa 13.12.2018  

- č. 7/2018 o edičnej činnosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastí,  
č. j. REK00026/2018UPA/8574 zo dňa 13.12.2018 

- č. 5/2018 na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach  Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach Č.j.: REK000/2018-ÚPA/ 2045 dňa 16.4.2018 

- č. 4/2018 o hospodárení a prevádzke služobných motorových vozidiel na UPJŠ v Koši-
ciach a jej súčastiach. Č. j.: REK000026/2018-ÚPA/2018 zo dňa 20.06.2018 
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- č. 3/2018 o účtovaní rezerv platná pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach Č. j.: 2021/2018 zo dňa 23.03.2018 

- č. 2/2018 o vedení účtovníctva a postupoch účtovania pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčasti. Č. j.: 1859/2018 zo dňa 19.03.2018 s účinnosťou od 01.01.2018 

- č. 1/2018 o účtovných a daňových odpisoch dlhodobého majetku platná pre Univerzitu 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti. Č. j.: 1852/2018 19.03.2018 s účinnosťou 
od 01.01.2018 

 
Metodické pokyny a usmernenia rektora 

- Metodické usmernenie k Príkazu rektora č.1/2016 o realizácii finančnej kontroly na Univer-
zite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach v znení Dodatkov č. 1-3, č. j. 
REK000026/2018-UPA/939 zo dňa 14.02.2018 s účinnosťou od 15.02.2018 

- Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu k obsahu habilitačného spisu, č. j. 
REK000816/2017-UPA/14723 zo dňa 23.11.2017 

- Metodické usmernenie č. j. REK00026/2018-ÚPA/3632 zo dňa 05.06.2018 – Dodatok č. 1 
- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe Dynamického nákupného sys-

tému, č. j.: REK00026/2018-ÚPA/ 4249 zo dňa 01.07.2018 
- Metodické usmernenie k zadávaniu požiadaviek na zabezpečenie leteniek pre potreby 

UPJŠ v Košiciach, č. j. REK00026/2018-UPA/ 5937 zo dňa 30.08.2018. 

Ostatné vnútorné predpisy 
- Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

č. j. REK000026/2018-UPA/8873 
- Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učite-

ľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov, č. j.: REK000026/2019-ÚPA/8872 s účinnosťou dňa 1.1.2019 

- Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učite-
ľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov, č. j.: REK000033/2018-ÚPA/000026 s účinnosťou dňa 
1.1.2018. 

 

Vnútorné predpisy – zrušené v roku 2018 

 
Príkazy rektora  

- č. 4/2013 na zabezpečovanie realizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach z 25. 
novembra 2013  
+ Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4/2013 zo dňa 21. januára 2014. 

 
Rozhodnutia rektora 

- č. 15/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre 
potreby IT AKADÉMIE – hlavná činnosť, č.j.REK000239/2018-ÚPA/4212 zo dňa 01.06.2018 

- č. 14/2018, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčastiach č. j. REK000156/2018-EKU/3462 zo dňa 28.05.2018. 

- č. 8/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo pre PODNIKATEĽ-
SKÚ ČINNOSŤ, č. j. REK000239/2018-ÚPA/ 2717 zo dňa 18.04.2018   

- č. 7/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre po-
treby IT AKADÉMIE – hlavná činnosť, č.j.REK000239/2018-ÚPA/2564 zo dňa 01.04.2018 

- č. 6/2018 o organizácii vedeckých parkov a výskumného centra na  UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach č. REK000239/2018-ÚPA/2322 zo dňa 04. 05. 2018 

- č. 5/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŚ v Košiciach pre po-
treby fakúlt a univerzitných pracovísk, č .j. REK000239/2018-UPA/8838  
zo dňa 19.12.2018 č. j.: REK000239/2018-UPA/1743 zo dňa 01.03.2018 

- č. 1/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre po-
treby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j.: REK000239/2018-UPA/000473 zo dňa 
02.01.2018 
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- 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“)  č. j.: REK000149/2018-UPA/287 zo dňa 15.12.2017 s účin-
nosťou od 01.09.2018 

- 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. 5/2017, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach a jej súčastiach č. j. REK000580/3862/2017 zo dňa 28.03.2017. 

- 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. 21/2016 č .j. 3889/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým sa vydávajú platové podmienky na 
poskytovanie platových náležitostí zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí.  

- č. 15/2016, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a mo-
nitorovacieho informačného systému na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 3336/2016. 

- č. 13/2016, o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom 
o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 1951/2016, zo dňa 13.06.2016  
+ Dodatok č. 1, č. j. REK000239/2018-ÚPA/3404 zo dňa 23.05.2018.  

- č. 15/2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ochrany osobných údajov pri realizácii 
prác súvisiacich so správou registratúry, vrátane podateľni na Univerzite Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a jej súčastiach. 

- č. 10/2015 na realizáciu ust. zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. j. 
1648/2015 zo dňa 26.05.2015.  

- č. 16/2014, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok počítačovej siete SAUNET na UPJŠ v 
Košiciach zo dňa 17.9.2014. 

- č. 21/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na Uni-
verzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach. 

- č. 11/2012, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie osôb na Uni-
verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach                                            
 č. j. 2469/2013 zo dňa15.06.2012 a jeho dodatky. 

 
 

Príloha 2 
Tabuľková príloha 

(samostatný excelovský súbor) 
 


