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Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2019 bola schválená:
-

na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ v Košiciach dňa 30.04.2020
- na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach v máji 2020
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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:
Hlavným poslaním univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na
základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, v súlade
s európskymi trendmi v tejto oblasti, Bolonskej deklarácie a ďalších dokumentov. UPJŠ
sa hlási k statusu výskumnej univerzity, na ktorej sa realizuje medzinárodne uznávaný
vedecký výskum, ktorý je konkurencieschopný v domácom i zahraničnom výskumnom
prostredí. UPJŠ sa zapája do európskeho výskumného priestoru formou získavania
medzinárodných vedeckých projektov či bilaterálnych a medzivládnych zmlúv o spolupráci a účasťou v európskych výskumných konzorciách. Aj vďaka tomu patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.
V súčasnom období má fakulty: lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej
správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej
správy, filozofie, politológie, etiky, histórie, filológie, masmediálnych štúdií, psychológie
a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej slovenskej univerzity majú vynikajúcu povesť doma i v zahraničí. Organizačná štruktúra je vhodne doplnená univerzitnými pracoviskami, ktorých existencia je esenciálna k zabezpečeniu požadovanej kvality štúdia, ako aj služieb študentom a zamestnancom, ktoré sú charakteristické pre rešpektovanú a materiálne dobre vybavenú univerzitu.
UPJŠ si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti presahujúcej hranice regiónu
a štátu, je budovaná ako kozmopolitná univerzita a jej ambíciou je byť najlepšou univerzitou na Slovensku a zaradiť sa do prvej štvrtiny najlepších univerzít v strednej Európe.
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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
Funkčné obdobie: 22.8.2019 – 21.8.2023, menovaný 26.06.2019
Prorektori:
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019,
Funkčné obdobie: 06.09.2019 – 21.08.2023
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019
Funkčné obdobie: 06.09.2019 - 21.08.2023
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019
Funkčné obdobie: 06.09.2019 - 21.08.2023
Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Funkčné obdobie: 06.09.2019 - 21.08.2023
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Funkčné obdobie: 06.09.2019 – 21.08.2023
Prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Funkčné obdobie: 06.09.2019 - 21.08.2023
Prorektorka pre legislatívu
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019
Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Funkčné obdobie: 01.09.2015 – 21.08.2019
Kvestor
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
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PORADCOVIA REKTORA
MVDr. Ján Rosocha, CSc.
poradca rektora pre prípravu a realizáciu projektov Dlhodobého strategického výskumu
v rámci udržateľnosti a ďalšieho rozvoja projektu Medipark a pre realizáciu organizačného začlenenia zabezpečenia činnosti Združenia MEDIPARK do štruktúry LF UPJŠ
Funkčné obdobie: 01.01.2019 - 28.02.2019
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
poradca pre oblasť ďalšieho vzdelávania, e-vzdelávania a AiS2
Funkčné obdobie: 01.09.2015 - 05.06.2019
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
poradca pre informačné technológie a systém kvality
Funkčné obdobie: 05.06.2019 - 21.08.2019
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
poradkyňa rektora pre legislatívu
Funkčné obdobie: 22.08.2019 - 31.08.2020
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia
Funkčné obdobie: 22.08.2019 - 31.08.2020
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
poradkyňa rektora pre implementáciu vnútorného systému kvality vzdelávania
Funkčné obdobie: 22.08.2019 - 31.08.2020
AKADEMICKÝ SENÁT UPJŠ V KOŠICIACH
Predseda:
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
Zamestnanecká časť akademickej obce, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Podpredsedovia:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Funkčné obdobie od 12.3.2015 – 13.03.2019
Zamestnanecká časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
Funkčné obdobie od 14.03.2019 – trvá
Zamestnanecká časť akademickej obce, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
Zamestnanecká časť akademickej obce, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
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JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
Funkčné obdobie od 14.03.2019 – trvá
Zamestnanecká časť akademickej obce, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
JUDr. Bc. Dominika Becková
Funkčné obdobie od 14.12.2017 – 13.03.2019
Študentská časť akademickej obce, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Mgr. Františka Petriková
Funkčné obdobie od 14.03.2019 – trvá
Študentská časť akademickej obce, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Členovia Akademického senátu UPJŠ v Košiciach:
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ
Lekárska fakulta
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. - Funkčné obdobie od 12.03.2015
– 13.03.2019
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.- Funkčné obdobie od 24.09.2015 - 13.03.2019
MVDr. Alojz Bomba, DrSc. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
doc. RNDr. Ján Sabo,CSc., mim. prof. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Prírodovedecká fakulta
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.- Funkčné obdobie od 24.09.2015 - 13.03.2019
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - do 30.06.2019
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - do 16.05.2019
doc. RNDr. Daniel Jancura, PhD. - Funkčné obdobie od 5.09.2019 - trvá
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.- Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. - Funkčné obdobie od 5.09.2019 - trvá
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Právnická fakulta
Ing. Karolína Červená, PhD.- Funkčné obdobie od 12.0.2015 – 13.03.2019
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.- Funkčné obdobie od 12.0.2015 – 13.03.2019
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - Funkčné obdobie od 14.3.2019 - trvá
Ing. Karolína Červená, PhD. - Funkčné obdobie od 14.3.2019 - trvá
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prof. JUDr. Ján Husár, CSc. - Funkčné obdobie od 14.3.2019 - trvá
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - Funkčné obdobie od 14.3.2019 - trvá
Fakulta verejnej správy
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.- Funkčné obdobie .od 22.09.2016 - 13.03.2019
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. - Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
JUDr. Martina Kantorová, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
PhDr. Darina Koreňová, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
PhDr. Eliška Župová, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Filozofická fakulta
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
PhDr. Renáta Cenková, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.- Funkčné obdobie od 12.03.2015 – 13.03.2019
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
PhDr. Renáta Cenková, PhD. MBA. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Mgr. Vladimír Lichner, PhD. - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Rektorát a univerzitné pracoviská
PhDr. Daniela Džuganová - Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
JUDr. Zuzana Gažová - Funkčné obdobie od 12.03.2015 - 13.03.2019
PhDr. Daniela Džuganová - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
JUDr. Zuzana Gažová - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ
Lekárska fakulta
MDDr. Jakub Jánošík - Funkčné obdobie od 29.11.2018 – 13.03.2019
Adam Nedoroščík - Funkčné obdobie od 29.11.2018 – 13.03.2019
MDDr. Jakub Jánošík - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Adam Nedoroščík - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Prírodovedecká fakulta
Mgr. Martin Hrablay - Funkčné obdobie od 22.02.2019 - 13.03.2019
RNDr. Lívia Lederová - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Kristína Reľovská - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
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Právnická fakulta
Bc. Lukáš Macko – Funkčné obdobie od 18.10.2018 - 13.03.2019
JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD. - Funkčné obdobie od 14.12.2017 - 13.03.2019
Bc. Lukáš Tomaš - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Bc. Adam Ševčovič - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Fakulta verejnej správy
Filip Šebest - Funkčné obdobie od 29.11.2018 - 13.03.2019
Terézia Kudlová - Funkčné obdobie od 29.11.2018 - 13.03.2019
Adam Beregszászi - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Miriama Solárová - Funkčné obdobie od 16.05.2019 - trvá
Filozofická fakulta
Mgr. Lukáš Lukačín - Funkčné obdobie od 24.11.2016 - 13.03.2019
Mgr. Mária Petríková - Funkčné obdobie od 24.11.2016 – 13.03.2019
Mgr. Františka Petriková - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Mgr. Andrea Vašková - Funkčné obdobie od 14.03.2019 - trvá
Ústav telesnej výchovy a športu
Filip Sabol - Funkčné obdobie od 14.12.2017 - 13.03.2019
Daniel Pastucha - Funkčné obdobie od 16.05.2019 - trvá
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VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH
Funkčné obdobie 24.09.2015 – 04.09.2019
Predseda:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

materiály

Členovia:
Lekárska fakulta:
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

vnútorné choroby
farmakológia
verejné zdravotníctvo
vnútorné choroby
biochémia

Prírodovedecká fakulta:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

materiály
informatika
biológia
fyzika
fyzická geografia a geoekológia
matematika

Právnická fakulta:
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.

teória štátu a práva
obchodné a finančné právo
obchodné a hospodárske právo
obchodné a finančné právo
teória štátu a práva

Fakulta verejnej správy:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

manažment
trestné právo
ústavné právo
ekonomika a manažment podniku

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PhDr. Ján Gbúr. CSc.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

psychológia
literárna veda
história
filozofia
neslovanské jazyky a literatúry

Technologický inovačný park:
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

biofyzika

Externí členovia:
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

botanika
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

infekčné a parazitárne choroby zvierat
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prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Janák, PhD.

materiálový výskum
fyzikálna metalurgia
neurochirurgia
sociálna psychológia
parazitológia
história

VEDECKÁ RADA UPJŠ V KOŠICIACH
Funkčné obdobie 2019 – 2023
Predseda:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

materiály

Členovia:
Lekárska fakulta:
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

vnútorné choroby
farmakológia
verejné zdravotníctvo
vnútorné choroby
neurológia
biochémia

Prírodovedecká fakulta:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc.
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

materiály
informatika
biológia
matematika
fyzikálna chémia

Právnická fakulta:
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.,
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.,
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

obchodné a finančné právo
obchodné a finančné právo
obchodné a finančné právo
obchodné a hospodárske právo
obchodné a finančné právo

Fakulta verejnej správy:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD

manažment
ústavné právo
ekonomika a manažment podniku
správne právo

Filozofická fakulta:
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PhDr. Ján Gbúr. CSc.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

slovenské dejiny
psychológia
literárna veda
história
neslovanské jazyky a literatúry

Technologický a inovačný park:
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

biofyzika
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Externí členovia:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
prof .Ing. Jozef Janovec, DrSc.

občianske právo
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

infekčné a parazitárne choroby zvierat
materiálový výskum
fyzikálna metalurgia
chirurgia
sociálna psychológia
veterinárna morfológia a fyziológia
materiálový výskum

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH
Predseda:
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Členovia:
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Ester Tomajková
Dominika Kubánková
Lucia Gallová
ETICKÁ KOMISIA UPJŠ V KOŠICIACH
Predseda:
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Členovia:
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
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SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH
Fakulty:
Lekárska fakulta
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan
Funkčné obdobie: 13.11.2018 – 12.11.2022
Prírodovedecká fakulta:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan
Funkčné obdobie: 05.06.2015 – 04.06.2019
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Funkčné obdobie: 05.06.2019 – 04.06.2023
Právnická fakulta:
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka
Funkčné obdobie: 01.03.2015 – 28.02.2019
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Funkčné obdobie: 01.03.2019 – 28.02.2023
Fakulta verejnej správy:
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., dekanka
Funkčné obdobie: 01.04.2015 – 31.03.2019
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., dekan
Funkčné obdobie: 01.04.2019 – 31.03.2023
Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka
Funkčné obdobie: 05.05.2015 – 04.05.2019
Funkčné obdobie: 05.05.2019 – 04.05.2023
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OSTATNÉ SÚČASTI UPJŠ V KOŠICIACH
Špecializované výskumné a vývojové pracovisko
Technologický a inovačný park
Riaditeľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Univerzitné pracoviská
Univerzitné poradenské centrum
Riaditeľka: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Riaditeľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Výskumné a pedagogické pracoviská:
Ústav telesnej výchovy a športu
Riaditeľka: Mgr. Alena Buková, PhD.
Botanická záhrada
Riaditeľ: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Informačné pracoviská:
Univerzitná knižnica
Riaditeľka: PhDr. Daniela Džuganová
Centrum informačných a komunikačných technológií
Riaditeľ: Ing. Jozef Jantošovič
Účelové zariadenia:
Študentské domovy a jedálne
Riaditeľ: Ing. Jozef Maligda
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
Ing. Jozef Skokan
Združenia bez právnej subjektivity
Univerzitný vedecký park MEDIPARK
Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Vedeckovýskumné centrum PROMATECH
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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, menovaný 17.08.2018
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
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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
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V prehľade najdôležitejších faktov, udalostí a činností UPJŠ za rok 2019 sú uvedené
podujatia celouniverzitného charakteru, ako aj podujatia jednotlivých fakúlt. Nižšie uvedený prehľad udalostí vzhľadom na svoju početnosť neuvádza všetky aktivity, ich úplný
zoznam je dostupný v správach o činnosti jednotlivých subjektov.
VÝBE PODUJATIA A AKTIVITY CELOUNIVERZITNÉHO CHARAKTERU
18.01.2019 – UPJŠ udelila čestný titul doctor honoris causa emeritnému prezidentovi
SR Rudolfovi Schusterovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea vo vednom
odbore politológia za profilovanie modernej podoby funkcie prezidenta Slovenskej republiky, rozvoj demokracie a politiky ako služby občanom, výrazný vklad vlastných kultúrno-umeleckých projektov do slovenskej kultúry a literatúry a podporu slovenskej vedy
a slovenského vysokého školstva i samotnej UPJŠ pri etablovaní sa v ERA a EHEA.
01.02.2019 - IX. Reprezentačný bál UPJŠ sa uskutočnil tradične v priestoroch hotela
DoubleTree by Hilton v Košiciach za účasti viac ako 250 účastníkov, prevažne z radov
zamestnancov UPJŠ. V programe vystúpili Martin Nikodým a Jasmina Alagič, Miroslav
Žbirka, Tanečný klub Ellegance, Ľudová hudba Sokoly, hudobná skupina Radical.
14.02.2019 – UPJŠ sa stala digitálnou jednotkou roka. Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR sa stretli na výročnom zasadnutí na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v Bratislave. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov a odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2018.
Laureátom tejto špeciálnej ceny sa stala UPJŠ v Košiciach.
07.03.2019 – V priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli sa
konalo slávnostné podujatie pri príležitosti piateho výročia Styčnej kancelárie SR pre
výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). V rámci programu odzneli prezentácie úspešných
zástupcov z prostredia výskumno-inovačnej komunity na Slovensku. Ich cieľom bolo
oboznámiť medzinárodné publikum o významných osobnostiach a projektoch v oblasti
výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Na podujatí nechýbala ani UPJŠ, ktorá predstavila úspešné projekty centier excelentnosti, univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumného centra SAV, ako aj prioritné úlohy v oblasti inovácií, transferu a IPR
prostredníctvom nového Technologického a inovačného parku UPJŠ.
14.03.2019 - Rektor UPJŠ prijal veľvyslanca Kórejskej republiky Byunghwa
Chunga. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde rektorátu, témami rozhovoru boli možnosti
spolupráce UPJŠ s veľvyslanectvom Kórejskej republiky.
14.03.2019 - Pri príležitosti výročia 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Holandským kráľovstvom ako aj nadchádzajúcich volieb do Európskeho
parlamentu sa na UPJŠ uskutočnil seminár „Spoločne v EÚ: Slovensko - Holandská
Perspektíva“. Hlavnými hosťami a rečníkmi boli Jaap de Zwaan, profesor európskeho
práva na Erasmus University Rotterdam a bývalý riaditeľ Holandského inštitútu Clingendael; Duco Hellema, profesor histórie na University Utrecht; Vladimír Bilčík, riaditeľ EÚ
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programu v SFPA a kandidát na poslanca Európskeho Parlamentu a Elena Kohútiková,
bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska. Cieľom iniciatívy bolo zvýšenie povedomia o Európskej únii a jej úlohách.
10.04.2019 – Diskusia o budúcnosti na pracovnom trhu v rámci Dňa kariéry na UPJŠ,
na ktorom sa prezentovalo spolu 20 zamestnávateľov. Pre študentov predstavoval tento
veľtrh pracovných príležitostí výbornú možnosť stretnúť sa a porozprávať s potenciálnymi zamestnávateľmi ako aj dozvedieť sa viac o aktuálnych požiadavkách na pracovnom trhu. Nosná téma Dňa kariéry „práca budúcnosti“ sa niesla celým programom podujatia.
25.04.2019 - UPJŠ navštívili významné osobnosti integračného procesu Slovenska do
Európskej únie, Mikuláš Dzurinda (premiér SR v rokoch 1998-2006, prezident Inštitútu
pre politiku a reformy a Centra pre európske štúdiá Wilfrieda Martensa v Bruseli) a Ján
Figeľ (hlavný vyjednávač vstupu SR do EÚ, prvý slovenský eurokomisár a v súčasnosti
osobitný vyslanec Európskej únie pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo
svete). Uskutočnili diskusiu so študentmi, tematicky zameranú na 15. výročie vstupu
Slovenska do Európskej únie.
07.05.2019 – V priestoroch Historickej radnice sú každoročne udeľované ocenenia
v rámci osláv Dňa mesta Košice, ktoré opäť získali aj významné osobnosti UPJŠ. Cenu
primátora mesta Košice získala UPJŠ za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského vysokého školstva a za významný prínos vo vedeckej činnosti a v rozvoji IT sektora v
meste Košice. Cena mesta Košice bola udelená rektorovi UPJŠ prof. RNDr. P. Sovákovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea a za významný prínos pri budovaní excelentnej infraštruktúry košických vedeckých pracovísk. Cenu mesta Košice ďalej získali prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc., FESO,
FEAN pri príležitosti životného jubilea a za významný prínos v medicíne v odbore neurológia a JUDr. J. Čorba, PhD., in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti športového práva a dobrovoľnícku činnosť v oblasti správy a riadenia športu. Cenu primátora
mesta Košice si odniesli riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Dr. h.
c. prof. RNDr. A. Feher, DrSc. pri príležitosti životného jubilea a za významné vedecké
výsledky v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností látok v extrémnych podmienkach a dekan Prírodovedeckej fakulty prof. RNDr. G. Semanišin, PhD. pri príležitosti životného
jubilea a za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejnoprospešnej činnosti v Košiciach.
14.06.2019 – Juniáles. Za účasti takmer 600 zamestnancov sa v priestoroch Botanickej
záhrady UPJŠ uskutočnil 14. ročník podujatia. Príjemnú atmosféru v lesnom prostredí
dotváral hudobný sprievod Študentského rozhlasu Košice, vystúpenie FS Hornád, športové aktivity, ktoré pripravil Ústav telesnej výchovy a športu, či prezentácia stánku Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Študentské domovy a jedálne zabezpečili občerstvenie
pre všetkých účastníkov letného podujatia.
26.06.2019 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala prof. RNDr. Pavla Sováka,
CSc. za rektora UPJŠ v Košiciach. Akademický senát UPJŠ ho na svojom zasadnutí
16. 5.2019 zvolil za kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2019 – 2023.
01.-05.07.2019 – Ars Šafarikiana. Šiesty ročník celoslovenskej súťaže v autorskej
tvorbe vysokoškolákov sa uskutočnil v areáli Filozofickej fakulty a zúčastnilo sa jej deväť študentov z rôznych slovenských vysokých škôl vrátane našej univerzity. Podujatie
vychádzalo z overených základov zameraných na literatúru a činnosti spojené s literárnou tvorbou ako besedy s autormi, tvorivé dielne alebo rozbory tvorby účastníkov, ale
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prinieslo aj nové prístupy k tvorbe a tvorivej činnosti. Renomovaní básnici a prozaici boli
na Ars Šafarikiane prítomní nielen ako hostia besied, ale aj ako súčasť tvorivých dielní.
Organizátori sa usilovali prispôsobiť program aj záujmom účastníkov, ktorí popri literatúre inklinujú k výtvarnému umeniu, filmu, fotografii, publicistike alebo k filozofii, a preto
možno zhodnotiť podujatie ako intermediálne.
03.07.2019 – Rektor UPJŠ prijal veľvyslankyňu Rakúskej republiky Mag. Margit BruckFriedrich, MA. Na stretnutí v priestoroch Rakúskej knižnice boli prerokované možnosti
vzájomnej spolupráce, vrátane nových projektov týkajúcich sa štúdia nemeckého jazyka, získavania nových informačných zdrojov a popularizácie rakúskej literatúry, kultúry, histórii a súčasnosti Rakúska.
08.-12.07.2019 – Univerzita bez hraníc. Podujatie bolo určené žiakom ukončeného 5.
a 6. ročníka základných škôl. Počas piatich dní bol už tradične deťom sprostredkovaný
vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok pedagógov piatich fakúlt UPJŠ
a univerzitných pracovísk. Program bol doplnený o praktické ukážky a experimenty, prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov. Univerzita bez hraníc je koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim zo
sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj ich talentu,
schopností a zručností. Do projektu sa preto opäť zapojili aj detské domovy z Košíc,
Ždane a Bidoviec.
18.09.2019 – Slávnostné otvorenie akademického roka. Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ sa uskutočnilo v košickom Dome umenia pri príležitosti otvorenia
akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so
slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. V rámci podujatia boli predstavení noví prorektori UPJŠ a dekani fakúlt UPJŠ, noví profesori, doktori vied, docenti a nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa. Zároveň boli udelené
ceny rektora za oblasť vedy a výskumu v kategóriách zamestnanci a doktorandi, ceny
rektora za významný mediálny čin, pamätné medaile UPJŠ, ako zlaté a strieborné medaile UPJŠ. Slávnostné chvíle umocnil koncert Štátnej filharmónie Košice.
25.09.2019 - Nórska delegácia na pôde Rektorátu UPJŠ. Deväťčlenná skupina zástupcov lokálnych samospráv, univerzity, štátnej agentúry i mládežníckych organizácií zo
severnej časti Nórska z miest Kirkenes, Tromsø a Bodø diskutovala so zástupcami našej univerzity o problémoch regiónov východného Slovenska a severného Nórska, napr.
odchod talentovaných mladých ľudí do inej časti krajiny alebo do zahraničia, bariéry
spojené s prekonávaním schengenskej hranice, internacionalizácia a vytváranie medzinárodného pracovného prostredia a ďalšie. Pozitívom bola ochota nórskych partnerov
zdieľať ich skúsenosti a know- how priamo na pracovnom stretnutí ako aj otvorenosť
diskutovať o možnostiach budúcej spolupráce.
27.09.2019 - 13. ročník Festivalu vedy Európska noc výskumníkov sa uskutočnil pod
značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Motto „Život ako ho (ne)poznáme“ bol
výrazom snahy presvedčiť verejnosť, že veda nie je nudná a ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a
disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. Podujatie sa uskutočnilo v košickej Optime, kde vystavovatelia pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, výstavy, workshopy, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. Stánky jednotlivých fakúlt
UPJŠ a univerzitných pracovísk ponúkol zaujímavé a atraktívne prezentácie.
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04.10.2019 - Deň otvorených dverí prilákal záujemcov o štúdium na UPJŠ. Podujatie
sa uskutočnilo v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja. Pre
návštevníkov boli pripravené prezentácie fakúlt a univerzitných pracovísk, prezentácie
o zahraničných mobilitách v rámci programu Erasmus+ a informácie o možnostiach štúdia pre ukrajinských uchádzačov v slovenskom jazyku, pričom nechýbali ani infostánky
študentských spolkov.
19.11.2019 - Košické univerzity si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie sériou zaujímavých podujatí. UPJŠ, TUKE a UVLF zorganizovali sériu podujatí pod spoločných
názvom Deň košických študentov. Podujatie „Študenti študentom“ prinieslo aktivity študentských organizácií a spolkov UPJŠ, UVLF a TUKE. Nasledovalo prijatie študentov
rektormi troch košických univerzít. Zaujímavým bolo diskusné stretnutie k téme „Dnes
nás učia, v 89 boli študentmi“, v rámci ktorého prebehli rozhovory o nehe, moci a politike. Súčasťou programu Dňa košických študentov bol hokejový zápas v košickej Steel
aréne, kde sa stretli mužstvá HC Košice a Liptovského Mikuláša. Záver aktivít patril
koncertu skupiny NO NAME v Aule LF-priestoroch, kde sa konala aj interaktívna výstava „Prvý dotyk so slobodou“.
27.11.2019 - Deň stáží. Cieľom podujatia bolo umožniť zamestnávateľom prezentovať
ponuku aktuálnych (alebo budúcich) stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde
a študentom zas napomôcť k získaniu relevantnej stáže. Podujatia sa zúčastnilo 6 zamestnávateľov, s ktorými študenti absolvovali prvý pohovor. Jeho súčasťou bolo aj vydanie príručky pre študentov s názvom Stáže 2019/2020.
03.12.2019 - Cleveringa Lecture 2019 na UPJŠ v Košiciach, projekt, ktorého zámerom
je pripomenúť a uctiť si pamiatku profesora práva Rudolpha Cleveringa, ktorý v novembri 1940 na pôde Univerzity v Leidene verejne predniesol nesúhlas s vylúčením svojich
židovských kolegov z univerzity a postavil sa proti nemeckej okupácii. Naša univerzita
pokračovala v úspešnej spolupráci s Veľvyslanectvom holandského kráľovstva na Slovensku, na základe ktorej zorganizovala podujatie na tému „EÚ spolupráca: Hľadanie
väčšej vnútornej stability a vonkajšej autority“. Hlavným hosťom bol profesor
európskeho práva na Erasmus University Rotterdam a bývalý riaditeľ Holandského
inštitútu Clingendael Jaap de Zwaan.
13.12.2019 - Významnému slovenskému vzdelancovi 19. storočia a zakladateľovi vedeckej slavistiky Pavlovi Jozefovi Šafárikovi bola na UPJS slávnostne odhalená historicky prvá busta. Iniciátorom myšlienky bola Matica slovenská. Najstaršia národná a
kultúrna ustanovizeň uviedla v roku 2019 nový projekt búst a pamätných tabúľ slovenským osobnostiam a udalostiam, vďaka ktorému si mohli viaceré obce a mestá v rôznych regiónoch Slovenska konkrétne pripomenúť významných dejateľov a míľniky slovenskej histórie. V projekte, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR, chce Matica slovenská pokračovať aj v roku 2020.
LEKÁRSKA FAKULTA
15.01.2019 - Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie výstavy „Ľudská slza ako umenie“.
Vernisáž v košických Kasárňach Kulturpark predstavila verejnosti netradičné fotografie
slznej tekutiny chorých ľudí zobrazených pomocou atómového silového mikroskopu
spolu s pôsobivými výsledkami vedeckej práce ich autorov. Dvadsaťsedem obrazov je
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súčasťou pilotného vedecko-umeleckého projektu, ktorý poukazuje na zaujímavý diagnostický potenciál originálnych zobrazení ľudskej slznej tekutiny pri rozličných ochoreniach. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo premietanie krátkeho filmu s jedinečnými zobrazeniami rôznych očných a systémových ochorení v slznej tekutine chorých ľudí a umeleckým obohatením vernisáže bola krátka ukážka z divadelného predstavenia Malý princ.
19.01.2019 - IV. ročník súťaže v alpskom lyžovaní a snowboarde „Pohár dekana LF“ sa
uskutočnil tradične v Levočskej doline. Podujatia sa zúčastnilo takmer šesťdesiat
účastníkov: zamestnancov i študentov. Súťažiaci si zmerali sily v štyroch kategóriách,
a to nielen na svahu, ale aj vo večernom vedomostnom kvízovom programe. Cenné
medaily a poháre odovzdal najlepším pretekárom dekan Daniel Pella.
21.01.2019 - UPJŠ v Košiciach navštívila delegácia z Ruskej akadémie vied. Úvodné
stretnutie predstaviteľov univerzity, fakúlt, univerzitných pracovísk s hosťami z Ruskej
akadémie vied Vladimirom Sukharevom a Dimitrim Svetogorovom, predsedsedom Spojeného výskumno-vedeckého centra, o. z., Košice Michalom Jankom, členom o.z. Spojeného výskumno-vedeckého centra, o.z., Košice Petrom Iatsyshynom a Viliamom Závodským sa uskutočnilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty, následne si hostia prezreli priestory TIP – UPJŠ, Výskumné centrum Promatech a Univerzitný vedecký park
Technicom. Návšteva pokračovala na LF, kde si pozrela priestory Univerzitného vedeckého parku Medipark. Cieľom návštevy bolo prezentovať možnosti spolupráce vo vedeckej a výskumnej oblasti medzi Ruskou akadémiou vied a UPJŠ v Košiciach s prioritným zameraním na využitie potenciálu vedeckých parkov našej univerzity.
07.02.2019 - Deň otvorených dverí na LF prilákal stovky záujemcov o štúdium. Úvodná
video-prezentácia ponúkla návštevníkom virtuálne nahliadnuť do rôznych priestorov fakulty-posluchární, laboratórií a klinických pracovísk v zdravotníckych zariadeniach. Po
oficiálnom privítaní zástupcami vedenia fakulty sa uchádzačom o štúdium prihovorili
študentské spolky a organizácie a následne bolo ilustrované štúdium zdravotníckych
odborov Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo a doktorských študijných
programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.
22.03.2019 - Lekárska fakulta zorganizovala 1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry, ktorá je súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry ECRIN-ERIC. Podujatie, ktorého sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ECRINu profesor Jacques Demotes z Francúzska, zorganizovala LF, ktorá
je národným vedeckým partnerom tejto paneurópskej organizácie zameranej na rôzne
formy akademického klinického výskumu a medzinárodné biomedicínske vedecké projekty. Fakulta bude koordinátorom všetkých aktivít tejto výskumnej infraštruktúry realizovaných v SR pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.
10.-11.04.2019 – Stomatologické dni Košice. Lekárska fakulta sa pod záštitou dekana
prof. D. Pellu podieľala na organizácii XVIII. celoslovenského odborného podujatia, konaného súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu. V priestoroch fakulty na Triede SNP v Košiciach aktívne prebiehali sekcie zubnej protetiky, detského
zubného lekárstva, mladých zubných lekárov, konzervačného zubného lekárstva, dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie, sekcie sestier, pracujúcich v zubnom lekárstve
a parodontologickej sekcie.
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26.04.2019 - I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a
UNLP Košice zorganizovala v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a
intenzívnej medicíny Regionálnu konferenciu anestéziológov košického a prešovského
kraja a konferenciu IV. Klimov deň konaný pod záštitou primátora Košíc Ing. Jaroslava
Polačeka. Konferencia je pomenovaná podľa zakladateľa prvého posteľového oddelenia anestéziológie a resuscitácie v Československu v roku 1966 v Košiciach MUDr. Rudolfa Klimu. Podujatie nadväzuje na tradičné desaťročia konané stretnutia východoslovenských anestéziológov a organizuje sa v jarnom termíne vždy v inom okrese košického alebo prešovského kraja. Participujú na ňom predovšetkým anestéziológovia a
intenzivisti z východoslovenského regiónu, pričom účastníkmi sú lekári z celého Slovenska i zo zahraničia.
06.05.2019 - Medici ukončili roadshow "Spolu za krásny a zdravý úsmev", najväčšiu
preventívnu akciu v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Vzhľadom na nepriazeň počasia sa 371 inštruktáží uskutočnilo v interiéri OC Optima, a nie v stane na Hlavnej ulici.
Študenti zaškolili v správnej technike ústnej hygieny počas dvoch týždňov v 21 slovenských mestách celkovo 6736 osôb. Slovenský spolok študentov zubného lekárstva zorganizoval toto podujatie už po siedmykrát. Na zaujímavom projekte participovali študenti zubného lekárstva všetkých slovenských lekárskych fakúlt, no najväčšou mierou
práve študenti Lekárskej fakulty UPJŠ.
30.05.2019 - Lekárska fakulta spoluorganizovala Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa konalo za účasti generálneho riaditeľa ECRIN Jacquesa Demota a popredných predstaviteľov národných infraštruktúr v rámci krajín V4, t.j. CZECRIN-u, ktorý pôsobí pri Masarykovej univerzity v
Brne, HECRIN-u pôsobiaceho pri univerzite v maďarskom Pésci a zástupcov z Poľskej
republiky. Slovensko reprezentoval generálny riaditeľ SLOVACRIN a dekan Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Myšlienkou podujatia bolo
zlepšenie kooperácie medzi univerzitnými nemocnicami, lekárskymi, prírodovedeckými
a technickými fakultami a špecializovanými medicínskymi ústavmi.
17.-20.06.2019 - Ústav experimentálnej medicíny spoluorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu IPC 2019 v Prahe. Konferencie sa zúčastnilo asi 400 účastníkov z
83 krajín sveta. V rámci bohatého vedeckého programu prednášali špičkoví experti z
celého sveta a prezentovali najnovšie poznatky z oblasti probiotického výskumu a modulácie črevného mikrobiómu. Na podujatí odzneli viaceré mimoriadne zaujímavé prednášky zamerané na vývoj nových probiotík, objasnenie mechanizmu účinku probiotických mikroorganizmov a využitie probiotík v klinickej praxi. , výskumní pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny, ktorí prezentovali výsledky svojej výskumnej činnosti.
Prezentácia výskumného projektu ústavu umožnila dohodnúť spoluprácu s tímom prof.
Holzapfela, ktorý pôsobí na Handong Global University v Južnej Kórei.
20.06.2019 – XXII. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura, XXXV. Konferencia kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, XI. Démantov deň. Podujatia sa konali
pod záštitou Lekárskej fakulty a ďalších organizačných subjektov - Slovenská pediatrická spoločnosť, Detská fakultná nemocnica Košice, Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a
DFN Košice, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice a RÚVZ Košice.
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30.07.-04.08.2019 - Študentky Lekárskej fakulty bodovali na Akademických majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v chorvátskom Záhrebe Podujatia sa zúčastnilo 1300
pretekárov zo 404 univerzít a 36 štátov, pričom v karate zápolilo vyše 400 pretekárov z
31 krajín a 183 univerzít. Tretie miesto vybojovali pre UPJŠ za športy karate, judo, taekwondo a kickbox študentky MDDr. Zuzana Schwartzová a Viktória Pillárová.
18.10.2019 - Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte, ktorí promovali v rokoch 1968 a 1969. Slávnosti pripomínajúcej polstoročnicu od ukončenia ich štúdia sa zúčastnilo celkovo 76 absolventov fakulty z pôvodných
243 študentov, ktorí v spomínaných rokoch ukončili svoje štúdium. Zlaté diplomy, odovzdané absolventom fakulty, sú vyjadrením úcty, vďaky a hlavne skutočnosti, že alma
mater nezabúda na svojich absolventov a je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich 50 rokov vytvorili.
24.-25.10.2019 - Uskutočnila sa Medzinárodná konferencia o chronických ochoreniach
a 6. konferencia SAVEZ. Podujatie zorganizoval Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, zúčastnilo sa jej 150 účastníkov z 26 krajín sveta, vrátane, Thajska, Indie či Iránu.
Podujatie sa konalo za účasti expertov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO),
Európskej asociácie verejného zdravia (EUPHA), Európskej komisie a slovenských odborníkov v hoteli Yasmin v Košiciach a jeho nosnou témou bolo zlepšovanie kvality
zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku a v Európe.
11.11.2019 - Členovia Spolku medikov mesta Košice zorganizovali v budove Lekárskej
fakulty v poradí piatu akciu „Hýb sa do schodov“. Študenti motivovali svojich kolegov aj
zamestnancov fakulty, aby pri príležitosti Európskeho dňa bez výťahov vymenili výťah
za zdravšiu pohybovú aktivitu. Popri prezentovaní pohybu bola akcia zameraná aj na
prevenciu niektorých závažných ochorení ako hypertenzia, diabetes alebo rakovina
kože. Na každom poschodí boli umiestnené rôzne informačné stánky, bonusom bola
inštruktáž laickej prvej pomoci.
14.11.2019 – XXVIII. ročník Schwarzovho dňa. Záštitu nad podujatím prevzali rektor
UPJŠ prof. P. Sovák a dekan LF UPJŠ prof. D. Pella. Odbornou témou konferencie s
medzinárodnou účasťou bola Onkologická pacientka v pôrodníctve a časť Varia, venovaná aj iným aktuálnym odborným témam gynekológie a pôrodníctva.
02.12.2019-Medici pripravili osvetový Týždeň WAW (World AIDS Week) pri príležitosti
Svetového dňa boja proti AIDS, v rámci ktorého informovali študentov i verejnosť o závažnom ochorení. Osvetové aktivity medikov pokračovali večerným sviečkovým pochodom organizovaným v spolupráci s územným spolkom Slovenského červeného kríža
Košice-mesto na Hlavnej ulici. Hlavnou ideou pochodu bolo búranie predsudkov a vyjadrenie solidarity s HIV pozitívnymi ľuďmi a spomienka na tých, ktorí
ochoreniu AIDS podľahli.
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

07.02.2019 - Deň otvorených dverí, venovaný uchádzačom o štúdium, stretnutiam s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami, diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na fakulte a o úspešnom uplatnení v praxi. Návštevníkom boli atraktívnou formou prezentované odbory biológia, ekológia, chémia, geografia, matematika, fy-
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zika a informatika. Nechýbala prehliadka akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojená s krátkymi popularizačnými a odbornými prednáškami, diskusia o štúdiu, rozhovory o vede a výskume, či rôzne zaujímavé aktivity.
13.03.2019 – Svet kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát odhalil 15.
ročník projektu „Hands on Particle Physics – European Masterclasses for High School
Students”, ktorého sa zúčastnilo 215 univerzít a výskumných centier z 52 štátov z celého sveta Európy, Afriky a Ameriky. Tento celosvetový program otvára okná špičkovej
fyziky mladým výskumníkom. Pod odborným vedením fyzikov, vyše 13000 študentov
stredných škôl, analyzoval reálne dáta experimentov realizovaných v CERN. Na pôde
Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty
sa uskutočnil 15th International Particle Physics Masterclasses 2019.
22.03.2019 - Medzinárodná matematická súťaž Náboj, organizovaná študentami a doktorandmi Ústavu matematických vied PF, ako aj dobrovoľníkmi z OZ STROM. Súťaže
sa zúčastnilo takmer 5 tisíc stredoškolákov v 993 tímoch, ktorí súťažili v 17 mestách
deviatich európskych krajín. V Košiciach bojovalo 50 tímov s 250 súťažiacimi. Fakulta
spoluorganizuje viacero súťaží v prírodných vedách, matematike a informatike ako pre
žiakov základných, tak aj pre žiakov stredných škôl, prostredníctvom ktorých podporuje
rozvoj ich odborných vedomostí ako aj mäkkých zručností.
30.-31.03.2019 - Medzinárodná študentská súťaž v programovaní Hack Kosice 2019.
Podujatia sa zúčastnilo 166 účastníkov z viac ako 20 krajín sveta. Košický Kulturpark
sa stal dejiskom inovatívneho procesu mladých hackerov, ktorí si počas 24 hodín vyskúšali vytváranie a testovanie nových aplikácií, s cieľom zlepšiť rôzne oblasti každodenného života. Víťazné projekty odzrkadľovali vysokú mieru originality nápadu v spojení s jeho efektivitou a praktickosťou. Celý priebeh podujatia bol doplnený o odborné
diskusie a workshopy. Účastníkom bolo rovnako umožnené stretnúť sa so zástupcami
významných IT firiem, ktorí im poskytli svoje skúsenosti či profesionálne rady.
27.05.-03.06.2019 – Škola biofotoniky, na realizácii ktorej sa podieľali Katedra biofyziky, Centrum Interdisciplinárnych Biovied a TIP-UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom
školy bolo zlepšiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Pozostávalo zo série prednášok
zameraných na aktuálne témy a pokroky v biofotonickom výskume, ktoré sprostredkúvajú domáci, ale aj zahraniční, medzinárodne uznávaní, experti. Prednášky boli následne doplnené o praktické tréningy príslušných experimentálnych techník.
03.-05.06.2019 - 4. ročník workshopu s názvom "Cognitive neuroscience of auditory
and cross-modal perception". V rámci podujatia odzneli prednášky na témy súvisiace
so sluchovým, zrakovým a krosmodálnym vnímaním a ich neurálnymi procesmi, ako aj
na iné multidisciplinárne témy z oblasti výpočtovej a kognitívnej neurovedy. Workshop
bol cielený predovšetkým na študentov a mladých výskumníkov a poskytol množstvo
príležitostí na priame interakcie medzi účastníkmi a pozvanými expertmi.
03.-07.06.2019 – CSMAG2019 - Medzinárodná vedecká konferencia. Ústav fyzikálnych
vied v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky zorganizovali 17. ročník medzinárodnej konferencie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov z 25 krajín sveta. Podujatie sa koná každé tri roky a jeho cieľom je prezentovať najnovšie vedecké poznatky
v rôznych oblastiach výskumu magnetizmu.
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04.06.2019 - Vymenovanie do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vymenoval doc. RNDr. Romana
Sotáka, PhD. do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty na funkčné obdobie 2019 2023. Slávnostný akt sa konal za účasti členov akademického senátu fakulty a predstaviteľov jednotlivých fakultných pracovísk v priestoroch rektorátu. Po zložení slávnostného sľubu rektor UPJŠ odovzdal novému dekanovi menovací dekrét a insígniu - dekanskú reťaz a zaželal mu veľa úspechov pri výkone tejto významnej a zodpovednej
funkcie.
08.-12.07.2019 - Letné tábory pre žiakov ZŠ. Prírodovedecká fakulta zorganizovala
v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie letné tábory pre
žiakov základných škôl. Náplňou denných IT táborov bolo spoločne vniknúť do tajov
prírodných vied, matematiky a informatiky. Primárnou cieľovou skupinou boli žiaci, u
ktorých sme chceli rozšíriť vedomosti v informatike a zároveň usmerniť pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhý typ tábora – Letný pobytový tábor bol zameraný na zážitkové aktivity a hry so zameraním na prírodné vedy, matematiku a IT. Aktivity prebiehali zážitkovo s jasným smerovaním k rozvoju algoritmických zručností, podpore prírodných vied a matematiky. V ponuke boli aj prednášky o aplikácii IT v prírodných vedách, aplikácii prírodných vied a ich popularizácii.
15.-18.07.2019 - Letná škola poznávania krajiny s dynamickou vizualizáciou, hmatateľnou interakciou a UAV-lidar. Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty zorganizoval
Letnú školu poznávania krajiny, ktorá bola prednostne určená pre študentov magisterského a doktorandského štúdia. Pozvaní boli aj post-doc výskumníci a účastníci z geopriestorových obchodných alebo vládnych organizácií. Aktivita prebehla formou prednášok, praktických cvičení a ukážkou technológie v odbore. Praktické školenie sa konalo v počítačovom laboratóriu a potrebným softvérom.
09.-13.09.2019 – SETMATH - medzinárodná konferencia pri príležitosti 80- tych narodenín profesora Leva Bukovského. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektora UPJŠ
na pôde univerzity. Konferencia Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií bola výnimočne organizovaná pri príležitosti životného jubilea pána profesora Bukovského, zakladateľa teórie množín na Slovensku, zakladateľa Katedry matematickej informatiky na Prírodovedeckej fakulte, druhého porevolučného rektora UPJŠ.
Na konferencii sa zúčastnilo vyše 70 odborníkov a študentov zo 16 krajín, ktorí prezentovali vedecké výsledky svojho najnovšieho výskumu. Súčasťou odborného programu
bolo šesť prednášajúcich z Poľska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Izraela a USA.
09.-13.09.2019 – 71. Zjazd chemikov z Česka a Slovenska. Program zjazdu vo Vysokých Tatrách pozostával z plenárnej prednášky významného hosťa, holandského profesora Feringa "Dynamic Molecular Systems - From switches to motors“. Ďalší účastníci
sa prezentovali v odborných sekciách chémie analytickej, fyzikálnej, nanomateriálovej,
anorganickej a materiálovej, organickej, jadrovej, polyméroch, ďalej v sekciách vyučovania a histórie chémie, biotechnológie, chemické technológie, či životné prostredie.
08.-21.09.2019 – Medzinárodná škola Úvod do urýchľovacej fyziky. Podujatie organizovalo výskumné laboratórium CERN a Prírodovedecká fakulta za účasti cca 70 študentov fyziky alebo technických smerov, zamestnancov laboratórií, nemocníc alebo firiem, kde sa využívajú urýchľovače. Výučba pozostávala z prednášok svetových expertov v oblasti urýchľovačov častíc. Cieľom školy bolo získanie základných vedomostí o
princípoch urýchľovania a o urýchľovačoch častíc. Kurz bol zároveň odrazovým mostíkom pre pokročilejšie kurzy v oblasti urýchľovacej fyziky, ktoré CERN ponúka.
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20.09.2019 – Seminár pri príležitosti významného životného jubilea profesora Fehera.
Multi Dr.h.c. Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. patrí v celosvetovom meradle medzi
najvýraznejšie osobnosti v oblasti fyzikálnych vied zo Slovenska. Rozhodujúcou mierou
sa zaslúžil o vznik a rozvoj viacerých vedeckých škôl v oblasti experimentálneho štúdia
vlastností látok v extrémnych podmienkach. Významne prispel k vybudovaniu špičkovej
experimentálnej základne na vývoj a skúmanie vlastností progresívnych materiálov a k
implementácii unikátnych experimentálnych metodík určených na štúdium makroskopických kvantových javov.
25.-27.09.2019 – Pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej astronomickej
únie IAU a 60. výročia vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti, sa v priestoroch
UVZ UPJŠ v Danišovciach uskutočnila konferencia Astronomické Slovensko 2019.
Jej organizátormi boli Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Prírodovedecká fakulta. Na konferenciu boli pozvané
všetky subjekty nachádzajúce sa na astronomickej mape Slovenska, a to nielen zástupcovia inštitúcií zabezpečujúcich formálne astronomické vzdelávanie, ale aj zástupcovia
hvezdární a planetárií, astronomických spoločností či klubov a občianskych združení,
ktoré sa venujú neformálnemu vzdelávaniu a popularizácií astronómie. Zúčastnení prezentovali svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít na Slovensku.
03.10.2019 - Spomienkový seminár na významnú osobnosť, vynikajúceho vysokoškolského pedagóga, vedca, spoluzakladateľa fakulty, nášho bývalého dekana prof. RNDr.
Juraja Daniel-Szabóa, CSc. Na podujatí bola prezentovaný aktívny, charizmatický, odborný a inšpiratívny životný príbeh pána profesora prostredníctvom osobných spomienok viacerých kolegov a žiakov. Seminár zachoval odkaz pre súčasnú a nasledujúcu
generáciu vedcov, učiteľov a študentov v duchu životného kréda prof. Juraja DanielSzabóa: Myšlienka je devíza.
15.10.2019 – Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ. Centrum aplikovanej
informatiky, účelového pracoviska Prírodovedeckej fakulty si pripomenulo 21. výročie
od svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovalo Open IT - slávnostné otvorenie
„historickej uličky“ výpočtovej techniky, ktorá bude vždy pripomínať, že história je nepominuteľná a nezabudnuteľná. Ulička pozostáva z historických artefaktov, ktoré sa v minulosti využívali pri výučbe a výskume na UPJŠ. Cieľom podujatia bolo ukázať harmóniu historického a nového. Rekonštrukcia, rešpektujúc históriu, umožňuje využiť priestory pre nové požiadavky digitálnej doby. Podujatie bolo súčasťou série verejných
vzdelávacích akcií Extrapolácie 2019, ktoré propagujú históriu a budúcnosť IT na Slovensku v praxi aj vo vzdelávaní.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

23.01.2019 – Medzinárodný seminár „Zaistenie cudzincov ako posledná možnosť. Ako
postupovať pri hľadaní miernejších opatrení?“ organizovaný Ligou za ľudské práva
a Právnickou fakultou UPJŠ. Cieľom tohto podujatia bolo upriamiť pozornosť na
ochranu zraniteľných osôb a na najlepší záujem dieťaťa. V rámci jednotlivých panelov
sa účastníci seminára venovali otázkam aplikačnej a rozhodovacej praxe súdov a polície, najnovšiemu vývoju v oblasti medzinárodnej a regionálnej ochrany ľudských práv
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a osvedčeným a pilotným modelom alternatív k zaisteniu, ktoré sa týkali najmä oblasti
strednej a východnej Európy. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou zástupkyne SR pred
Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marice Pirošíkovej. Počas odborného seminára vystúpili uznávaní odborníci v danej oblasti zo Slovenska, ale aj zahraničia.
27.02.2019 – Deň otvorených dverí. Prezentácia fakulty a možností štúdia (študijné programy, spolupráca s právnou praxou, sociálna podpora študentov, možnosti stáží a zahraničných mobilít, možnosti uplatnenia absolventov). Predstavenie inovatívnych foriem
právneho vzdelávania (právne kliniky), workshop k ochrane osobných údajov, účasť na
reálnej výučbe z predmetov medzinárodné právo, obchodné právo, trestné právo a civilné právo.
01.03.2019 – Vymenovanie do funkcie dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. inicioval stretnutie s vedením Právnickej
fakulty UPJŠ za účelom vymenovania doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. do funkcie
dekana na funkčné obdobie 2019 – 2023. Slávnostného podujatia sa zúčastnili členovia
Akademického senátu Právnickej fakulty, členovia kolégia dekana a členovia Vedeckej
rady fakulty.
27.03.2019 – Deň otvorených dverí právnych kliník. V programe boli prezentované témy
odborníkov z praxe zo spolupracujúcich inštitúcií, právnych kliník, informácie od vyučujúcich a súčasných študentov, prebehli predzápisy na všetky právne kliniky, súčasťou
bola aj klinikárska párty pre všetkých súčasných klinikárov – študentov, vyučujúcich
právnych kliník a partnerov.
28.03.2019 – Dekan fakulty doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. sa zúčastnil rokovania
za okrúhlym stolom na tému budúcnosti právnického vzdelávania. Slovenská advokátska komora zorganizovala okrúhly stôl s dekanmi právnických fakúlt o téme budúcnosti
právnického vzdelávania. Na podujatí za účasti ministra spravodlivosti, zástupcu
MŠVVaŠ SR, rektora Univerzity Komenského, viceprezidentky Notárskej komory SR a
riaditeľa Justičnej akadémie SR hovorili o možných opatreniach, ako zvýšiť kvalitu výkonu právnických povolaní. SAK s potešením prijala návrh fakúlt na dohody o spolupráci, na základe ktorých bude možné s advokátmi vo väčšej miere spolupracovať pri
vzdelávaní študentov.
04.04.2019 – Pracovisko právnych kliník na Krajskom súde v Košiciach zorganizovalo
stredoškolskú súťaž v simulovanom súdnom pojednávaní. Za úspešnou prípravou stredoškolákov zo štyroch košických gymnázií stáli aj študenti Právnickej fakulty - Street
law kliniky, ktorí ich na súťaž pripravovali počas dvoch semestrov akademického roka
2018/2019. Predmetom pojednávania bola žaloba na ochranu osobnosti, podujatia sa
zúčastnilo viac než 60 stredoškolákov. Street law simulovaný súdny proces je výsledkom dlhoročnej spolupráce Právnickej fakulty UPJŠ, prostredníctvom Pracoviska právnych kliník, košických gymnázií a košických súdov.
16.04.2019 – Diskusia o náleze Ústavného súdu SR sp. Zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 (protiústavnosť novely Ústavy SR o tzv. bezpečnostných previerkach sudcov) za účasti JUDr. Jany Baricovej, sudkyne Ústavného súdu SR. Podujatie zorganizovali ústav medzinárodného práva a európskeho práva a Katedra ústavného práva
a správneho práva.
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16.04.2019 – Simulovaný súdny proces. Pod záštitou Katedry dejín štátu a práva a Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha sa uskutočnil X. ročník simulovaného súdneho
procesu podľa uhorského feudálneho práva a tripartita. Simulovaný súdny spor je tradičná súťaž študentov Právnickej fakulty UPJŠ, jej účelom je napodobniť skutočný
súdny spor podľa obyčajového uhorského práva, spísaného do diela s názvom Tripartitum.
25.04.2019 – Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou advokátskou komorou a Právnickou fakultou za účelom napĺňania potrieb rozvoja a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku. Zástupcovia komory a fakulty sa zhodli na potrebe
prepojenia vzdelávania poskytovaného študentom na akademickej pôde s praktickými
skúsenosťami a vedomosťami, ktorú je možné rozvíjať práve prostredníctvom spolupráce s najväčšou stavovskou právnickou organizáciou. Predmetom dohody je spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na ich povolanie a rozvoj klinického právneho vzdelávania, v rámci ktorého študenti Právnickej fakulty budú realizovať pod odborným dohľadom vybrané právno-aplikačné aktivity.
26.04.2019 – Študenti Právnickej fakulty sa zúčastnili česko-slovenského azylového
moot court-u, konaného na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vo fiktívnom
prípade čínskej kresťanky žiadajúcej o azyl si vyskúšali pozíciu zástupcu žiadateľky,
ako aj zástupcu štátu. Sily si zmerali tímy študentov právnických fakúlt zo Slovenska aj
Čiech. Naši študenti získali prvé a tretie miesta.
02.-05.05.2019 – Súťaž Central and Eastern European Moot Competition 2019. Podujatie bolo organizované British Law Centre v spolupráci so sudcami a generálnymi advokátmi Súdneho dvora Európskej únie pri príležitosti jej 25. výročia. Konalo sa priamo
na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Súťažiaci z popredných stredoeurópskych a východoeurópskych univerzít si vyskúšali postavenie účastníkov konania o prejudiciálnej otázke a prezentovali svoje stanoviská pred sudcami. Zo šestnástich tímov,
ktoré sa zúčastnili ústneho kola súťaže sa študenti právnickej fakulty UPJŠ umiestnili
na dvanástom mieste.
08.05.2019 – Memoriál Milana Gejdoša. XII. ročník podujatia sa tradične uskutočnil
v Angels aréne v Košiciach pod organizačnou taktovkou Právnickej fakulty a Slovenskej
advokátskej komory. Sily si v športových zápasoch zmerali advokáti, policajti, colníci,
sudcovia, prokurátori, notári, učitelia a študenti.
16.-17.05.2019 – Konferencia pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie. Ústav medzinárodného práva a európskeho práva zorganizoval podujatie v priestoroch Rektorátu UPJŠ pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie „15 rokov v Európskej únii:
aktuálne otázky a súčasné výzvy“ bolo nadviazať na predchádzajúce konferencie organizované pri príležitosti 5. a 10. výročia vstupu SR do EÚ. Účastníci sa vo svojich príspevkoch zamerali na uplynulých 15 rokov pôsobenia SR ako aj iných štátov, ktoré sa
v rámci doposiaľ najrozsiahlejšieho rozšírenia členskej základne EÚ v roku 2004 stali
jej členom, v EÚ ako aj na aktuálne situácie v rámci EÚ, a to najmä so zreteľom na
výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojí nielen Európska únia ako celok, ale aj jej jednotlivé členské štáty.
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13.09.2019 – Klinické právne vzdelávanie. Ponuka právnych kliník na absolvovanie
praxe, praktického vzdelávania už počas štúdia práva. Právne kliniky ponúkli praktické
vzdelávanie s individuálnym prístupom vyučujúceho k študentom. Prípady z praxe, simulácie práce advokáta s klientom, simulované súdne procesy, vzdelávanie odsúdených vo väzniciach a študentov na stredných školách, zdokonaľovanie sa v špecifických
právnych odvetviach ako napríklad azylové právo, medicínske právo. Prepojili teóriu
nadobudnutú v rámci štúdia a praxe v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného,
daňového či stavebného práva.
19.09.2019 – Workshop „Úloha mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy“.
Podujatie zorganizoval Ústav medzinárodného práva a európskeho práva pre zástupcov mimovládnych organizácií, orgánov štátnej správy, odborníkov akademickej obce,
ako aj praxe. Cieľom bolo predstaviť katastrofy ako jeden z hlavných prejavov klimatických zmien v súčasnosti, ktoré majú vplyv na súčasný vývoj spoločenského života, ako
aj na právnu diskusiu o potrebe reakcie medzinárodného a vnútroštátneho práva na
výskyt katastrof, na zníženie ich negatívneho vplyvu a na ochranu osôb nimi ovplyvnených. Workshop vytvoril platformu pre odborníkov z praxe a akademickej obce na výmenu vzájomných poznatkov.
24.10.2019 – Prednáška Odkaz T. G. Masaryka v Nežnej revolúcii. Podujatie sa konalo
pod záštitou Právnickej fakulty a Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave na pôde
rektorátu. Slovenskí a zahraniční hostia prezentovali témy „Od 28. októbra 1918 k 17.
novembru 1989“, „K niektorým nenaplneným predpokladom demokracie na Slovensku
po roku 1989“, „Odkaz T. G. Masaryka v Nežnej revolúcii“.
25.10.2019 – V priestoroch sídla Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo
podujatie Európsky deň spravodlivosti. Pri tejto príležitosti Najvyšší súd opäť otvoril
svoje brány pre študentov právnických fakúlt slovenských vysokých škôl a pripravil niekoľko prehliadok budovy spojených s prezentáciou činnosti súdu, ako aj Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pre študentov Právnickej fakulty UPJŠ bola pripravená samostatná prehliadka .
19.11.2019 – Moderovaná diskusia so študentmi UPJŠ na tému Deň boja za slobodu
a demokraciu. Na podujatí bola prezentovaná téma novembra z pohľadu študenta
a učiteľa, novembra ako začiatku cesty k demokratickému a právnemu štátu, hodnoty
novembra v rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Hlavným hosťom bol predseda Ústavného súdu SR JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ sa ako druhá v poradí na Slovensku stala súčasťou Európskej
asociácie právnických fakúlt (European Law Faculties Association – ELFA), ktorá združuje viac než 150 právnických fakúlt na celom svete. Nosným cieľom asociácie ELFA
je poskytnúť akademický priestor pre diskusiu spojenú s poslaním právnického vzdelávania a súčasne vytvoriť predpoklady pre rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými právnickými fakultami a vzdelávacími inštitúciami v Európe.
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY
26.02.2019 – Zasadnutie Akademickej obce Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.
V programe zasadnutia bola predložená Správa o činnosti AS FVS za rok 2018, Správa
o činnosti FVS a zároveň boli predstavení kandidáti na funkciu dekana FVS UPJŠ.
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01.04.2019 – Vymenovanie do funkcie dekana Fakulty verejnej správy. Rektor UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vymenoval doc. JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD. do
funkcie dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ na funkčné obdobie od 1.4.2019 do
31.3.2023. Rektor odovzdal členom bývalého vedenia FVS ďakovné listy. Po zložení
slávnostného sľubu bol novozvolenému dekanovi odovzdaný menovací dekrét a insígnia - dekanská reťaz fakulty.
25.04.2019 – Prednáška europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika. Cieľom podujatia
bolo priblížiť študentom prácu europoslanca v Európskom parlamente s ohľadom na
spoluprácu resp. nadväznosť na ďalšie európske inštitúcie. Zároveň podujatie prispelo
k zvýšenému záujmu študentov o dianie v inštitúciách Európskej únie, o prácu europoslancov, poukázať na význam tejto volenej funkcie pre domácu krajinu a zdôrazniť dôležitosť účasti každého občana na blížiacich sa eurovoľbách.
16.05.2019 – Medzifakultná súťaž ŠVOČ 2019, v rámci ktorej prezentovalo svoje práce
8 študentov z fakúlt v Košiciach, Trnave, Bratislave, Trenčíne a Banskej Bystrici. Odborná komisia skonštatovala, že všetky prihlásené práce boli spracované na veľmi dobrej úrovni a študenti pri ich prezentácii jasne pomenovali viaceré dôležité problémy súčasnej spoločnosti 21. storočia. Prezentácie vybraných problémov a náznak ich riešení
viedli taktiež k podnetnej diskusii a aktívnemu zapojeniu všetkých účastníkov.
17.09.2019 – Dekan Fakulty verejnej správy doc. Mgr. JUDr. Michal Jesenko, PhD.
a predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč podpísali v Bratislave Memorandum
o spolupráci v oblasti štátnej služby, čím sa spolupráca fakulty rozšírila o ďalší subjekt
verejnej správy. Predmetom memoranda je úzka spolupráca vo výmene informácií so
zameraním na štátnu službu, organizovanie spoločných konferencií a iných odborných
podujatí, odborné konzultácie v oblasti štátnej služby, zapájanie pracovníkov Rady pre
štátnu službu do výučbového procesu formou expertných prednášok a účasti pri konzultovaní záverečných prác, ako aj realizácia odbornej praxe študentov fakulty na pracovisku Rady pre štátnu službu.
25.09.2019 – Pracovné stretnutie zástupcov fakulty so zástupcami vybraných nórskych
inštitúcií. Títo realizovali na Slovensku poznávaciu návštevu za účelom identifikovania
potenciálnych partnerov pre zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce v kontexte pripravovaných projektových zámerov slovensko-ukrajinskej spolupráce. V nórskej skupine boli zastúpení zamestnanci lokálnej samosprávy, univerzít, štátnej agentúry i súkromného sektora. Diskutované boli možnosti spolupráce, témy ktorým sa fakulta odborne venuje ale aj fakt, že fakulta zaznamenáva stále zvyšujúci sa záujem o štúdium
zo strany ukrajinských študentov.
27.09.2019 – Vedecký stánok Fakulty verejnej správy na 13. ročníku Európskej noci
výskumníkov, zameraný na tému „Si aj ty verejne správnou osobou?“ Aktivity boli smerované k všetkým vekovým kategóriám s cieľom zapojenia ako detí, tak aj staršiu generáciu. Najmenším bola sprostredkovaná možnosť vcítiť sa do role starostov obcí
a primátorov miest, deťom základných škôl boli ponúknuté kvízy o znalostiach slovenskej, európskej a svetovej politiky, pre žiakov stredných škôl a študentov univerzít bola
pripravená aktivita s cieľom prezentácie neverbálnej komunikácie významných politických predstaviteľov a dospelá populácia si zasa mohla otestovať motiváciu práce vo
verejnom záujme.
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02.10.2019 – Prednáška riaditeľa neziskovej organizácie Transparency International
Slovensko Gabriela Šípoša zameraná na tému aktuálnych otázok verejnej kontroly
a transparentnosti verejných inštitúcií s názvom „Ako kontrolovať politikov a meniť svet
okolo nás“. Hosť sa v rámci prednášky prihovoril študentom prvého ročníka magisterského stupňa štúdia Etika vo verejnej správe, ktorý je zabezpečovaný Katedrou verejnej
politiky a teórie verejnej správy. V rámci nej boli študentom poskytnuté informácie týkajúce sa činnosti Transparency International Slovensko, interpretácie výsledkov najnovších štúdií a diskutované boli aj aktuálne výzvy súvisiace s participáciou a angažovanosťou verejnosti v rámci verejného života.
23.10.2019 – Cyklus prednášok a diskusie s Ing. Marekom Pavlíkom, Ph.D. z CEVRO
Institutu v Prahe v priestoroch Fakulty verejnej správy. V programe podujatia boli
prezentované témy Smart governance, Ako riadiť obec, Nájdite kľúč k svojmu
potenciálu.
29.10.2019 – Prednáška spojená s diskusiou so zástupcami Migračného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Janou Janovičovou (generálnym štátnym
radcom) a Mgr. JUDr. Monikou Pavlovovou, PhD. (štátnym radcom) na tému Činnosť
Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.
05.11.2019 – Workshop na tému Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný
a montorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby (postavenie, činnosť,
pôsobnosť). Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na pôde fakulty
v spolupráci s Radou pre štátnu službu. Ďalším podujatím bola prednáška s diskusiou
na tému Tvorba rozpočtu v samospráve v nadväznosti na proces verejného obstarávania.
06.11.2019 – Workshop v slovenskom a anglickom jazyku Modernizácia verejnej správy.
Cieľom podujatia bolo poukázať na to, ako by mohla vyzerať verejná správa v dnešnej
dobe, ako vyzerá moderná verejná správa, čo si pod týmto pojmom predstavujeme a
porovnanie so systémom verejnej správy v zahraničí. Táto aktivita bola vytvorená v
snahe podnietiť vedecké a kritické myslenie študentov pre ich ďalší rozvoj.
12.11.2019 – Prednáška spojená s diskusiou s riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Bernardom Priecelom na tému migračná politika.
13.11.2019 – Prednáška na tému Finančné mechanizmy, granty, grantové schémy a
bilaterálne finančné nástroje a programy vo verejnej správe. PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, prednášajúcim veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu
a Švajčiarskeho finančného mechanizmu Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky, prezentoval informácie o možnostiach využívania širokej škály grantov, grantových schém, fondov, programov, či finančných mechanizmov,
ktoré predstavujú v súčasnosti významný zdroj hlavného alebo dodatkového financovania na realizáciu širokého spektra projektov v rôznych oblastiach života spoločnosti
a rôzneho zamerania.
14.11.2019 – Vedecká konferencia Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy. Podujatie bolo zamerané na poskytnutie priestoru odbornej verejnosti z oblasti verejnej správy, sociológie, psychológie, ekonómie, manažmentu a
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politológie za účelom interdisciplinárneho skúmania procesov byrokracie vs. vedomostnej organizácie v prostredí verejnej správy a transfer poznatkov a skúseností z oblasti
behaviorálnej verejnej správy.
18.11.2019 – Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia študijných programov „verejná správa“, „európska verejná správa“ a
„informačné systémy vo verejnej správe“. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Aule
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.
FILOZOFICKÁ FAKULTA
04.02.2019 – Odborný seminár Aby nás ucho neklamalo. Podujatie poukázalo na praktické využitie fonetiky vo výučbe jazykov.
07.02.2019 – Na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty sa po prvý raz
uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Takmer 50 účastníkov zo stredných
škôl Košického kraja všetkým dokázalo, že mladí ľudia majú stále záujem o humanitné
vedy a problémy súčasnej spoločnosti.
08.02.2019 – Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Uskutočnil s
v spolupráci a pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie. Pozvanie vedenia fakulty prijalo odhadom okolo 700 študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií z celého východného Slovenska. V areáli fakulty im boli k dispozícii popri tradičných formách prezentácie aj rôzne netypické formy – tvorivé dielne,
zábavné kvízy a testy, logické hádanky alebo projekcie študentských filmov. Jednotlivé
študijné programy sa prezentovali v hlavných fakultných budovách, najväčší záujem bol
o psychológiu, anglistiku a masmediálne štúdiá. Svoje činnosti predstavili aj študentské
spolky pôsobiace na fakulte.
12.02.2019 – Prednáška Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na
tému Aktuálne otázky morfológie a syntaxe. Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Podujatie sa konalo na pôde Filozofickej fakulty.
18.-29.03.2019 – III. ročník podujatia Dni Sankt-Peterburgskej filozofie na Slovensku.
Podujatie bolo organizované v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry na Slovensku so sídlom v Bratislave. Na Katedru filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach pricestovali v rámci pracovnej návštevy, realizovanej na základe výmenného programu Erasmus+, významní profesori Inštitútu filozofie Sankt-Peterburskej štátnej univerzity v Petrohrade prof. Boris Markov, DrSc., a prof. Igor Evlampiev, DrSc. Pri tejto
príležitosti boli vzácni hostia prijatí vedením fakulty a počas vzájomného stretnutia otvorili dôležité otázky spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Rovnako boli prerokované jednotlivé oblasti spolupráce medzi našimi fakultami do budúcna
a ocenené doterajšie úspechy a výsledky spolupráce.
03.04.2019 – Prednáška Podkarpatská Rus. Študenti sa oboznámili so štatutárnymi
úvahami Uhro - Rusínov na konci 1. svetovej vojny a o významnej úlohe Americkej národnej rady Uhro – Rusínov a Dr. G. I. Žatkoviča v kontexte pripojenia uhorskej Rusi
k Československej republike. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia
vzniku ČSR a jeho súčasťou bolo aj predstavenie OZ molodý Rusyný.
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03.05.2019 – Inaugurácia dekanky Filozofickej fakulty. Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol
Sovák, CSc. slávnostne uviedol do funkcie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgu Orosovú, CSc. Oficiálne tak začala svoje druhé funkčné obdobie
na čele najmladšej fakulty našej univerzity, ktorú povedie do mája 2023. V rámci inauguračnej slávnosti rektor poďakoval doterajšiemu vedeniu filozofickej fakulty za dosiahnuté výsledky a dobrú spoluprácu počas uplynulého obdobia a po zložení predpísaného
slávnostného sľubu a prísahy na akademické žezlo rektor odovzdal dekanke menovací
dekrét a akademickú reťaz ako identifikačný odznak a symbol hodnosti.
20.05.2019 – Podpísanie Dohody o partnerstve, ktorá zastrešuje spoluprácu medzi Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty a jazykovou školou VISTA. Cieľom spolupráce
je poskytnúť študentom nemeckého jazyka a literatúry priestor na rozvoj učiteľskej a
prekladateľskej praxe, výmenu skúseností či poradenstvo. V neposlednom rade umožňuje úspešným absolventkám a absolventom získať prácu.
24.05.2019 - Slávnostné odovzdávanie prestížnych diplomov pod záštitou Konferencie
ministrov kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko na pôde univerzity. Takmer
60 študentov z piatich renomovaných východoslovenských gymnázií si prevzalo Nemecký jazykový diplom 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom – DSD II). Na podujatí sa
zúčastnil generálny konzul SRN v Košiciach prof. Dr. Juraj Banský. Prestížne diplomy
si prevzali maturanti, z troch košických gymnázií, ako aj študenti z Michaloviec a Humenného – škôl, ktoré ponúkajú rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.
12.06.2019 – Interdisciplinárna konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II. Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií. Podujatie bolo tematicky zamerané na okruhy: Starostlivosť o seba: psychologické, sociálne a zdravotné kontexty Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty
vykonávania pomáhajúcich profesií Vyhorenie, stres, únava z pomáhania a negatívne
dôsledky pomáhania Osobnostný rozvoj a pomáhajúca profesia Intervencie zamerané
na rozvoj starostlivosti o seba a prevenciu negatívnych dôsledkov v pomáhajúcich profesiách.
27.-29.06.2019 - Medzinárodná konferencia venujúca sa Postmileniárnej senzibilite v
anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách, ktorú zorganizovala Katedra anglistiky
a amerikanistiky Filozofickej fakulty. Vďaka pokračujúcej spolupráci s anglistickými pracoviskami v Európe a vo svete vo vedeckej aj pedagogickej oblasti, fakulta privítala už
druhú edíciu tohto medzinárodného podujatia so zastúpením takmer 50 pozvaných a
prihlásených expertov z USA, Španielska, Ruska, Turecka, Albánska, Bieloruska, Lotyšska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, ČR a Slovenska. Konferencia okrem plenárnych
prednášok a prihlásených príspevkov zahŕňala aj prezentácie doktorandov.
18.09.2019 – Európsky deň jazykov. Vyše 1 300 žiakov základných a stredných škôl z
košického a prešovského kraja navštívilo Filozofickú fakultu, aby si zasúťažili, vyhrávali,
učili sa a objavovali svet najmenej v siedmich jazykoch, ktoré popri troch katedrách
fakulty predstavili aj ďalšie partnerské inštitúcie - Alliance française, Società Dante
Alighieri Comitato di Košice a Chorvátske veľvyslanectvo. Okrem množstva interaktívnych stánkov a hudobnej súťaže si mohli účastníci, porovnať svoje schopnosti vo vedomostnom kvíze, formou hier spoznali ďalšie európske kultúry, oddýchli si pri premietaní
filmov. K dispozícii boli najnovšie odborné jazykové publikácie a vzdelávacie materiály
pre pedagógov.
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27.09.2019 – Podujatie Modelový Európsky parlament vyvrcholilo v celoslovenskom
kole, ktorého 6. ročník sa konal na pôde Filozofickej fakulty. Účastníkov (reprezentantov
siedmich gymnázií) zapojil do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych
tém. V rozhovoroch dokázali, že vedia pracovať s overiteľnými faktami a informáciami
a predstaviť ich v logických a argumentačne podložených návrhoch rezolúcií, preukázali
schopnosť počúvať, mať porozumenie pre iný názor a dospieť k spoločne prijatej línii
rozhodnutí. Projekt Modelového Európskeho parlamentu každoročne spoluorganizuje
Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Európska pobočka Parížskeho inštitútu
Politických vied v Dijone, Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút, Francúzsky inštitút
na Slovensku a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku.
07.10.2019 – Návšteva veľvyslankyne USA na Slovensku Bridget A. Brink na pôde fakulty, ktorú sprevádzal vedúci politickej a ekonomickej sekcie veľvyslanectva pán Ralan
Hill a koordinátorka veľvyslanectva pre sociálne médiá pani Mária Chudíková. Počas
svojej prvej návštevy Košíc a vôbec prvej návštevy na slovenskej univerzitnej pôde sa
pani veľvyslankyňa podelila so študentmi Katedry anglistiky a amerikanistiky o skúsenosti zo svojho pôsobenia v diplomatických službách v krátkej prednáške na tému Sloboda.
29.-30.10.2019 – Medzinárodné kolokvium a workshop na tému Budovanie demokracie
učením o minulosti. V rámci kolokvia boli diskutované úlohy didaktiky dejepisu vo vzdelávaní učiteľov dejepisu na univerzitách, spôsoby učenia histórie spôsobom prospešným pre spoločnosť, demokratická participácia a koncepty dejepisnej výučby zamerané
na študentov. Workshop sa venoval „Pátraniu po reči iného: Jednému z prostriedkov
výchovy k demokracii v modernom dejepise“.
17.11.2019 – Vedenie fakulty sa stretlo so zástupcami študentov fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Stretnutie sa konalo v rámci celospoločenských
osláv 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorú 17. novembra 1989 odštartovali vtedajší študenti vysokých škôl v Čechách a na Slovensku. Diskutované boli otázky budovania pozitívneho mena fakulty a jej katedier smerom k laickej, ale aj odbornej verejnosti; indikátorom zlepšovania imidžu by mala byť zmena vnímania humanitných a spoločenskovedných disciplín v očiach širokej verejnosti. Zároveň boli prezentované témy odborných praxí či požiadavka na väčšie zastúpenie predmetov vyučovaných v cudzom jazyku.
19.11.2019 – Interaktívna výstava Svätá Alžbeta Uhorská: Sila dobrých skutkov prezentovaná v košickom Dominikánskom kultúrnom centre. Výstava ponúkla zážitok sprítomňovania minulosti a to, čím dokáže človek ovplyvniť dejiny natoľko, že jeho meno
nesú majestátne katedrály a mestá ho vyhlasujú za svojho patróna, k akému odkazu sa
týmto gestom obyvatelia mesta hlásia a ako patrón mesta pôsobí v životoch ľudí, ktorí
v ňom žijú.
21.-22.11.2019 – Katedra politológie Filozofickej fakulty pripravila v rámci IX. ročníka Košických politologických dialógov vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému 1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektora UPJŠ, predsedu KSK a dekanky Filozofickej fakulty.
29.11.2019 – Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Čo prinieslo
sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce. 8. ročník Košických dní sociálnej práce sa uskutočnil pod záštitou dekanky FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgy
Orosovej, CSc. Cieľom podujatia bolo analyzovať časopriestor vymedzený storočnicou
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od vzniku organizovanej sociálnej práce a stredoeurópskym priestorom, vymedziť
medzníky sociálnej práce pre hodnotenie vývojových smerov, obsahového zamerania
a zmien, ktorými sociálna práca od svojho vzniku prešla, zhodnotiť zmeny v paradigmách, právnom ukotvení, klientskych skupinách, metódach, formách a postupoch využívaných sociálnou prácou ako i zmeny v organizovaných formách sociálnej práce,
ktoré vytvárali obraz sociálnej práce a zároveň aj odzrkadľovali stav spoločnosti, v ktorej
sa sociálna práca uskutočňovala.
Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(TIP-UPJŠ)
Hlavným poslaním univerzitného pracoviska Technologický a inovačný
park (ďalej len „TIP-UPJŠ“) je vybudovanie významného európskeho
strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.
TIP-UPJŠ vznikol v nadväznosti na úspešnú realizáciu a výsledky implementácie projektov CELIM (FP7), MEDIPARK, TECHNICOM, PROMATECH (ŠF EU) ako špecializované výskumné a vývojové. Na báze výsledkov uvedených projektov realizuje činnosti v štyroch technologicko-inovačných centrách:
- Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB)
- Centrum translačnej medicíny (CTM)
- Centrum informatiky a informačných technológií (CIIT)
- Centrum progresívnych 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 personálneho zabezpečenia v rámci jednotlivých fakúlt.
Oblasť inovácií a transferu technológií zastrešuje Centrum transferu technológií (CTT).
Technologický transfer predstavuje konečný cieľ všetkých aktivít TIP-UPJŠ. Zameranie
na technologický transfer tvorí súbor organizačných a finančných opatrení TIP-UPJŠ,
ktoré vedú k efektívnemu systému kreovania high-tech spoločností. TIP-UPJŠ tak výrazným spôsobom prispeje k vytváraniu nového priemyslu s vysokou pridanou hodnotou výroby nielen v regióne, ale i na celom Slovensku. CTT zabezpečuje procesy transferu technológií za účelom efektívnej komercializácie, ako aj plnenie celouniverzitných
úloh v rámci technologického transferu a ochrany duševného vlastníctva.
Pre ďalší rozvoj TIP-UPJŠ sa v roku 2019 uskutočnili kroky, smerujúce k príprave projektu TIP-UPJŠ v schéme PPP (Public-Private Partnerships – partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom) na vybudovanie Technologického parku a Centra transferu technológií na UPJŠ v Košiciach.
Rozbehla sa spolupráca s Joint Research Centre Competence Centre for Technology
Transfer Európskej komisie v Bruseli (JRC CCTT) a zrealizovalo sa podujatie (Kick-off
meeting), ktoré sa pôvodne zameralo na prípravu projektu na rozvoj TIP-UPJŠ v
schéme PPP a na personálno-technické vybudovanie Centra transferu technológií na
UPJŠ v Košiciach. Podujatím došlo k personálnemu prepojeniu zástupcov TIP-UPJŠ,
predstaviteľov JRC CCTT a zo strany JRC CCTT vybraných a kontrahovaných expertov
na jednotlivé oblasti. Rozbehla sa spolupráca pri príprave spoločného projektu rozvoja
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TIP-UPJŠ, ktorý bude prostredníctvom poskytnutej odbornej pomoci pri vytváraní súboru organizačných a finančných opatrení zo strany JRC zameraný aj na vytvorenie
fungujúceho Centra transferu technológií.
Spolupráca s JRC predpokladá, že v roku 2020 bude pripravený Projekt na uchádzanie
sa o NFP z niektorých z grantových schém EÚ ŠF alebo EFRR na vytvorenie technologického parku a Centra transferu technológií s významom pre región Košického kraja.
UPJŠ (s využitím kapacít TIP-UPJŠ) ako hlavný partner a nositeľ myšlienky globálneho
technologického parku počíta s participáciou ďalších dvoch najvýznamnejších košických univerzít a SAV s aktívnym zapojením samosprávy a vyššieho územného celku.
PODUJATIA A AKTIVITY
22. 01. 2019 sa uskutočnilo pracovné jednanie spoločností v portfóliu TIP-UPJŠ. Stretnutia sa zúčastnili spoločnosti: SAFTRA 3D maping, s.r.o., R.V. Magnetics, a.s. DEG
Bioresearch, s.r.o. a SAFTRA Photonics, s.r.o. Okrem už zavedených spoločností, ktoré
sú v štádiu plného rozvoja, predstavili na stretnutí svoje podnikateľské zámery i víťazky
súťaže UNIPOC Podnikni niečo - študentky Filozofickej fakulty Alexandra Firmentová a
Natália Bodišová. Riaditeľ TIP-UPJŠ prof. Pavol Miškovský skonštatoval, že už na začiatku práce na budovaní TIP-UPJŠ máme v portfóliu všetky typy podnikateľských subjektov, tak ako sme ich v projekte TIP-UPJŠ naprojektovali a teda spoločnosti: spin-off,
start-up a začínajúci podnikatelia z radov študentov. Ocenil tiež spoluprácu s UNIPOC
UPJŠ, v ktorom TIP-UPJŠ našiel významný spojovník medzi TIP-UPJŠ a študentmi
UPJŠ. Zdôraznil, že práca s novovytvorenými a začínajúcimi spoločnosťami na pôde
UPJŠ je prioritným cieľom TIP-UPJŠ a že už súčasné výsledky TIP-UPJŠ sú v tomto
smere na Slovensku unikátne .
07.03.2019 – propagácia start-up UPJŠ SAFTRA Photonics, s.r.o. v rámci podujatia
organizovaného pri príležitosti 5. výročia založenia Slovenskej styčnej kancelárie pre
výskum a rozvoj v Bruseli (SLORD) – pozvaná prednáška prof. Miškovský
07.04.2019 - prof. Miškovský (spolu s rektorom UPJŠ) - stretnutie s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra v Bruseli (Joint Research centre) a prednáška
za účelom propagácie SAFTRA Photonics, s.r.o. v rámci podujatia organizovaného pri
príležitosti 5. výročia založenia Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a rozvoj v
Bruseli (SLORD)
07. 05. 2019 - sa v priestoroch TIP –UPJŠ uskutočnil seminár Transfer technológií a
inovačný ekosystém organizovaný v spolupráci s Joint Research Centre (JRC) Európskej komisie v Bruseli (EK). Zameranie seminára: transfer technológií a štátna pomoc
v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcií, kde sa ako hostia predstavili
prof. Vladimír Šucha – generálny riaditeľ JRC, EK; Alessandro Fazio – riaditeľ Kompetenčného centra pre technológie a transfer, JRC, EK; Giancarlo Caratti di Lanzacco –
vedúci úseku Práva duševného vlastníctva a technologický transfer, JRC, EK; Stoyan
Kaymaktchiyski – JRC; Huseyin Kebapci – JRC
21. - 23.10.2019 - jednanie predstaviteľov UPJŠ so zástupcami JRC CCTT v Bruseli
sa zaoberalo prípravou a realizáciou PPP projektu TIP – UPJŠ v spolupráci s JRC.
Výsledkom tohto stretnutia bolo predstavenie a schválenie piatich expertov z EÚ, ktorí
budú spolupracovať na strategickom hodnotení projektu PPP TIP-UPJŠ, schválenie prípravných konkrétnych krokov zo strany kolektívu TIP UPJŠ a schválenie navrhovaných
ďalších postupov realizácie pripravovaného projektu.
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23.10.2019 - stretnutie prof. Miškovského so zástupcom s DG Widening z EK (pán
Weiers), účasť na Partnerskej burze programu Horizont 2020 pre oblasť energetiky,
batérií a nových materiálov. Podujatie pripravila Styčná kancelária SR pre výskum a
vývoj (SLORD) so Styčnou kanceláriou ČR pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO) a
Styčnou kanceláriou Litvy pre výskum, vývoj a inovácie (LINO) v Bruseli, v spolupráci s
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
01. - 02.12.2019 - Kick - off meeting v Bruseli k realizácii spoločného projektu TIP –
UPJŠ a JRC. Meeting bol zameraný na strategickú evaluáciu a dopracovanie projektu
TIP-UPJŠ. Zo strany TIP-UPJŠ sa stretnutia zúčastnili: Pavol Miškovský (riaditeľ TIPUPJŠ) , Renáta Bačárová (poverená vedením CTT TIP-UPJŠ) a Roman Oros (expert
za TIP-UPJŠ). Za JRC: Alexandro Fazio, Margot Mὄslinger a Sheron Shamuilia - predstavitelia JRC CCTT. Zároveň boli prítomní experti na jednotlivé aktivity a to Vincent
Ryckaert, Lorenz Kaiser, Berenica Marcinies, Claire Skentelbery a Luigi Amanti. Výsledkom bolo definovanie tém, ktoré sa vydiskutujú a dopracujú na následnom stretnutí,
ktorý sa uskutočnil v Košiciach v termíne 23.–24.01.2020.
TIP v súčasnosti rozvíja svoje aktivity prostredníctvom týchto oddelení:
Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB)
Otvorenie nových laboratórií CIB - 19. februára 2019 o 16:00 hod. v priestoroch suterénu UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach. Nové laboratóriá predstavujú priestorové rozšírenie zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a Katedry biofyziky UPJŠ. Pribudlo Laboratórium rekombinantných proteínov (zodpovední pracovníci: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.) a Laboratórium paleobiozobrazovania (zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.). Novo zrekonštruované laboratória umožnia vedeckým pracovníkom CIB a KBF a v spolupráci aj
s vedeckými pracovníkmi iných skupín využívať príslušné zariadenia: (i) na prípravu a
izoláciu rekombinantných proteínov z baktérie Escherichia coli a (ii) vytváranie trojrozmerných modelov na podklade tomografických skenov.
V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ ďalší
mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol
PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie. Išlo o prvú z troch plánovaných slovensko-čínskych dinosaurologických expedícií. Tohoročná expedícia operovala na území čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. Expedícia objavila pozostatky rôznych druhov stavovcov vrátane dinosaurov. Zuby dinosaurov, najmä ich
sklovina, budú použité pre experimentálne (izotopové) stanovenie paleoteplôt v danom
regióne na konci druhohôr. Cieľom je overiť hypotézu o výraznej aridizácii východolaurázijských ekosystémov na konci druhohôr a jej vplyve na skutočný stav biodiverzity
fauny dinosaurov pred katastrofickým vymieraním. Realizácia terénneho výskumu prebieha za podpory dvoch čínskych partnerov: Prírodovedného múzea Vnútorného Mongolska a Paleontologického múzea západného Liaoningu.
Riešené projekty v r. 2019 (3 APVV, 5 VEGA, 1 VVGS, 1 repartiácia)
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Centrum Informatiky a Informačných technológií (CIIT)
6. - 8.11. 2019 - medzinárodná konferencia UNINFOS 2019 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Hlavnou témou konferencie bola Univerzita budúcnosti. Našu univerzitu zastupovali riaditeľ Centra informačných a komunikačných technológií Ing. Jozef Jantošovič a RNDr. Radovan Engel, PhD., Mgr. Martin Nemček, Mgr.
Slavomír Varchula a Mgr. Peter Čižmár z vývojového tímu akademického informačného
systému AiS2 z Centra Informatiky a Informačných technológií Technologického a inovačného parku. V spoločnom bloku prezentácii so spoločnosťou Oracle predstavili
rôzne možnosti rozvoja akademického informačného systému AiS2 v nadväznosti na
databázový systém predovšetkým v oblasti dátových prehľadov.
Riešené projekty v r. 2019: RP 003UPJŠ-2-1/2018 - Prepojenie vysokých škôl AiS2
konzorcia na Ústredný portál verejnej správy.
Centrum Progresívnych Materiálov (CPM)
16. 03. 2019 Centrum progresívnych materiálov v magazíne o vede a technológiách - v
RTVS bol odvysielaný magazín o vede a technológiách (VaT), kde prof. RNDr. Rastislav
Varga, DrSc. poukázal na progresívne materiály budúcnosti Smart snímačov.
Jún 2019 - Centrum progresívnych materiálov sa sťahovalo do nových priestorov TIP
– UPJŠ na Tr. SNP 1, Košice
Riešené projekty: (1 APVV, VEGA, 1 VVGS)
Centrum transferu technológií (CTT)
V roku 2013 bola prijatá prvá smernica č. 1/2013 o ochrane duševného vlastníctva na
UPJŠ v Košiciach, ktorá upravila práva k predmetom duševného vlastníctva (DV) a ich
výkon zo strany UPJŠ, nastavila interné postupy v oblasti vytvárania autorských diel
zamestnancov, zamestnaneckých vynálezov a zamestnaneckých úžitkových vzorov,
zlepšovacích návrhov, ochrany duševného vlastníctva ako obchodného tajomstva, odmeňovania zamestnancov – pôvodcov predmetov priemyselných práv. Na základe tejto
smernice bol kreovaný Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe
(ÚpT), ktorý bol pôvodne začlenený pod rektorát UPJŠ. Motiváciou pre zriadenie ÚpT
bola skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi základné faktory
podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti a pomáhanú uplatniť výsledky vedeckého výskumu v praxi. Od začiatku roku 2018 prebiehala postupná transformácia a začlenenie ÚpT do Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP UPJŠ).
Následne po prijatí novej smernice č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ
v Košiciach a jej súčastiach sa v roku 2019 ÚpT premenoval na Centrum transferu technológií (CTT). Jeho činnosti spojené s ochranou duševného vlastníctva a transferovými
aktivitami na UPJŠ v Košiciach boli zachované resp. došlo k ich rozšíreniu. CTT bolo
od počiatku zriadené za účelom plnenia celouniverzitných úloh v rámci transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na UPJŠ. CTT prispieva k rozvoju univerzity
najmä podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáha rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizuje inovatívne
stratégie vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytuje konzultácie v oblasti ochrany du-

38

ševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom CTT je koordinácia aktivít vedúcich ku komercializácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. CTT
tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi
na jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami
obchodnej spoločnosti SAFTRA s. r. o., ktorá je komerčným subjektom plne vlastneným
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
CTT pôsobí v oblasti ochrany všetkých predmetov duševného vlastníctva (autorské
diela, umelecké výkony, zvukové a audiovizuálne záznamy, vysielanie, vynálezy, technické riešenia chrániteľné úžitkovým vzorom, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, odrody rastlín, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov, zlepšovacie návrhy, nové spôsoby prevencie, diagnostiky, liečenia,
know-how, doménové mená). Z pohľadu komercializácie vytvoreného duševného vlastníctva sa za kľúčovú považuje odborná podpora pri oznamovaní vytvorenia zamestnaneckých riešení (v podmienkach UPJŠ najmä zamestnaneckých vynálezov a zamestnaneckých úžitkových vzorov, zlepšovacích návrhov), identifikácia a ochrana knowhow, dôverných informácií a obchodného tajomstva. Osobitnú kategóriu tvorí poradenstvo a konzultácie pri vytváraní a ochrane zamestnaneckých autorských diel, najmä počítačových programov a databáz.
CTT je miestom prvého kontaktu pri komunikácii s pôvodcami a zabezpečení evidencie
vytvoreného duševného vlastníctva zamestnancami, ako v oblasti autorskoprávnej, tak
aj v oblasti priemyselnoprávnej, ďalej najmä zabezpečuje vypracovanie prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva a vykonáva práva a povinnosti Univerzity ako prihlasovateľa, koordinuje licenčnú politiku vzťahujúcu sa na DV, a to ako vo vnútri UPJŠ tak
aj navonok voči tretím osobám, dbá o udržiavanie ochrany predmetov priemyselného
vlastníctva a o včasné platenie správnych a iných poplatkov podľa platných právnych
predpisov. Podieľa sa na budovaní dlhodobej stratégie ochrany a komercializácie DV
na UPJŠ.
Činnosť CTT sa v roku 2019 zameriavala na konzultačnú a poradenskú činnosť a koordináciu začatých konaní v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Záujemcom z UPJŠ poskytoval prípravu dokumentov potrebných na ochranu duševného vlastníctva (napr.
zmluvy a memorandá o spolupráci, dohody o mlčanlivosti, súhlasy na publikovanie informácií o riešení vrátane konzultácie o rozsahu publikovania). Zo strany CTT bola poskytovaná podpora zástupcom za UPJŠ v orgánoch Národného centra transferu technológií SR (ďalej „NCTT SR“).
CTT zabezpečoval konzultácie pre riešiteľov DSV projektov týkajúce sa voľby formy a
spôsobu ochrany DV v podávaných projektoch, v ktorých sa predpokladal nehmotný
výsledok. S podporou odborníkov z Právnickej fakulty UPJŠ boli posudzované otázky
štátnej pomoci a bola vypracovaná Záverečná správa o výsledkoch posúdenia DSV
projektov z pohľadu štátnej pomoci.
CTT tiež komunikuje s domácimi a zahraničnými partnermi pri zabezpečovaní ochrany
duševného vlastníctva vrátane prípravy s tým spojených dokumentov a praktickej realizácie úhrad za ochranu. Osobitná činnosť CTT bola spojená s koordináciou podpory
dcérskej spoločnosti SAFTRA, s.r.o. a spoločností ňou založených (SAFTRA IMAGINE,
s.r.o. a SAFTRA 3D mapping, s.r.o.). Podieľala sa na príprave dokumentov spojených
so spin-out spoločnosti a prevodom obchodného podielu SAFTRA, s.r.o. v SAFTRA 3D
mapping, s.r.o. CTT zabezpečoval činnosť spoločností po stránke právnej aj organizačno-technickej (najmä zmluvná agenda, príprava a realizácia valných zhromaždení
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a pod.). Taktiež sa podieľa na konzultáciách v oblasti ochrany DV pre technologickoinovačné centrá pôsobiace v TIP-UPJŠ ako aj pre študentov v tzv. free zóne.
Vzhľadom na súčasný trend smerujúci k podpore ochrany duševného vlastníctva na
vysokých školách a s tým spojeného transferu technológií, čo je aj prioritou Svetovej
organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ako aj nárastu agendy CTT súvisiacej s
ochranou DV na UPJŠ, bolo a stále je nevyhnutné personálno-technické posilnenie
CTT, ktoré sa v r. 2019 realizovalo v spolupráci s CVTI SR.
Hlavné úlohy a aktivity CTT sú zamerané na:
- ochranu 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.,
- evidenciu a správu duševného vlastníctva UPJŠ, vytváranie a správa elektronických a neelektronických databáz predmetov DV a start-up a spin-off spoločností
UPJŠ,
- identifikáciu DV a spolupráca s vedecko-výskumnými pracovníkmi a študentmi pri
ochrane a možnostiach komerčného využitia riešení napr. formou udelenia licencie
na predmet DV (patent, úžitkový vzor, ochranná známka), prevod DV, založenie
spin-off a pod.,
- odborné školenia a vzdelávacie semináre na celouniverzitnej úrovni za účelom zvyšovania povedomia o ochrane DV,
- publikačnú a prezentačnú činnosť členov CTT k problematike DV,
- zhodnotenie riešenia z hľadiska splnenia podmienok na získanie priemyselnoprávnej ochrany,
- prípravu právnych dokumentov a vzorových ustanovení na ochranu DV (zmluvy,
dohody o utajovaní dôverných skutočností a pod.),
- asistenciu pri rokovaniach s potenciálnymi zmluvnými partnermi, príprava zmlúv,
sledovanie dodržiavania zmlúv,
- participáciu na vypracovaní vnútorných predpisov a štandardov ochrany DV,
- prediagnostiku DV,
- právnu analýzu majiteľských vzťahov vyplývajúcich z DV,
- súčinnosť pri prihlasovaní predmetov DV doma aj v zahraničí,
- poskytovanie podpory zástupcom UPJŠ v orgánoch NCTT SR,
- koordináciu spolupráce s CVTI SR aj NCTT SR (rešeršné služby, finančná podpora
z Patentového fondu NCTT SR, iná podpora), budovanie kontaktov s CTT v rámci
SR a v zahraničí,
- podporu pri zakladaní a fungovaní start-up a spin-off spoločností,
- propagáciu výsledkov výskumu a vývoja,
- úschovu patentovej a inej súvisiacej dokumentácie.
Aktivity v oblasti inovácií a transferu technológií a know-how do praxe v roku 2019
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Názov
Mikrodrôty (Embedded senzor for
the continuous measurement of
mechanical resistance in structures made from cementitious material ...)

Pôvodca z UPJŠ
prof. Varga

Status
udelený patent v Španielsku – platenie udržiavacích poplatkov (každoročne)
r. 2016 - ochrana
PCT/ES2015/070410 vstup do národnej fázy - EPO a Dominikánska republika
r. 2019 udelený patent EPO v Dominikánskej republike sa nepokračuje
r. 2015 podaná patentová prihláška
PP 54-2015
r. 2016 podaná prihláška
PCT/IB2016/054600 (prechod do národných fáz v SR a ČR – požadovaná
ochrana patentom aj úžitkovým vzorom)
- PP 50011-2018 s názvom Kmene
mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766, výrobok obsahujúci tieto kmene (SR)
- PV 2018-101 - Kmeny mikroorganismu Lactobacillus plantarum LS/07
CCM 7766, výrobek obsahující tyto
kmeny (ČR)
PUV 50015-2018 Nosič kmeňov mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 (SR)

Poznámka
UPJŠ 10%

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

MVDr. Strojný
MVDr. Bomba

Nanohybridný materiál s modulovateľnou hydrofóbnosťou povrchu a spôsob jeho výroby

Prof. Oriňák,
Prof.Oriňáková

PP 102-2015
v r. 2015 podaná národná patentová
prihláška
-udelený patent
r. 2016 podaná slovenská patentová
prihláška PP 500064-2016
r. 2017 podaná prihláška
PCT/IB2017/056150 - vstup do národných fáz (USA, Kanada, Japonsko, EPO)
r. 2016 podaná slovenská prihláška
úžitkového vzoru č. 50107-2016
r. 2018 – udelená ochrana

UPJŠ 70%

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

doc. Uličný
PharmDr. Jakabčin

Kontrastovacia zmes so zvýšenou afinitou a selektivitou na
diagnostiku a chirurgickú liečbu
novotvarov tráviaceho traktu
Cielená modulácia črevnej mikroflóry jej modifikáciou využitím
simulátora tráviaceho
traktu človeka a jej spätným transferom pacientovi v terapii a prevencii chorôb

doc. Uličný
PharmDr. Jakabčin
MVDr. Strojný
MVDr. Bomba

oznámenie o vytvorení riešenia, r.
2016 vykonaná evaluácia na komerčný potenciál

doc. Majerník

r. 2015 podpísaná Zmluva o spoluvlastnictví technického řešení so subjektom: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
- podaná patentová prihláška v USA
(v konaní)

UPJŠ si
uplatnila
100 %
právo na
riešenie;
odporúčanie
patentovú
prihlášku
zatiaľ nepodávať,
ďalej vyvíjať
technológiu
UPJŠ 20%

Radiofrekvenční operační nástroj
jaterní ablace (RONJA)
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UPJŠ 90%
CVTI 10%
r. 2015 udelená Cena v
kategórii
Inovácia s
najväčším
potenciálom
pre uplatnenie v praxi
(CVTI SR)

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

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

prof.Sedláková

r. 2017
Oznámenie o vytvorení riešenia Upovedomenie pôvodcu o vytvorení
predmetu priemyselného vlastníctva
Rešeršné služby a odhad komerčného potenciálu.

Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného
Procesu
(MIRNA)

Doc. Rabajdová
Prof. Mareková
Doc. Toporcerová

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

nepodávať,
ďalej vyvíjať
technológiu.
UPJŠ 46 %

r. 2015 podpísaná zmluva
r. 2019 aktívna podpora CTT poskytovaná zástupcom za UPJŠ v orgánoch NCTT

Spoločnosti na UPJŠ
SAFTRA, s.r.o.

spoločnosť funguje
realizácia VZ
Prevod celého obchodného podielu
UPJŠ

SAFTRA photonics, s.r.o

realizácia VZ
Prevod celého OP UPJŠ

SAFTRA IMAGINE, s.r.o.
SAFTRA 3D mapping, s.r.






PP50010-2020
r. 2019 podpísaná zmluva o spolumajiteľstve s UK BA (27%) a MUNI
(27%)
PP50010-2020

UPJŠ
100%
UPJŠ si
uplatnila
právo na
riešenie;
odporúčanie patentovú
Prihlášku
zatiaľ

zápis 2013
zápis 2014
spin-off
2018
zápis 2016
zápis 2017
spin-off
2019

Celkový počet podaných patentových prihlášok EPO: 2
Celkový počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR: 5
Celkový počet podaných patentových PCT prihlášok: 3
Celkový počet doteraz vzniknutých start-up spoločností: 3

Zástupcovia CTT sa na Slovensku zúčastnili v roku 2019 nasledovných podujatí:
Podujatie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktoré organizovalo Centrum
vedecko-technických informácií SR a bolo určené pre pracovníkov v oblasti transferu
technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o
podnikanie, študentov a širokú verejnosť. Podujatie sa uskutočnilo 22. - 24. 10. 2019 v
Bratislave.
Podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019 organizovanú Slovenskou
agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR. Súčasťou Slovenskej kooperačnej burzy Bratislava 2019 bolo aj
podujatie Veda pre prax, ktorého sa zúčastnili vybraní zástupcovia z univerzít a SAV.
CTT koordinovalo na podujatí účasť zástupcov TIP-UPJŠ prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. a prof. RNDr. Rastislava Vargu, DrSc.
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Poskytované študijné programy (1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k rešpektovaným vzdelávacím inštitúciám poskytujúcim kompletné vysokoškolské vzdelanie vo vedných odboroch charakteristických pre tzv. „klasické“ univerzity, t. j. v humanitných, prírodovedných, právnych
a medicínskych odboroch na svojich piatich fakultách: Lekárskej fakulte (LF), Prírodovedeckej fakulte (PF), Právnickej fakulte (PrávF), Fakulte verejnej správy (FVS), Filozofickej fakulte (FF), a na výskumných a pedagogických pracoviskách: Ústave telesnej
výchovy a športu (ÚTVŠ) a Botanickej záhrade (BZ). Univerzite, jej pracoviskám
a osobnostiam patrí významné miesto v spoločenskom, hospodárskom i kultúrnom živote mesta, širšieho regiónu či na celoštátnej úrovni.
Univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, pričom ťaží z kvality vlastného vedeckého výskumu a z prepojenia výskumu na prax. Tvoriví pracovníci
UPJŠ dosahujú vo viacerých oblastiach výskumu výsledky špičkovej medzinárodnej
úrovne. Zároveň vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho
procesu stretávali s najmodernejšou experimentálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú sami môcť využiť po ukončení štúdia.
V priebehu roka 2019 pokračoval na UPJŠ proces implementácie zákona 269/2018
Z. z. o zabezpečovaní 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. Realizácia študijných programov reflektovala novelizáciu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov i vydanie Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky. Došlo aj k novelizácii Študijného poriadku UPJŠ pre 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia, ktorý začal platiť v máji 2019. UPJŠ ponúkala na 1., spojenom
1. a 2. a 2. stupni štúdia v dennej i externej forme v akademickom roku 2018/2019
spolu 164 študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku. Aktuálny zoznam
študijných programov, garancie a časové obmedzenia sú dostupné na webovej stránke
univerzity i jednotlivých fakúlt. V rámci výročnej správy tvoria tabuľku č. 15.
Najširšiu ponuku študijných programov mali Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta, čo súvisí najmä s existenciou palety medziodborových bakalárskych študijných
programov a učiteľských programov na magisterskom stupni štúdia. UPJŠ mala v ponuke v akademickom roku 2018/2019 v 1. alebo 2. stupni štúdia viacero jedinečných,
príp. na Slovensku minimálne zastúpených študijných programov. V prvom rade je potrebné spomenúť, že na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte je zavedený v slovenskom prostredí unikátny model medziodborového bakalárskeho štúdia, ktorý absolventom ponúka kvalitné základy v dvoch vybraných odboroch a zároveň ponecháva
možnosť zvoliť si následne magisterské štúdium či už v jednom z dvoch odborov alebo
na študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii.
K jedinečným alebo na Slovensku málo zastúpeným študijným programom patria:
- na Fakulte verejnej správy programy Európska verejná správa,
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-

na Filozofickej fakulte študijné programy Rodové štúdiá a kultúra, Latinský jazyk
a literatúra a študijný program Psychológia v anglickom jazyku,
na Prírodovedeckej fakulte študijné programy Astrofyzika a Geografia a geoinformatika,
na Právnickej fakulte študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4
roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.

Na LF, PF, FF i PrávF sú na 1., spojenom 1. a 2. a 2. stupni štúdia v ponuke študijné
programy vyučované v anglickom jazyku. Na FF bol úspešne novoakreditovaný študijný
program Medzinárodné vzťahy, medziodborový program Politológia – masmediálne
štúdiá, na PF študijné programy Biofyzika a Analýza dát a umelá inteligencia, na FVS
študijný program a Informačné systémy vo verejnej správe. Na tieto programy nastúpili
prví študenti v akademickom roku 2019/2020. V akademickom roku 2019/2020 sa na
FVS prestal realizovať študijný program Verejná politika a verejná správa v strednej
Európe (Mgr. stupeň). Katedra anglistiky a amerikanistiky FF ponúka na svojich študijných programoch na magisterskom stupni možnosť získania dvojitého diplomu s univerzitami vo Francúzsku (University of Strasbourg), Španielsku (University of the Balearic Islands) a na Ukrajine (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University). Prírodovedecká fakulta má podpísané zmluvy o dvojitých diplomoch s Národnou univerzitou V.
N. Karazina v Charkove (ŠP Fyzika na Mgr. stupni) a s Užhorodskou národnou univerzitou (ŠP fyzika a učiteľstvo fyziky na Mgr. stupni).
Poskytované študijné programy (3. stupeň)
V systéme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku predstavuje doktorandské štúdium jeho tretí, najvyšší stupeň, ktorého cieľom je pripraviť absolventa tohto stupňa
vzdelávania na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Organizácia tohto typu štúdia sa v
porovnaní s bakalárskym alebo magisterským stupňom líši v tom, že okrem osvojenia
a tvorivého využívania získaných poznatkov, zahŕňa aj vedeckú časť. V rámci tejto časti
doktorandského štúdia sa študent aktívne podieľa na získavaní nových, originálnych
vedeckých výsledkov, ktorými prispieva k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. V európskom ponímaní sú však zároveň začínajúcimi vedeckými pracovníkmi
(tzv. „early-stage researchers), ktorých zodpovedné a kvalitné vzdelávanie je zárukou
udržateľnosti pokroku vo vede a výskume. Z tohto pohľadu je dôležitý dôraz na kreativitu a originalitu vo výskumnej práci, na samostatné formulovanie a definovanie vedeckých hypotéz, na rozvoj kritického myslenia, na schopnosť diskutovať o špecifických
odborných problémoch v širších súvislostiach, na schopnosť prezentácie dosiahnutých
výsledkov a v neposlednom rade na schopnosť samostatnej vedeckej práce.
Doktorandské štúdium v sebe spája aspekt vzdelávania a výskumu. Doktorandi sa pri
svojej práci na jednej strane opierajú o vedomostí a skúseností erudovaných školiteľov,
na druhej strane, práve doktorandi sú tí, ktorých každodenná práca prináša nové poznatky a dynamizuje vedeckú prácu výskumných tímov. Výchova doktorandov, budúcich potenciálnych kvalitných vedcov, je teda pre každého školiteľa poslaním zabezpečujúcim trvalý rozvoj vedeckej školy. Je potešiteľné, že v absolútnej väčšine študijných
programov doktorandského štúdia, realizovaných na Univerzite, sa zachoval charakter
vedeckej prípravy doktorandov.
Evaluačným procesom poslednej komplexnej akreditácie, prípadne následnými žiadosťami o akreditáciu (po komplexnej akreditácii) úspešne prešlo 45 doktorandských študijných programov, ktoré sa realizujú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
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V priebehu minulého akademického roka bola Akreditačnej komisii (AK) predložená žiadosť o akreditáciu nového študijného programu Trestné právo, ktorá bola AK v tomto
akademickom roku schválená. Takisto boli AK schválené zmeny garantov alebo spolugarantov nasledujúcich študijných programov Anatómia, histológia a embryológia,
Farmakológia, Verejná politika a verejná správa, Dejiny filozofie, Sociálna psychológia
a psychológia práce, Občianske právo, Neslovanské jazyky a literatúry, Geoinformatika
a diaľkový prieskum Zeme, ktoré boli vo väčšine prípadov vynútené vekovým limitom
pre garantovanie. Úspešne sa reakreditoval študijný program Medzinárodné právo.
Doktorandské štúdium prostredníctvom jednotlivých fakúlt UPJŠ realizovalo aj šesť pracovísk SAV (externé vzdelávacie inštitúcie – EVI) v 8 študijných programoch. Štúdium
je realizované na základe rámcových dohôd medzi UPJŠ a jednotlivými ústavmi SAV
(EVI). Keďže v roku 2018 došlo k novej právnej úprave postavenia EVI v procese realizácie a organizácie doktorandského štúdia (zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní
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 a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pripravilo vedenie UPJŠ „Pravidlá spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa“ a následne iniciovalo stretnutie so zástupcami jednotlivých organizácii SAV, s ktorými mali
v minulosti fakulty podpísané rámcové dohody, aby spoločne prediskutovali pravidlá
spolupráce a na ich základe pripravili nové rámcove dohody tak, aby v akademickom
roku 2019/20 sa mohlo doktorandské štúdium na EVI realizovať na základe týchto nových dohôd. Následne bol zo strany vedenia UPJŠ na základe týchto pravidiel pripravený vzor „Rámcovej dohody o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu“ spolu s „Individuálnou
dohodou o doktorandskom štúdiu doktoranda“, ktorých znenie bolo posúdené a odsúhlasené na spoločnom stretnutí zainteresovaných strán aj za účasti viacerých členov
Predsedníctva SAV. Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v EVI pre akademický rok 2019/20 sa už realizovali na základe nových rámcových dohôd.
Štruktúra študentov
K 31. 10. 2019 bol celkový počet študentov zapísaných na študijné programy prvého,
druhého, spojeného prvého a druhého stupňa a tretieho stupňa v dennej i externej
forme spolu 7 067. Z toho v dennej forme 6 479 a v externej forme 588 študentov (8,3
%). Prehľad počtu denných a externých študentov na jednotlivých fakultách (súčastiach) univerzity je v tabuľke 1a.
Z údajov o celkovom počte študentov vyplýva, že v roku 2019 sa zastavil permanentný
každoročný pokles a počet študentov na univerzite mierne vzrástol vďaka väčšiemu
počtu študentov na 1. a spojenom 1. a 2. stupni štúdia. Z celkového počtu študentov
bolo 4 596 žien (65 %). Na univerzite k 31. 10. 2019 študovalo 1 639 zahraničných študentov (z toho 859 žien), čo predstavuje 23,2% podiel na celkovom počte. Z hľadiska
počtu študentov je najväčšou LF, na ktorú sa v uplynulom roku zapísalo 3 235 študentov, čo je 45,8 % z celkového počtu študentov univerzity. Nasledovala FF s podielom
17,5 %. LF dominuje i z hľadiska počtu zahraničných študentov. Až 83,5 % zahraničných študentov študuje práve na LF, avšak oproti predošlému roku poklesol tento ukazovateľ o 6,5% pri súčasnom náraste podielu študentov na celkovom počte, čo znamená, že aj ostatné fakulty sa viac internacionalizujú.
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Významným ukazovateľom kvality štúdia je záujem zo strany zahraničných študentov.
Na UPJŠ študovali na 1., spojenom 1. a 2. a 2. stupni štúdia v roku 2019 poslucháči
z 50 krajín Európy, Ázie, Afriky a po jednom študentovi aj zo Severnej a Južnej Ameriky.
Veľká väčšina z nich študovala študijné programy v anglickom jazyku na LF. Najviac
zahraničných študentov pochádzalo z Poľska, Izraela a SRN. Novým fenoménom sa
v regióne stávajú študenti z Ukrajiny, ktorí však spravidla študujú v slovenskom jazyku.
Z hľadiska celkového počtu ich v akademickom roku najviac študovalo na FVS a FF.
V 3. stupni štúdia študovalo spolu 54 cudzincov z celkového počtu 553 doktorandov, t.
j. podiel cudzincov bol 9,8 %. Najväčší počet doktorandov zo zahraničia bol na PF.
Všetky uvedené údaje i zahraničných študentoch sa netýkajú počtu zahraničných študentov v rámci výmenného programu ERASMUS.
Prehľad akademických mobilít študentov
V akademickom roku 2018/2019 sa počet vyslaných študentov, v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018 znížil o 26, čo z celkového počtu viac ako tristo vyslaných
študentov predstavuje len mierny pokles. Najväčší počet vyslaných študentov bol v akademickom roku 2018/2019 evidovaný na LF a na PF. Z pohľadu evidencie osobomesiacov došlo v najvýraznejším zmenám v rámci mobilít vyslaných študentov prostredníctvom Erasmus+, kde sa zaznamenal pokles o takmer 300 osobomesiacov v akademickom roku 2018/2019 v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018. Uvedené naznačuje, že počet vyslaných študentov sa celkovo iba mierne znížil, ale v priemere vyslaní študenti zotrvávali na mobilitách kratšiu dobu. Vyplýva to zo zmeny preferencie
študentov, ktorí v sledovanom období uprednostnili viac mobilitu-stáž, ktorá v priemere
trvá kratšie ako mobilita-štúdium. Počet prijatých študentov na UPJŠ zostal v akademickom roku 2018/2019 stabilný v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018. Celkovo bolo v akademickom roku 2018/2019 prijatých 152 študentov, ktorí svoje mobility
realizovali najmä prostredníctvom Erasmus+, ale aj ako mobility v rámci NŠP, Fondu
NIL, Ceepus programu.
Prijímanie na štúdium
1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia
UPJŠ v Košiciach je v rozličnej miere konfrontovaná so všetkými problémami, ktoré
v oblasti vzdelávania trápia slovenské vysoké školstvo. Na základe analýzy rôznych
ukazovateľov a porovnávaní na medzinárodnej úrovni k nim patria najmä demografická
štruktúra spoločnosti, odliv mozgov do zahraničia, podfinancovanie alebo zlá štruktúra
financovania, slabá výkonnosť vysokých škôl a i. S uvedenými negatívnymi ukazovateľmi sa UPJŠ relatívne dobre vyrovnáva. V oblasti vzdelávania do dokazuje napríklad
skutočnosť, že univerzita nezaznamenala v posledných rokoch extrémne prudký pokles
počtu záujemcov o štúdium. Tiež krivka poklesu počtu študentov má v prípade UPJŠ
o čosi miernejší priebeh ako je to v celoštátnom meradle. Kým v celoštátnom meradle
za posledných päť rokov klesol počet študentov na vysokých školách o viac ako 25 %,
v prípade UPJŠ bol pokles na úrovni približne 10 %.
Za uvedenými ukazovateľmi je možné vidieť viacero dôvodov. Hlavným dôvodom je
stabilná situácia na Lekárskej fakulte spojená s účelovou podporou lekárskeho vzdelávania zo strany vlády SR v uplynulom období. Okrem toho sú silnými stránkami univerzity popri tradícii a dobrom renomé univerzity i pomerne široké a stabilné portfólio ponúkaných študijných programov, vďaka ktorému univerzita dokáže pružne reagovať na
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spoločenskú požiadavku. Univerzite z pohľadu počtu študentov, opäť najmä cez LF,
významne pomáha skutočnosť, že je atraktívna pre zahraničných študentov, ktorých
percentuálny podiel je pri dennom štúdiu vôbec najvyšší zo všetkých vysokých škôl na
Slovensku.
Značná pozornosť je venovaná propagácii štúdia medzi stredoškolákmi a smerom k verejnosti. Propagácia patrí k prioritným úlohám vedenia univerzity i vedení jednotlivých
fakúlt. Medzi ťažiskové podujatia patria napr. univerzitný Deň otvorených dverí v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Ide medzičasom už o tradičné podujatie, počas ktorého sa v priestoroch
univerzity prezentujú formou prednášok a výstav o vzdelávaní jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská. Dni otvorených dverí majú svoju tradíciu i na fakultách a v rôznej
podobe i na nižších organizačných zložkách univerzity.
Za významný krok napĺňania deklarovaného cieľa prijímať kvalitných absolventov stredných škôl považujeme možnosť udeliť „Štipendium pre talentovaných študentov“ tým
absolventom, ktorí boli napr. víťazmi významných vedomostných olympiád, príp. celoštátnych súťaží. UPJŠ využíva možnosť prezentovať štúdium v rámci rôznych špecializovaných podujatí, ako napr. veľtrhu vzdelávania ProEduco, výstava Kam na vysokú?,
Európsky deň jazykov, Európska noc výskumníkov a pod. Samozrejme, napriek podpore vedenia univerzity či vedení jednotlivých fakúlt sa dôraz a množstvo aktivít pri propagácii štúdia líšil od pracoviska k pracovisku.
Osobitnou cieľovou skupinou univerzity sa stali záujemcovia o štúdium z Ukrajiny, ktorých prijatie po splnení všetkých odborných predpokladov čiastočne kompenzuje klesajúci počet študentov zo Slovenska najmä na FVS a FF. Pre túto cieľovú bol zriadený
profil UPJŠ na Facebooku a Instagrame a pravidelne bola aktualizovaná ukrajinská verzia webstránky UPJŠ.
V roku 2019 prišlo na UPJŠ na akademický rok 2019/2020 celkovo 6 168 prihlášok na
I. stupeň, spojený I. a II. stupeň, II. stupeň štúdia v dennej a externej forme štúdia,
z toho: 5 492 prihlášok na štúdium I. stupňa a spojeného I. a II. stupňa a 676 prihlášok
na štúdium druhého stupňa vzdelávania. Z celkového počtu prihlášok bolo na štúdium
prijatých 3 518 uchádzačov a zapísaných 2 368 študentov. Vo všetkých ukazovateľoch
zaznamenala univerzita oproti predošlému roku mierny nárast. Podrobné údaje sú v tabuľkách č. 3a a 3b.
Pri analýze administratívneho procesu spracovania dát prijímacieho konania sa stáva
samozrejmosťou podávanie elektronickej prihlášky, čo uľahčuje spracovanie prihlášok
a zefektívňuje celý proces. V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 študijných predpokladov, je prirodzená aj ich variabilita.
Na viaceré študijné programy sú prijímaní uchádzači len na základe výsledkov zo strednej 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-
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zované prijímacie konanie na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky. Prírodovedecká fakulta ako alternatívu k výsledkom zo strednej školy využíva testovanie spoločnosťou 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.
Prijímanie na štúdium - 3. stupeň štúdia
V akademickom roku 2019/20 bolo v rámci prijímacieho konania realizovaného na Univerzite vypísaných 364 tém, na ktoré sa prihlásilo 151 uchádzačov na dennú formu a
50 uchádzačov na externú formu štúdia. Z nich bolo 94 prijatých na dennú a 44 doktorandov na externú formu štúdia. V dennej forme štúdia to predstavovalo 62 % uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie konanie a boli prijatí na doktorandské štúdium,
v externej forme štúdia úspešne absolvovalo prijímací pohovor 88 % uchádzačov. Medzi dennými študentmi v prvom ročníku sú 14 zahraniční doktorandi a v externej forme
štúdia boli prijatí 2 zahraniční študenti. V rámci externých vzdelávacích inštitúcií Univerzita prijala spolu so spolupracujúcimi ústavmi SAV 7 nových doktorandov.
Absolventi vysokoškolského 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 publikovaných údajov je zrejmé, že absolventi LF a PF patria k absolventom s najlepším
uplatnením v SR. Záujem je aj o absolventov PrávF, pričom dochádza k súťaži a zvyšovaniu motivácie pre študentov napr. zo strany advokátskych kancelárii, ktoré vyhľadávajú absolventov košickej fakulty. V mnohých odboroch na Slovensku stále kvalita
vzdelávania nezohráva dominantnú úlohu. UPJŠ nepodceňuje túto problematiku a prijíma opatrenia pre zlepšenie uplatnenia absolventov v praxi:
1. S cieľom skvalitnenia prípravy absolventov a priblíženia k praxi spolupracuje univerzita s odborníkmi z praxe (napr. prednášky, semináre, záverečné práce). Univerzita spolupracuje s mnohými firmami a prezentuje túto spoluprácu verejnosti pri
vhodných príležitostiach. Konkrétne príklady spolupráce sú prezentované v samostatnej časti tejto správy (Väzba UPJŠ na prax v oblasti vzdelávania).
2. Zavedenie certifikovaných interdisciplinárnych kurzov pre študentov UPJŠ (CIK),
považujeme za významné opatrenie, ktoré môže prispieť k lepšiemu uplatneniu
absolventov univerzity na trhu práce. Ponuka CIK pre študentov univerzity bez
ohľadu na ich materskú fakultu prispieva k vyprofilovaniu absolventov a k následnému lepšiemu uplatneniu v praxi.
3. Univerzitné poradenské centrum UNIPOC poskytuje študentom aj absolventom
kariérové služby. 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 možnosti 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
ponuky, dobrovoľníctvo). Práve z tohto dôvodu bol v už AR 2017/2018 založený
Career Club UPJŠ, ktorého cieľom je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vy-
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tváraní 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 zároveň vypisovanie pracovných
ponúk pre študentov v Akademickom informačnom systéme AiS2. Tieto pracovné
ponuky sú zároveň filtrované podľa fakúlt, študijných programov či ročníkov štúdia.
Študenti teda priamo dostávajú kvalitné a na mieru šité pracovné ponuky a stáže.
4. Boli prijaté opatrenia k efektívnejšiemu zisťovaniu spätnej väzby od absolventov
kreovaním elektronického dotazníka pre absolventov v AiS2, ale využíva sa aj printová forma dotazníkov, kde absolventi môžu hodnotiť uplatniteľnosť a spokojnosť
so štúdiom na univerzite.
V akademickom roku 2019 úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium na UPJŠ v Košiciach 1 557 študentov, z toho bolo 104 študentov 3. stupňa štúdia. Bližší pohľad na
štruktúru vzhľadom na stupeň a fakultu je uvedený v tabuľke č. 2.
Výber z úspechov a ocenení študentov
Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodobom zámere UPJŠ. Na UPJŠ sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Tradícia
fakultných kôl Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), respektíve Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) je na univerzite bohatá. Je jednou z foriem, ako je
možné zisťovať kvalitu štúdia v režime mimokurikulárnych aktivít.
V niektorých odboroch organizujú české a slovenské univerzity nadnárodné česko-slovenské kolá ŠVK. V roku 2019 bol hlavným organizátorom 10. Česko-slovenskej ŠVK
vo fyzike Ústav fyzikálnych vied, preto sa konala v Košiciach. UPJŠ reprezentovalo 10
študentov. V sekcii Fyzika kondenzovaných látok obsadili naši študenti Miroslav Hennel
2.miesto a Martin Tkáč 3. miesto. V sekcii Teoretická fyzika a didaktika fyziky obsadili
naši študenti Maroš Jevočin 2.miesto a Michal Rončík 3. miesto. V sekcii Jadrová a
subjadrová fyzika obsadila Klaudia Sajdaková 2. miesto.
Študenti PrávF, ktorí v roku 2019 úspešne reprezentovali fakultu v študentských súťažiach na medzinárodnej úrovni (All- European International Humanitarian and Refugee
Law Moot Court Competition, Central and Eastern European Moot Competition 2019 a
najväčší úspech predstavuje 1. a 2. miesto v rámci súťaže Asylum moot court 2019). V
AR 2018/2019 sa PrávF po dlhej dobe opäť zapojila do česko-slovenského kola ŠVOČ.
Na základe fakultného kola, v ktorom súťažilo 6 prác, vybrala odborná komisia 2 práce,
s ktorými PrávF reprezentovali dvaja študenti na česko-slovenskom kole v Plzni.
Študenti PrávF využívajú pre rozširovanie svojich vedomostí i aktivity počas letných
prázdnin, kde je výrazným úspechom ocenenie za najlepšie písomné podanie a za najlepší celkový projekt v rámci Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike organizovanej Európskym centrom pre vesmírne právo.
Významné úspechy na Právnickej fakulte získalo viacero študentov. Mgr. Ľuboslav
Sisák obsadil 3. miesto v Česko-slovenskom kole ŠVOČ organizovanom Západočeskou univerzitou v Plzni v kategórii študentov doktorandského štúdia. JUDr. Adrián Popovič, PhD. získal za svoju dizertačnú prácu ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe. Bc. Lukáš Tomaš bol ocenený Ministrom spravodlivosti SR za vedecké práce publikované v Justičnej revue Cenou Karola Planka.
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Študentka FVS sa zúčastnila medzifakultnej súťaže ŠVOČ, na ktorej sa umiestnila na
3. mieste.
Vo viacerých odboroch sa študenti FF úspešne zúčastnili medzinárodných (napr. psychológia) alebo celoslovenských podujatí tohto typu (napr. aplikovaná etika, sociálna
práca), príp. študentských konferencií.
V AR 2018/2019 sa na UTVŠ konalo ďalšie interné kolo ŠVOUČ vo Vedách o športe,
na ktorom sa zúčastnili 6 študenti. Traja najúspešnejší študenti nás reprezentovali na
celoštátnom kole ŠVOUČ, ktoré sa konalo na FTVŠ v Bratislave. V silnej konkurencii
dominantne magisterských prác sa v sekcii športová humanistika umiestnila jedna zo
študentiek ŠaR na 2. mieste (Alena Galambošová, 3r., Bc.). Traja študenti sa so svojimi
prácami zúčastnili nehodnoteného medzinárodného kola Študentskej medzinárodnej
konferencie v družobnom meste Czestochowa (PL). Študenti ŠP ŠaR reprezentovali
univerzitu už tradične na viacerých športových podujatiach, napr. na Majstrovstvách
sveta (malý futbal – 2. miesto) vo Svetovej lige v snowboarde (PSG (paralelný obrovský
slalom) = 4 miesto, 7 miesto, 13 miesto; PS (paralelný slalom) = 3 miesto, 8 miesto, 16
miesto) vo Svetovom pohári vo vodnom lyžovaní (8 a 10 miesto – jump, 14 miesto –
tricks, 18 miesto slalom), resp. v Európskej lige v stolnom tenise (4 miesto jednotlivci i
tím). Študenti ŠP ŠaR sú členmi rôznych ligových mužstiev vo viacerých športoch (napr.
extraliga – volejbal, 1.liga – hokej, Fortuna liga – futbal). Z kolektívnych úspechov, na
ktorom sa zúčastnili aj študenti niektorých fakúlt UPJŠ je potrebné spomenúť 3. miesto
vo finále univerzít vo futbale aj v basketbale mužov.
Výraznou motiváciou pre najlepších študentov UPJŠ je Výročná cena rektora a motivačné štipendium, ktoré sú udeľované nielen za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia (prospech do 1,1), ale aj za publikačné aktivity študentov, reprezentáciu
UPJŠ nielen na medzinárodných odborných konferenciách ale aj v športe, či kultúre.
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UPJŠ realizuje Univerzitu tretieho veku (U3V), do ktorej sú zapojené 4 fakulty a 2 univerzitné 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, Psychológia a Rastliny v životnom prostredí. V akademickom roku 2019/2020 navštevovalo
U3V spolu 385 frekventantov, okrem 1. všeobecného ročníka (90 frekventantov) bol
otvorený druhý ročník v študijných programoch: Digitálne technológie v každodennom
živote, Medicína, Politológia, Právo, Psychológia, Rastliny v životnom prostredí a Svet
okolo nás (Prírodné vedy) s celkovým počtom 148 frekventantov. V treťom ročníku pokračuje šesť študijných programy a to Anglický jazyk, Digitálne technológie v každodennom živote, Medicína, Politológia, Právo, Psychológia a Rastliny v životnom prostredí
s celkovým počtom 120 frekventantov. Pre veľký záujem zo strany absolventov bol
v septembri 2019 prvýkrát otvorený 4. (nadstavbový) ročník ŠP Rastliny v životnom prostredí, ktorý navštevuje 28 frekventantov. V roku 2019 bola organizovaná slávnostná
promócia absolventov U3V, na ktorej si za účasti rektora UPJŠ prevzalo osvedčenie
104 absolventov.
Na Lekárskej fakulte významnú zložku celoživotného vzdelávania tvorí špecializačné
štúdium, ktoré rozširuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Všetky fakulty tradične realizujú rigorózne konania. Prírodovedecká fakulta realizovala rozširujúce štúdium v odbore matematika a informatika.
Na Filozofickej fakulte významnú zložku celoživotného vzdelávania tvorí rozširujúce
štúdium školskej psychológie (16 študentov) realizované Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a jazykové kurzy pre zamestnancov UPJŠ, na ktorý
v roku 2019 nastúpilo 141 frekventantov.
Univerzitným lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania a v manažovaní projektov je Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ (CCVaPP). V jeho pôsobnosti sú vybrané činnosti v oblasti celoživotného vzdelávania a činnosti v oblasti podpory projektov z fakúlt, rektorátu a zariadení univerzity.
V rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ (OP Ľudské zdroje) zameranej na podporu celoživotného vzdelávania je od 1. 5. 2018 realizovaný celouniverzitný projekt „Rozvoj
kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ)“. Cieľom projektu 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. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy v oblasti digitálnych a právnych kompetencií, v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Do vzdelávacích aktivít (6 druhov kurzov)
sa v roku 2019 zapojilo 339 účastníkov.
CCVaPP v roku 2019 realizovalo celý rad komerčných i nekomerčných aktivít
pre absolventov i verejnosť. Medzi vzdelávacie aktivity CCVaPP patrí ďalšie
vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie a atestačné skúšky pedagogických
zamestnancov (18 učiteľov absolvovalo prvú alebo druhú atestačnú skúšku – 4 prvú
atestačnú a 14 druhú atestačnú skúšku). V rámci národného projektu „IT Akadémia –
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vzdelávanie pre 21. storočie“ bolo realizovaných 14 aktualizačných vzdelávacích
programov a 1 inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania, ktoré počas
23 termínov absolvovalo 339 učiteľov.
Začiatkom roku 2019 sme organizačne a administratívne zabezpečovali vykonanie
záverečných skúšok pre vzdelávací program „Príprava pedagogických a odborných
zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu
univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“, ktorý Filozofická fakulta
ponúkala pre pedagogických zamestnancov - učiteľov II. stupňa ZŠ s aprobáciou etická
výchova, občianska náuka, telesná a športová výchova a biológia, a pre odborných
zamestnancov (psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny
pedagóg, sociálny pedagóg). Vzdelávanie úspešne ukončilo 26 pedagogických a
odborných zamestnancov.
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sme požiadali o oprávnenie byť poskytovateľom inovačného vzdelávania v zmysle
nového zákona a od 6.12.2019 je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
poskytovateľom inovačného vzdelávania č. 5/2019-IV. Všetky doterajšie aktualizačné
a inovačné vzdelávania sú vedené ako inovačné vzdelávania podľa nového zákona
a podľa tohto oprávnenia začalo 20 inovačných vzdelávaní. Okrem formálneho
vzdelávania na UPJŠ prebiehali rôzne popularizačné prednášky a workshopy určené
pre učiteľov so zameraním na ich ďalšie vzdelávania. Celkovo sa v roku 2019
zrealizovalo v rámci IT Akadémie 5 workshopov s účasťou 37 pedagógov, ďalšie sa
realizovali prostredníctvom jednotlivých didaktických oddelení ústavov PF UPJŠ.
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 40 žiakov základných škôl a letný pobytový tábor ktorého sa
zúčastnilo 34 žiakov základných škôl. Okrem toho v rámci národného projektu sa UPJŠ
podieľala na organizácii desiatok popularizačných aktivít, ktorých sa sumárne
zúčastnilo viac ako 2000 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.
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 niektoré z pripravených 10 predmetov v 3
kurzoch, zúčastnilo sa ich 80 študentov, z nich 66 po úspešnom absolvovaní kurzov
získalo certifikát. V zimnom semestri akademického roka 2019/2020 sa v SAP akadémii
vzdelávalo 85 študentov. Už niekoľko rokov SAP akadémia poskytuje vzdelávanie
nielen študentom UPJŠ, ale aj študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky a fakulty
BERG TUKE. V tomto akademickom roku sa k nej pripojili študenti Fakulty výrobných
technológií TUKE. Vzdelávanie v SAP akadémii zabezpečovali lektori z IT firiem a
fakulty BERG TUKE a dvaja interní zamestnanci CCVaPP.
Aj v roku 2019 sme ponúkali možnosť získať medzinárodné certifikáty ECDL (European
Computer Driving Licence) a ECo-C (European communication certificate).
Študenti UPJŠ mali možnosť získať tieto certifikáty v rámci udržateľnosti projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“, resp. v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. V rámci národného projektu sme ponúkali možnosť získať uvedené certifikáty aj študentom partnerských vysokých škôl v rámci celého
Slovenska.
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V roku 2019 sa do testovania ECDL zapojilo celkovo 324 účastníkov a bolo celkovo
vykonaných 1164 testov. Za úspešné absolvovanie vybraných modulov získalo medzinárodný certifikát ECDL Profile 70 študentov z 5 vysokých škôl.
Medzinárodný certifikát ECo-C bol okrem študentov vysokých škôl ponúknutý v rámci
národného projektu aj žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom stredných škôl. V roku 2019 certifikát ECo-C získali 2 študenti UPJŠ. Do prípravy na získanie
medzinárodného certifikátu ECo-C (vydaná ECo-C karta a prístup k e-learningu) sa zapojilo 63 pedagogických zamestnancov stredných škôl, 194 žiakov stredných škôl a 38
študentov vysokých škôl.
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 2019 sa zúčastnilo vyše dvadsiatich rôznych
vzdelávacích kurzov spolu 795 zamestnancov verejnej správy, z toho 99 absolvovalo
dištančné kurzy. V rámci dištančného vzdelávania IOMO (Integrované obslužné miesto
občana) pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa vzdelávalo
49 frekventantov.
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 – príprava projektov po obsahovej aj finančnej stránke, poradenstvo, konzultácie, metodické
usmerňovanie.

53

UPJŠ patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v Dlhodobom 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 komplexného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov. Okrem vedeckej činnosti sa na Filozofickej fakulte realizuje aj umelecká činnosť.
V rámci pilotného projektu s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých 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

Kvantový magnetizmus
a nanofyzika

Skratka
špičkového
tímu

Zloženie
špičkového tímu
Alexander Feher
Martin Orendáč
Alžbeta Orendáčová
Erik Čižmár
Vladimír Komanický
Tomáš Samuely
Robert Tarasenko

QMAGNA

Fakulta

Prírodovedecká
fakulta

Peter Fedoročko
Eva Čellárová
Prírodovedecká
Martin Bačkor
fakulta
Rastislav Jendželovský
Ružena Tkáčová
Ivan Tkáč
Ján Šalagovič
Lekárska fakulta
Pavol Joppa
Martin Javorský

Tím výskumu bioaktívnych látok
BioAktiv
pre biomedicínske aplikácie

Excelentný tím pre výskum ateEXTASY
rosklerózy
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V roku 2016 ďalším 3 tímom (z Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty) bol priznaný status špičkového tímu.
Názov
špičkového tímu

Tím pre špičkový výskum
anorganických materiálov

Košická skupina diskrétnej
matematiky

Onomaziológia – slovotvorba –
typológia

Skratka
špičkového
tímu

Zloženie
špičkového tímu

Vladimír Zeleňák
Rastislav Varga
Zuzana Vargová
Alžbeta Orendáčová
TRIANGEL
Adriana Zeleňáková
Miroslav Almáši
Dáša Halamová
Pavol Hrubovčák
Stanislav Jendroľ
Mirko Horňák
Tomáš Madaras
KOSDIM
Gabriel Semanišin
Roman Soták
Igor Fabrici
Mária Maceková
Pavel Stekauer
Lívia Körtvélyessy
OST
Renáta Panocová
Renáta Gregová
Mariana Zeleňáková

Fakulta

Prírodovedecká
fakulta

Prírodovedecká
fakulta

Filozofická fakulta

Špičkové tímy QMAGNA, Bioaktiv a EXTASY, reprezentujúce Univerzitu Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, úspešne prešli reevaluáciou. Akreditačná komisia posúdila ich
perspektívu v nasledujúcich rokoch, berúc do úvahy najmä zapojenie mladých členov
tímov. Vychádzala zo správ, ktoré predstavitelia tímov predložili AK na základe jej výzvy. Tieto tímy v hodnotenom období vytvorili pozoruhodné medzinárodne významné
vedecké 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 vydalo dňa
27. novembra 2015 pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 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 vymenúvanie profesorov získala UPJŠ právo v 35 študijných odboroch, ktoré sú uvedené
v tabuľke č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy.
Projekty podporované z domácich grantových schém
V roku 2019 sa na UPJŠ riešilo celkovo 271 projektov podporených z domácich a zahraničných grantových alebo iných schém, z toho 204 bolo výskumných projektov a 67
ostatných nevýskumných projektov. Projekty z domácich grantových alebo iných schém
boli v nasledovnej štruktúre:
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Výskumné projekty:
- 108 projektov VEGA, z toho 30 so začiatkom riešenia v roku 2019;
- 22 projektov KEGA, z toho 4 so začiatkom riešenia v roku 2019;
- 69 projektov APVV, z toho 17 so začiatkom riešenia v roku 2019;
- 7 projektov z iných grantových schém alebo zmlúv, z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2019.
Ostatné projekty:
- 12 projektov APVV typu bilaterálnej spolupráce, MVP alebo PP H2020
- 19 nevýskumných projektov (napr. Erasmus, Vyšehradský fond, Fond na podporu umenia a pod.)
Zoznam projektov podporených z domácich grantových schém je uvedený v tabuľkách
č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy.
Veľa riešiteľov sa podieľalo na riešení viac ako jedného projektu. Študenti bakalárskeho
stupňa štúdia obvykle nie sú zapojení do riešenia projektov. Vybraní študenti magisterského stupňa štúdia sú už zapájaní do riešenia projektov prostredníctvom svojich záverečných prác, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, nakoľko domáce grantové
schémy nepovoľujú formálne uvádzať študentov magisterského 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 publikované formou pôvodných vedeckých prác.
Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
V roku 2019 sa na UPJŠ riešilo 34 projektov podporených zo zahraničných grantových
alebo iných schém, z toho 9 so začiatkom riešenia v roku 2019.
Zoznam projektov podporených zo zahraničných grantových schém je uvedený v tabuľkách č. 19 a č. 20 tabuľkovej prílohy tejto správy. Na riešenie zahraničných výskumných
projektov a ostatných zahraničných projektov v roku 2019 získali zamestnanci UPJŠ
súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej výške 1 325 794 €. Priemerná suma
získaných finančných prostriedkov zo zahraničných výskumných i nevýskumných projektov na 1 tvorivého zamestnanca UPJŠ (fyzický počet) predstavuje viac ako 1 375 €.
V roku 2019 bolo do riešenia niektorého projektu financovaného z domácich alebo zahraničných zdrojov zapojených 85,9 % tvorivých zamestnancov (prepočítaný počet).
Keďže na UPJŠ, ako klasickej univerzite, sa vykonáva predovšetkým základný výskum,
hlavnými typmi výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ sú v závislosti
od skúmanej oblasti výskumu publikačné výstupy najmä vo forme monografií, príspevkov do monografií, resp. vedeckých prác zverejnených v časopisoch evidovaných v databázach 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 konania na vymenúvanie profesorov.
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Vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov sa výrazne zlepšilo vybavenie vedeckých
pracovísk UPJŠ v oblasti vedeckej infraštruktúry, ktoré by malo byť významným impulzom 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 2019 získali zamestnanci UPJŠ súťaživou formou celkový objem finančných prostriedkov z domácich zdrojov v celkovej výške 3 599 937 €, z toho 1 953 958 € za projekty APVV, 1 027 344 € za
projekty VEGA, 160 841 € za projekty KEGA a 457 794 € za iné domáce projekty.
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z domácich projektov na jedného
tvorivého zamestnanca (fyzický počet) činí 3 734 € .
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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 zahraničných grantových schém. Napriek uvedenému boli riešené aj ďalšie výskumné
úlohy financované z iných zdrojov (MH SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, Výskumná agentúra,
TEHO Košice a iné organizácie).
Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi
UPJŠ v roku 2019 pokračovala v aktivitách, ktorých cieľom pokúsiť sa o aplikáciu výsledkov výskumu. Zároveň pokračovala činnosť troch výskumných a vývojových pracovísk, a to MEDIPARK (hlavný partner UPJŠ, partneri: 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) koordinovalo aktivity pre komercializáciu
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duševného vlastníctva a know-how na UPJŠ. V roku 2019 pokračovala činnosť dcérskej
spoločnosti SAFTRA, s. r. o. so 100 % majetkovou účasťou UPJŠ. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti X. „Rozvoj“.
Vnútorná grantová schéma
Na UPJŠ je pre posilnenie výchovy doktorandov, ako aj mladých výskumných a pedagogických zamestnancov od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový systém (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 akademickej obce UPJŠ a to: program „Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej
forme doktorandského štúdia“ (ďalej len VUaVP35), program „Projekty cielene orientovaného výskumu“ určené pre všetkých tvorivých zamestnancov a program „Inštitucionálna podpora projektov H2020“ určený pre všetkých tvorivých zamestnancov. Vzhľadom 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 2019 sa riešilo
54 projektov VVGS, na ktoré boli v roku 2019 alokované finančné prostriedky vo výške
67 382 €.
V roku 2011 boli vytvorené legislatívne podmienky pre zriadenie postdoktorandských
miest na UPJŠ. V nadväznosti na túto možnosť bola aj v roku 2019 vyhlásená výzva na
obsadenie týchto postdoktorandských miest. V rámci výberového konania bolo obsadených šesť miest postdoktorandov, z toho dvaja pracujú na Lekárskej fakulte, dvaja pracujú na Prírodovedeckej fakulte, dvaja na Právnickej fakulte.
Kvalifikačná štruktúra
V roku 2019 na UPJŠ pôsobilo celkove 964 tvorivých zamestnancov. Z toho bolo 818
vysokoškolských učiteľov a 146 výskumných pracovníkov (v prepočítanom počte to
bolo 678,3 vysokoškolských učiteľov a 127,8 výskumných zamestnancov, teda spolu
806,1 tvorivých zamestnancov). Z celkového počtu tvorivých zamestnancov UPJŠ bolo
32 nositeľov vedeckej hodnosti doktor vied - „DrSc“. Väčšina zamestnancov bez PhD.
pôsobí v oblasti aplikovaného výskumu (Prírodovedecká fakulta) alebo sú to lekári na
klinických pracoviskách (Lekárska fakulta) a jazykoví lektori (Filozofická fakulta), resp.
lektori zabezpečujúci šport na UPJŠ.
Publikačná činnosť
V roku 2019 zamestnanci UPJŠ zverejnili celkove 2 722 (z toho 476 CC) publikačných
výstupov. Tento počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 15.3.2020 a je porovnateľný s počtom publikovaných výstupov v roku 2015 (2 402 publikačných výstupov),
v roku 2016 (2 460 publikačných výstupov), v roku 2017 (2 744 publikačných výstupov),
v roku 2018 (2716 publikačných výstupov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác za
rok 2019 je uvedená v tabuľke 13 tabuľkovej prílohy tejto správy. Každý tvorivý zamestnanec (fyzický počet) publikoval v hodnotenom období 2,8 práce, resp. 0,5 práce v karentovanom časopise. O výskumnom zameraní UPJŠ svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vykazovacom období 2019 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 447 prác v karentovaných časopisoch, čo predstavuje cca 14 % všetkých prác
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v karentovaných časopisoch publikovaných vysokými školami v Slovenskej republike
evidovaných v systéme CREPČ (v roku vykazovania 2019 sú v CREPČe publikácie príslušných kategórií s rokom vydania 2018 a 2019). Je vhodné poznamenať, že podiel
UPJŠ na celkovom počte študentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %.
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Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne
akceptovateľný výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte, Lekárskej 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 2019,
publikovanie v karentovaných časopisoch, publikovanie v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge University Press, Springer ai).
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Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publikovaných prác. Jeden tvorivý zamestnanec (fyzický počet) získal v hodnotenom období
priemerne 7,3 ohlasov na svoje práce.
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Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ v roku 2018 (údaje k 31. 3. 2019)
Názov kategórie*

LF

PF

1

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

2610

2739

2

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

8

8

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch

169

52

4

Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v citačných indexoch

98

13

5

Recenzie v zahraničných
publikáciách

6

Recenzie v domácich
publikáciách

7

Umelecké kritiky v zahraničných
publikáciách

8

Umelecké kritiky v domácich
publikáciách

Kód

Spolu

PrávF

13

FVS

3121

UP

Spolu**

191

3

10

146

16

75

11

454

374

88

143

7

712

9

1

11

599

2

5

128

431

45

5377

26

1

2920

FF

28

7

86

6996

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 výskumu zamestnancov UPJŠ a informovanie širokej verejnosti o špičkovom materiálovom vybavení univerzity prostredníctvom oficiálnej webovej stránky univerzity
www.upjs.sk v časti Aktuality. Rovnako aj v roku 2019 boli prostredníctvom univerzitnej
webovej stránky popularizované rôzne podujatia, semináre, prednášky, ako aj výstavy
organizované na univerzite.
S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týždňa vedy a techniky na
Slovensku“ podieľala na organizácii rôznych podujatí:
- Deň otvorených dverí na UPJŠ LF - Ústav ošetrovateľstva
- Rakovina alebo keď sa bunky zbláznia
- Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára KOKOS
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-

Biologická podstata stresu
Ako sa fotí čierna diera?
Vulkanizmus južného Talianska (Kampánia, Sicília, Liparské ostrovy)
XXVII. Prírodovedecká čajovňa: O možnostiach existencie života vo vesmíre z pohľadu astronóma a biológa (Mimozemský život – áno či nie?)
Voňavý príbeh silíc
Ako využiť senzory smartfónu na zistenie svojej polohy v budove
ZOOFYZ stretnutie
Marketingový príbeh Aspirínu
Ako zvládať záťažové situácie
Seminár z fyziky kondenzovaných látok:
“Štruktúra a magnetické vlastnosti kompaktovaného práškového materiálu NiFeMo”
Fyzikálny náboj
New trends in chemistry, Research and Education
VIII. Ústavné dni: Ústavná a zákonná konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v krajinách V4
Právo fondov EÚ v teórii a praxi
Transteritoriálne (s)právne akty členských štátov Európskej únie
III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA - Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania
Právo – Obchod - Ekonomika
KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2019, III. ročník – Kriminologické a organizačnotechnické aspekty privatizácie trestného práva
Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na
ochranu princípov štátnej služby (postavenie, činnosť, pôsobnosť)
Tvorba rozpočtu v samospráve nadväznosti na proces verejného obstarávania
Modernizácia verejnej správy
Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy
Aplikovaná etika ako vedecké bádanie.
Nežne aj prísne o literatúre (a živote)
1989-2019: Kam kráčaš demokracia
Krok za krokom alebo čo znamená evidovať výstupy publikačnej činnosti a ohlasy
na ne.
Nové kompetencie akademickej knižnice. Otvorená veda. Otvorené repozitáre.
S výskumom do sveta – štipendiá a granty na zahraničné mobility.

UPJŠ sa v roku 2019 aktívne zapojila aj do popularizačného podujatia „Festival vedy
– Európska noc výskumníkov 2019“ – najväčšej vedeckej show na východnom Slovensku, uskutočnenej v obchodnom centre ATRIUM OPTIMA v Košiciach.
Zástupcovia všetkých fakúlt UPJŠ úspešne predstavili vedu ako zábavnú a zároveň
dobrodružnú prostredníctvom 16 stánkov s viacerými aktivitami a 4 prednášok:
Vedecké stánky: Ovládaj počítačové autíčko silou myšlienky; Vedecko - umelecká ľudská slza; (U)taj(e)ný svet bezpečnosti; Poznáš svoj mikrobióm?; Neviditeľní ochrancovia v tvojich črevách; Vyrobené z rastlín; Ľudské telo pod mikroskopom; Prevencia
a trestanie trestných činov; Si verejne správnou osobou?; Matematika v experimentoch; Prekvapujúci svet mikroorganizmov; Tajomná chémia; Chémia v obývačke lampa a sviečka; Zaujímavý život experimentálnej fyziky; Častice ako ich (ne)poznáme; Fyzika pod drobnohľadom počítača

61

Prednášky: Fascinujúca mikrobiológia - neuveriteľné veci o neviditeľnom svete mikroorganizmov; Košická paleontológia vo svete: výpravy za dinosaurami; Košický mestský ostrov tepla; Je zelená skutočne zelená?
Ceny rektora udelené za kvalitný vedecký výskum a samostatnú tvorivú činnosť
zamestnancov a doktorandov
Nositelia Ceny rektora UPJŠ za významný prínos v oblasti vedy a výskumu:
-

prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc.- za dlhodobo nadpriemernú publikačnú aktivitu v
top časopisoch v odbore Analytická chémia a nadpriemerný citačný ohlas.
doc. PhDr. František Šimon, CSc. - za dlhoročné zásluhy pri vyučovaní klasických
jazykov na UPJŠ a významnú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

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

RNDr. Katarína Karľová - za významný vedecký prínos v oblasti teoretického štúdia magnetizačných procesov Isingových a Heisenbergových spinových systémov, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch a grantovú úspešnosť.

Ceny rektora boli odovzdané na slávnostnom otvorení nového akademického roka.
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Na UPJŠ sa v roku 2019 ukončilo habilitačné konania 14 docentov; ich zoznam vrátane študijných odborov, v ktorých sa habilitácie uskutočnili, uvádza tabuľka č. 8 tabuľkovej prílohy tejto správy.
Na UPJŠ sa v roku 2019 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 2019 boli prezidentom SR vymenovaní za profesora nasledovní zamestnanci:
- doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
- doc. MVDr. Monika Halanová, PhD.
- doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
- doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
- doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
- doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Priemerný vek habilitantov na UPJŠ v roku 2019 bol 44,5 roka (tabuľka č. 8 tabuľkovej
prílohy tejto správy), priemerný vek inaugurantov bol 49,6 rokov (tabuľka č. 7 tabuľkovej prílohy tejto správy).
UPJŠ má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých
a ďalších kritérií uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inauguračného 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 určujú 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. 2019 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov v 35 odboroch. Príslušné študijné odbory sumarizuje tabuľka č. 17 tabuľkovej prílohy tejto správy.
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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 úspešnosti univerzity v ďalšej komplexnej akreditácii.
Základným predpokladom bolo vytvorenie podmienok pre personálny rozvoj všetkých zamestnancov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Bolo potrebné dodržiavať vnútorný mzdový predpis takým spôsobom, aby
sa ohodnotenie kvality práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu.
Dosahovanie kontinuálneho kvalifikovaného personálneho zázemia jednotlivých
pracovísk bolo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zamerané na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry a vytváranie podmienok pre personálny rast mladých vedeckých
pracovníkov. Cieľom naďalej ostáva morálne a finančne motivovať tvorivých pracovníkov univerzity k zlepšeným výkonom na princípe transparentnosti a zaslúženej spravodlivosti.
Štruktúra zamestnancov
Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2019
Pedagogickí zamestnanci

LF
PF
PrávF
FVS
FF
RaUP
ŠD
ŠJ
Celkom

Prof.
48,6
29,7
5,3
2,2
15,3
3,6

Doc.
42,4
50,0
21,5
10,3
25,7
2,0

OA
163,5
58,3
20,8
17,2
68,8
6,7

A, L
67,8
1,9
1,4
13,9
1,4

Spolu
322,3
139,9
49,0
29,7
123,7
13,7

104,7

151,9

335,3

86,4

678,3

Ostatní
Zamestn
zamestn
anci
anci
vedy a Spolu
(odb.,
výskum
admin.,
u
prev.)
187,3
87,9
28,5
18,5
30,3
263,2
59,5
43,2
718,4

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

53,6
54,3
7,0
0,8
6,5
9,8

132,0

FVS
FF
RaUP
ŠJ
ŠD
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z toho platení z

hlavnej
podnika
dotácie činnosti
teľskej
MŠ SR nedotač
činnosti
nej
563,2
452,3
110,3
0,6
282,1
278,4
3,4
0,3
84,5
82,2
2,3
49,0
42,3
6,7
160,5
147,7
12,6
0,2
286,7
272,0
6,6
8,1
59,5
40,0
17,8
1,7
43,2
3,6
21,5
18,1
1528,7 1318,5
181,2
29,0

Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Rektorát a univerzitné pracoviská
Študentské jedálne
Študentské domovy

Kvalifikačný rast
Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov
podľa fakúlt a pracovísk za roky 2018 a 2019
Vysokoškolskí učitelia
Pracovisko
LF
PF
PrávF
FVS
FF
RaUP
Celkom

Zamestnanci VVZ

Ostatní zamestnanci

Spolu

2019

2018

nárast +
zníženie -

2019

2018

nárast +
zníženie -

2019

2018

nárast +
zníženie -

2019

2018

nárast +
zníženie -

322,3
139,9
49,0
29,7
123,7
13,7
678,3

307,8
146,1
51,5
29,0
121
13,8
669,2

14,5
-6,2
-2,5
0,7
2,7
-0,1
9,1

53,6
54,3
7,0
0,8
6,5
9,8
132,0

53,3
51
6,1
1,0
6,3
9,6
127,3

0,3
3,3
0,9
-0,2
0,2
0,2
4,7

187,3
87,9
28,5
18,5
30,3
365,9
718,4

175,7
87,8
28,3
17,7
30,9
363,6
704,0

11,6
0,1
0,2
0,8
-0,6
2,3
14,4

563,2
282,1
84,5
49,0
160,5
389,4
1528,7

536,8
284,9
85,9
47,7
158,2
387
1500,5

26,4
-2,8
-1,4
1,3
2,3
2,4
28,2

UPJŠ v roku 2019 zamestnávala 1528,7 zamestnancov v ročnom prepočítanom
počte. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v roku 2019 nárast
oproti roku 2018 spolu o 28,2 zamestnancov. V kategórii „vysokoškolskí učitelia“ bol
zaznamenaný nárast o 9,1 zamestnancov, v kategórii „výskumní zamestnanci“ došlo k nárastu o 4,7 zamestnanca. V kategórii „ostatní zamestnanci“ došlo k nárastu
o 14,4 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 fakulte, a to o 14,5 učiteľov. K miernemu zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov došlo aj na Fakulte verejnej správy a Filozofickej fakulte a k zníženiu na Prírodovedeckej fakulte a Právnickej fakulte. Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2019 predstavoval 1 718 osôb.
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2019

Vek
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
do 65 rokov
nad 65 rokov

Počet zamestnancov
115
398
472
412
186
135

v%
6,7
23,2
27,5
24
10,8
7,8

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený
koeficientom kvalifikačnej štruktúry.
Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.12. v rokoch 2019 a 2018

Počet profesorov a doc. s DrSc.
Počet docentov bez vedeckej hodnosti DrSc.
Počet učiteľov s vedeckou hodnosťou CSc., PhD.
Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti
Spolu
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2019
102,69
174,07
320,14
100,67
697,57

2018
99,88
170,62
307,61
106,21
684,32

Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a prevádzkových 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 preukázaním 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 techniky a dostupnosti k informačným zdrojom, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej úrovni
vykonávať činnosti podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Zapojenie zamestnancov do mobilít
V akademickom roku 2018/2019 bolo vyslaných na zahraničné mobility celkovo 441 zamestnancov, čo v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018 predstavovalo nárast o 172 zamestnaneckých mobilít. Na uvedenom raste mobilít zamestnancov UPJŠ sa najviac podieľala
PF, kde došlo k nárastu až o 92 mobilít. Mierny pokles vyslaných zamestnancov v akademickom roku 2018/2019 v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018 nastal na PrávF a FVS.
Mobility zamestnancov UPJŠ boli v prevažnej miere financované prostredníctvom Erasmus+,
ale za účelom podpory mobilít boli využité aj zdroje Fondu NIL, NŠP, Ceepus programu. Kým
v predchádzajúcom období sa žiadna mobilita zamestnancov nerealizovala prostredníctvom
NŠP, v aktuálne hodnotenom období sa na celkovom počte osobomesiacov podieľal tento
typ grantu 5%. Celkovo došlo k zdvojnásobeniu počtu vyslaných zamestnancov a aj počtu
osobomesiacov viažucich sa na mobility.
Počet prijatých zamestnancov sa v akademickom roku 2018/2019 v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018 zvýšil takmer dvojnásobne, a to zo 110 prijatých zamestnancov na
celkovo 205 prijatých zamestnancov na všetkých fakultách a pracoviskách UPJŠ. Spomedzi
všetkých fakúlt UPJŠ prijala najviac zamestnancov v akademickom roku 2018/2019 PF v
počte 77, čo u nej porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom predstavovalo nárast
o 68 mobilít prijatých zamestnancov. Zároveň sa na tejto fakulte výrazne prejavil trend prijímania zahraničných expertov z iných prostriedkov ako Erasmus+. Analýza počtu osobodní
ukazuje, že počet prijatých zamestnancov bol vyšší, ale hostia zotrvali na UPJŠ v priemere
kratšiu dobu.
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Sociálne a prospechové štipendiá, Výročná cena rektora
Podpora študentov na UPJŠ sa realizovala predovšetkým v troch oblastiach: sociálnej podpore
študentov, podpore štúdia a podpore spolkových a mimoškolských aktivít.
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
v kalendárnom roku 2019 vyplatené v celkovej čiastke 596 770,- €. Prehľad o výške čerpania podľa
jednotlivých fakúlt univerzity ponúka nasledujúca tabuľka.
Fakulty

Zostatok z roku
2018

Dotácia na rok
2019

Čerpanie v roku 2019

Zostatok
k 31.12.2019

LF

27 362,94

226 780,00

216 790,00

37 352,94

PF

18 889,84

119 500,00

130 990,00

7 399,84

PrávF

17 252,06

51 110,00

53 215,00

15 147,06

FVS

26 499,83

101 050,00

74 035,00

53 514,83

FF

75 647,72

142 520,00

117 775,00

100 392,72

ÚTVŠ
Spolu
(€)

1 879,42

6 280,00

3 965,00

4 194,42

167 531,81

647 240,00

596 770,00

218 001,81

Podpora študentov mala roku 2019 aj podobu finančnej motivácie. Motivačné štipendium bolo realizované vyplácaním odborového štipendia, prospechového štipendia pre desať percent študentov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akademický rok, formou výročných cien rektora a mimoriadnych štipendií.
Motivačné štipendium pre denných študentov bolo v kalendárnom roku 2018 vyplatené v celkovej
výške 467 559,- €, z toho ako odborové štipendium bolo MŠVVaŠ poskytnutých 149 025,- €, ktoré
získali študenti študujúci vo vybraných študijných programoch na PF, FF a LF UPJŠ.

Fakulty

Zostatok z roku
2018

Dotácia na rok
2019

Čerpanie v roku
2019

Zostatok
k 31.12.2019

LF

0

152 296,00

152 196,00

100,00

PF

0

165 679,00

165 679,00

0,00

PrávF

0

37 650,00

37 650,00

0,00

FVS

0

29 256,00

29 156,00

100,00

FF

0

77 926,00

77 926,00

0,00

Rektorát

34

4 918,00

4 952,00

0,00

Spolu
(€)

34

467 725,00

467 559,00

200,00

Ocenenia rektora boli udeľované formou Výročnej ceny rektora absolventom štúdia za vynikajúce
študijné výsledky počas celého štúdia, ďalej študentom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu a tiež formou mimoriadnych štipendií študentom, ktorí úspešne
reprezentovali univerzitu v rôznych oblastiach napr. športu či kultúry. Spolu boli v roku 2019 vyplatené prostriedky v celkovej výške 44 680,- €.
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Podpora mimoškolských aktivít
Univerzita systematicky podporuje spolkové a mimoškolské aktivity študentov. Na UPJŠ a jej fakultách pôsobili v 2019 viaceré študentské organizácie (napr. Študentská rada vysokých škôl, Spolok medikov mesta Košice, Európske združenie študentov práva, Rada mládeže Slovenska, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva) a záujmových združení (napr. Sofia, Študentský parlament FVS).
Študentská internátna rada (ŠIR) je tvorená zástupcami študentov všetkých fakúlt a v spolupráci
s vedením ŠDaJ sa aktívne podieľala na zostavovaní poradovníkov žiadateľov o ubytovanie i na
chode života v študentských domovoch.
Študenti PF vydávajú občasník PRÍMES a organizujú každoročné Prírodovedecké dni. Študenti FF
vydávajú vlastný študentský časopis Univerzál. Študenti PrávF sa v rámci organizácie ELSA podieľajú na príprave a vydávaní časopisu LegalPoint. Na univerzite pôsobí aj, univerzitná študentská
televízia (UniTV), ktorá vznikla ako projekt študentov masmediálnych štúdii na FF.
V študentských domovoch na Medickej ulici sa úspešne realizuje študentské internátne vysielanie
ŠtuRKo.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ ponúka okrem študijného programu Šport a rekreácia pre
študentov celej univerzity každoročne širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizujú pod názvom Športové aktivity. Poslucháči všetkých stupňov štúdia mali v uplynulom akademickom roku
možnosť výberu z 20 pohybových aktivít: aerobik, step aerobik, body-form, basketbal, bedminton,
body balance, bouldering, florbal, floorwork, funkčný tréning, jóga, pilates, plávanie, posilňovanie,
run for fit, sálový futbal, SM-systém, stolný tenis, tenis a volejbal. V spolupráci s PF a TJ Slávia
UPJŠ ponúka ÚTVŠ študentom aj šach v troch formách (základy šachu, kompozičný šach a praktický šach). Najväčší záujem prejavili v AR 2018/19 študenti UPJŠ o posilňovanie a bedminton.
Nezáujem bol tento AR o novšie vytvorené športy Drop2 size a Run for Fit, ktorý sa zrealizoval iba
v zimnom semestri. Už tradične najvyšší záujem o šport prejavujú študenti LF, a to nielen preto, že
Športové aktivity sú pre nich v 1. ročníku povinným predmetom. Študenti LF prejavujú záujem o
športovanie aj vo vyšších ročníkoch (bez nároku na kredity), čo je veľmi potešujúce vzhľadom na
špecifickosť a náročnosť ich štúdia. Naopak, dlhodobo najnižší záujem o šport, prejavujú študenti
FVS. Záujem o pohybovú aktivitu nad rámec povinnej či výberovej telesnej výchovy však prejavujú
aj študenti ostatných fakúlt (najviac o posilňovanie, body form a aerobik).
Okrem ponúkaných foriem pohybových aktivít majú študenti možnosť zúčastňovať sa celoročne
tzv. vysokoškolskej ligy v 4 športoch – futsal, florbal, basketbal a volejbal. Paradoxne nízky záujem
o športy basketbal a volejbal sa neprejavil v záujme o vš. ligu v uvedených dvoch športoch, ktoré
v tomto AR v počte záujemcov predstihli dlhoročne preferované športy futsal a florbal. Tradičným
doplnením športových aktivít sú zimné a letné kurzy. V AR 2018/19 pracovníci ÚTVŠ zorganizovali
v zimnom období lyžiarsky kurz na najlepšom stredisku na Slovensku (Chopok) a v lete cvičenie
pri mori (TR). Napriek lukratívnym ponukám a výhodným cenám, študenti prejavujú o kurzy nízky
záujem. Preto ďalšie ponúkané kurzy sa tento AR nezrealizovali (Survival, splav rieky Tisa).
Študenti, ktorým nepostačuje ponuka celoročných športových aktivít ÚTVŠ sa môžu zúčastňovať
oveľa širšej palety športov, ktoré ponúka TJ Slávia UPJŠ, ktorá aj v spolupráci s ÚTVŠ organizuje
pre študentov i zamestnancov celý rad športových aktivít a podujatí.
Podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov
Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodobom zámere
UPJŠ. Realizuje sa v špecifických podobách už aj na nižších stupňoch štúdia a je základnou zložkou štúdia na 3. stupni.
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Na UPJŠ sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Na nižších stupňoch štúdia je to najmä
bohatá tradícia fakultných kôl Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), respektíve Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Na viacerých katedrách a ústavoch boli študenti 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa štúdia zapojení aj do práce na projektoch financovaných domácimi agentúrami alebo vnútorným grantovým systémom univerzity.
ŠVOČ na Lekárskej fakulte UPJŠ má dlhoročnú tradíciu, avšak v posledných rokoch sa fakultnej
prehliadky súťažných prác zúčastňuje veľmi málo študentov.
Prírodovedecká fakulta každoročne organizuje študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK), na ktorej
študenti vystupujú so svojimi prácami. V AR 2018/2019 sa ŠVK konala v 17 klasických sekciách,
v rámci ktorých vystúpilo 124 študentov. Okrem študentov fakulty mimo súťaže vystúpilo aj 10
stredoškolákov, ktorí boli pozvaní buď na základe svojich výsledkov v stredoškolskej odbornej činnosti, alebo už v tomto mladom veku navštevujú UPJŠ, pracujú v laboratóriách a takto sa pripravujú
na svoje ďalšie štúdium. V roku 2019 bol hlavným organizátorom 10. Česko-slovenskej ŠVK vo
fyzike Ústav fyzikálnych vied, preto sa konala v Košiciach. UPJŠ reprezentovalo 10 študentov. V
akademickom roku 2018/2019 bolo podporených 66 študentov v rámci zapojenia do študentských
pomocných vedeckých a pedagogických síl. Celkovo bolo vyplatených týmto študentom na odmenách za brigádnickú prácu študentov 38 812,- €.
Na PrávF sú študenti konfrontovaní nielen s klasickými formami výučby, ale stále väčší priestor sa
otvára aj pre inovatívne formy vzdelávania prostredníctvom právnych kliník, ako aj participácie
študentov na rôznych študentských súťažiach a sympóziách. V AR 2018/2019 sa na pôde Právnickej fakulty konali 3 študentské sympóziá: 12. ročník študentského sympózia z medzinárodného
a európskeho práva na tému: Medzinárodné a európske právo v kinematografii, 5. ročník študentského sympózia z obchodného práva na tému: Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže
a 4. ročník študentského sympózia z pracovného práva na tému: Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0. Všetky tieto aktivity smerujú k zvyšovaniu odbornej vybavenosti
študentov už počas ich štúdia na fakulte. V AR 2018/2019 sa PrávF po dlhej dobe opäť zapojila do
česko-slovenského kola ŠVOČ. V máji 2019 vstúpila PrávF do Európskej asociácie právnických
fakúlt (European Law Faculties Association – ELFA), ktorá združuje viac než 150 právnických
fakúlt po celom svete. Jej nosným cieľom je poskytnúť akademický priestor pre diskusiu spojenú s
poslaním právnického vzdelávania a súčasne vytvoriť predpoklady pre rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými právnickými fakultami a vzdelávacími inštitúciami v Európe, čo je základným predpokladom zvýšenia kvality vzdelávania na PrávF.
Na FVS sa v AR 2018/2019 konalo už 12. fakultné kolo ŠVOČ. Študenti mali možnosť výberu z
celkového počtu 32 vypísaných tém, pričom prihlášky do ŠVOČ odovzdalo a fakultného kola ŠVOČ
sa zúčastnilo spolu 5 študentov. Hodnotiaca komisia konštatovala dobrú úroveň prác z pohľadu
ich tematického zamerania, ako aj ich obsahového spracovania.
Na FF je ŠVOČ organizovaná na väčšine katedier, prvýkrát aj na Katedre slovakistiky, slovanských
filológií a komunikácie FF. Vo viacerých odboroch sa študenti FF úspešne zúčastnili medzinárodných (napr. psychológia) alebo celoslovenských podujatí tohto typu (napr. aplikovaná etika, sociálna práca), príp. študentských konferencií.
Publikačná činnosť doktorandov
Analýza ročného hodnotenia doktorandov denného štúdia ukazuje, že doktorandi v roku 2019 boli
autormi alebo spoluautormi 7 publikačných výstupov typu monografia, 201 karentovaných publikácií, 92 vedeckých článkov v zahraničných alebo domácich časopisoch, 30 pôvodných vedeckých
prác v časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus a 44 prác
uverejnených v recenzovaných zborníkoch (k 31.1.2020). Na tieto práce doktorandi zaregistrovali
38 citácií podľa SCI.
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Publikačná činnosť doktorandov za rok 2019
(údaje k 31.1.2020)
Fakulta

AAA, AAB,
ABA, ABB,
ABC, ABD

ADC, ADD

ADE, ADF

ADM, ADN

AEC, AED

Spolu

Citácie

101
214
20
15
24
374

4
33
1

LF
PF
PrF
FVS
FF

4
1
2

19
182
-

51
12
13
5
11

10
18
1
1

21
2
3
8
10

UPJŠ

7

201

92

30

44

38

Evidované recenzované kategórie
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
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Zlepšovanie materiálnych podmienok štúdia
V roku 2019 prispievalo k zlepšeniu kvality priestorov na fakultách najmä riešenie vedeckých a
vzdelávacích projektov. Podmienky štúdia na univerzite sú porovnateľné s podmienkami na štúdium vo vyspelých vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.
Podporné činnosti na fakultách
Na LF sa podarilo revitalizovať posluchárne a zrekonštruovať seminárne miestnosti. LF pravidelne
investuje aj do nákupu výučbových materiálov (napr. zubolekárskeho materiálu, chemikálií, učebníc).
K zlepšeniu materiálnych podmienok na štúdium na PF prispeli v predchádzajúcich rokoch tiež
hlavne projektové zdroje, predovšetkým štrukturálne fondy. V rámci projektov zo štrukturálnych
fondov sa v minulosti vybavili učebne a laboratóriá didaktickou technikou a pomôckami, bola zakúpená kvalitná študijná literatúra a špecializovaný softvér na matematické a štatistické výpočty.
Mnohé pomôcky však už dosahujú koniec svojej životnosti (napr. dataprojektory, počítače, mikroskopy) a taktiež chýbajú prostriedky na aktualizáciu softvéru. V roku 2018 sa podarilo z prostriedkov národného projektu IT Akadémia inovovať výučbové priestory pre laboratórne cvičenia na fyzike, chémii, biológii a pre semináre na informatike a matematike. Priestory budú zároveň využívané na kontinuálne vzdelávanie učiteľov.
PF je situovaná vo viacerých historických budovách, ktorých údržba a obnova je finančne nesmierne náročná. Projekty VVC PROMATECH a UVP TECHNICOM, ktoré významne prispeli k
zveľadeniu priestorov fakulty v areáli budov Jesenná 5 a Park Angelinum 9, ale aj požiar budovy
na Mojzesovej 11 paradoxne spôsobil, že táto budova je dnes možno v najlepšom stave na fakulte.
K skvalitneniu výučby na PF významne prispela aj rekonštrukcia interiéru centrálne budovy Botanickej záhrady na Mánesovej 23. Učebne aj laboratória prešli dlho očakávanou rekonštrukciou.
V ďalšom období fakulta sa sústredí na odstránenie nedostatkov v budovách tak, aby spĺňali požadované štandardy.
PrávF disponuje veľmi dobre vybavenými špecializovanými počítačovými učebňami. V dvoch
miestnostiach je na PráF umiestnené video konferenčné zariadenie pomocou ktorého je možné
viesť alebo sa pripojiť k video konferencii. Všetky posluchárne sú vybavené videoprojektormi a
počítačovými zostavami. Tento materiál bol zabezpečený a je priebežne dopĺňaný najmä zo zdrojov z riešených projektov. 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.
FF pokračovala v trende skvalitňovania technických parametrov učební a kultivovaní oddychovej
zóny pre študentov v areáli fakulty. 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 Aristoteles sa najmodernejšou
technikou významne dopĺňa Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie, ďalej tiež televízne a filmové štúdio ako aj pedagogické laboratórium. V budove Sokrates 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 FVS 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).
K dispozícií pre výučbu sú okrem iných aj 3 auly v objektoch UPJŠ a to aula AK 0A7 (bývalá
poslucháreň P5) s kapacitou 160 osôb na ul. dr. Kostlivého. Aula RB0A5 (bývala poslucháreň M5)
71

s kapacitou 280 osôb v budove RBL pavilóne a aula RE0A6 (bývala poslucháreň M6) s kapacitou
164 osôb v budove Ústavu anatómie v areáli Šrobárova 2. Tieto auly sú vybavené modernou audiovizuálnou prezentačnou technikou. V aule RB0A5 je nainštalovaná aj videokonferečná technika.
Zlepšenie podmienok na základe zrealizovaných investičných akcií
K zlepšeniu podmienok študentov veľkou mierou prispeli investičné akcie, zrealizované v roku
2019. Univerzita zmodernizovala spoločné sociálne a sanitárne zaradenia v priestoroch Lekárskej fakulty, výťahy v objekte Fakulty verejnej správy, prebehli stavebné úpravy v zasadačke
Právnickej fakulty a posluchárni M5 Prírodovedeckej fakulty. Došlo k zatepleniu, výmene okien
a svietidiel, ako aj hygienickému vymaľovaniu priestorov v ubytovacích pavilónoch na Medickej
4, 6, vybudovali sa počítačové optické siete, zrealizovala sa oprava strechy a sprevádzkovala
sa bezbariérová izba v Študentskom domove na Popradskej 66. realizáciou klimatizácie a stavebných úprav došlo k zlepšeniu kvality študijných podmienok v priestoroch univerzitnej knižnice Gutenberg a lekárskej knižnici.
Poradenské a kariérové služby
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) poskytuje poradenské služby pre všetkých študentov vrátane podpory študentov so špecifickými potrebami už od roku 2013. Študenti majú možnosť
využiť psychologické (aj v anglickom jazyku), kariérové (aj v anglickom jazyku), sociálne a právne
poradenstvo.
UNIPOC v roku 2019 pre študentov zorganizovalo množstvo podujatí, napr. 3. ročník Dňa kariéry,
tréningový program Podnikni niečo, Autogénny tréning, ŽivoToPíš či workshop Nauč sa učiť. Medzi
nové podujatia v tomto roku patril workshop Posledné prázdniny, prvé povinnosti, séria podujatí
Kariérová polhodinka, diskusia Kariéra v európskych inštitúciách a mnohé iné. Novinkou v tomto
roku bolo podujatie Deň stáží, počas ktorého mohli študenti absolvovať osobné pohovory so zamestnávateľmi a nájsť si tak stáž. V súvislosti s podujatím bola publikovaná brožúra Stáže
2019/2020, kde môžu študenti nájsť informácie o tom, ako získať stáž, rozhovory so študentmi,
ktorí stáž absolvovali, informácie o Erasmus+ stážach a najmä konkrétne ponuky stáží od zamestnávateľov.
V rámci podpory študentov so špecifickými potrebami sme zakúpili dva schodolezy, ktoré uľahčia
pohyb osobám s postihnutím dolných končatín v priestoroch Právnickej fakulty a v priestoroch
Rektorátu UPJŠ, resp. areálu na Šrobárovej 2. Okrem toho sme v roku 2019 vďaka rozvojovému
projektu MŠVVaŠ SR zrekonštruovali a modernizovali tri výťahy, inštalovali sme tri schodiskové
plošiny, postavili dve nájazdové rampy, jednu bezbariérovú izbu a jednu bezbariérovú toaletu. Univerzita sa teda priblížila k cieľu modernej a bezbariérovej inštitúcie, ktorá umožňuje dôstojný pohyb
študentom s telesným postihnutím.
Služby UNIPOC môžu študenti využiť aj online. Pre tieto účely funguje e-poradňa a e-learning Moja
kariéra, ktorý získal ocenenie Národná cena kariérového poradenstva 2019. Ide o online kurz, ktorý
pomáha našim študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie
a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Zároveň im umožňuje vytvoriť si kariérový plán
ako základ budúceho pracovného úspechu. Tento online kurz je interaktívny, obsahuje videá, testy,
či rôzne informačné materiály.
Na zabezpečenie plynulého fungovania a riešenia problémov študentov z interdisciplinárneho pohľadu využíva UNIPOC otvorenú komunikáciu a konkretizuje ponúkané služby smerom navonok
predovšetkým na vlastnej webovej stránky (http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/), ale aj prostredníctvom sociálnych sieti a propagačných materiálov.
UNIPOC ponúka študentom aj absolventom kariérové poradenstvo (viď časť Poradenské a kariérové služby). Záujemcom v prvom rade poskytuje informácie (napr. o situácii na pracovnom trhu,
možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov), pracuje s nimi na
72

zlepšení sebapoznania (identifikácia silných a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytuje im možnosti 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 ponuky, dobrovoľníctvo).
Práve z tohto dôvodu bol v letnom semestri akademického 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.
Career Club má aktuálne 23 členov z rôznych oblastí pracovného trhu. Ideálnym výsledkom tejto
spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom
pracovnom mieste. Pracovné príležitosti sú zverejňované v Akademickom informačnom systéme
(AiS2). Tieto pracovné ponuky sú zároveň filtrované podľa fakúlt, študijných programov či ročníkov
štúdia. Študenti teda priamo dostávajú kvalitné a na mieru šité pracovné ponuky a stáže.
Ubytovacie služby - rekonštrukcia internátov
K podpore štúdia nepochybne patria aj služby poskytované Študentskými domovmi a jedálňami
UPJŠ (ŠDaJ). UPJŠ mala v roku 2019 pre ubytovanie študentov k dispozícii 1 760 ubytovacích
miest vo vlastných zariadeniach. Ďalších 800 miest (Ubytovňa Kosmalt, Ubytovňa Pražská 2) má
univerzita v prenajatých ubytovacích zariadeniach externého zmluvného partnera (Arcona Capital),
kde je ubytovaných aj 70 študentov, ktorí prišli na univerzitu v rámci výmenného programu
Erasmus+. Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne a transparentne upravuje Domový a ubytovací poriadok UPJŠ. V súlade s ním bola celá ubytovacia kapacita rozdelená
študentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej fakulte študujú. Celý proces monitoruje a schvaľuje Ubytovacia komisia. Komisia nastavila mechanizmy aj pre ubytovanie
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 slovenských
univerzít pomerne mierny. Ubytovanie bolo pridelené všetkým žiadateľom s ťažkým zdravotným
postihnutím a takisto všetkým žiadateľom – študentom tretieho stupňa štúdia.
Významným faktom v roku 2019 bola pre univerzitu rekonštrukcia internátov. Komplexná a výraznejšia rekonštrukcia internátov začala ešte v roku 2011, následne pokračovala v rokoch 2013 až
2017, kedy boli vymenené okná, zrekonštruované elektroinštalácie kuchyne, sociálne zariadenie
na internátoch na Medickej 4, atď. S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR vo výške 1,8 milióna eur sa mohli uskutočniť ďalšie rozsiahle rekonštrukčné práce. Z
vlastných zdrojov univerzity boli v študentských domovoch vymenené všetky okná, zrekonštruované sociálne zariadenia, vymenené rozvody teplej a studenej vody, elektroinštalácia, zrekonštruované kuchynky pre študentov, optická sieť a wifi, prebehla výmena svietidiel za LED technológiu,
zrekonštruovali sa vrátnice, ako aj balkóny a strechy študentských domovov.
Knižničné služby
Univerzitná knižnica (UK) - univerzitné pracovisko sa podieľa na informačnom zabezpečení
výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky
pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnetné prostredie pre používateľov. UK v roku
2019 evidovala 7 711 používateľov, z ktorých najväčší podiel tvorili študenti univerzity všetkých
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) ako aj v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov pre doktorandov. UK sa podieľala na školeniach pre prácu s elektronickými databázami
v spolupráci s ich dodávateľmi, organizovaní výstav, seminárov na získanie štipendií (napr. v spo73

lupráci so SAIA). UK tak pripravila 65 podujatí pre používateľov, z toho 25 zameraných na informačné vzdelávanie. Používateľom poskytla 3 880 individuálnych inštruktáží. Ich prehľad pre jednotlivé fakulty je na nasledujúcom obrázku.
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Osvedčenou formou vzdelávania pre používateľov ako aj samotných pracovníkov knižnice sú webové semináre ako nový on-line spôsob vzdelávania. V rámci informovanosti a udržiavania kontaktov s používateľmi UK aj v roku 2019 využívala sociálne siete – Facebook a Instagram. Významnou mierou k podpore štúdia prispelo sprístupnenie digitalizovaných dokumentov (študijná a
odborná literatúra) - Virtuálna študovňa UPJŠ prostredníctvom nástroja MediaInfo (spolupráca
s CVTI SR).
Výber z podujatí UK:
4.-10.3.2019 - Týždeň slovenských knižníc (Dni darovania kníh, Ako vidím knižnicu - súťaž pre
študentov, výstava obrazových publikácií emeritného prezidenta Rudolfa Schustera, atď.)
03.07.2019 - Návšteva rakúskej veľvyslankyne Mag. Margit Bruck-Friedrich v Rakúskej knižnici
17.10.2019 Interaktívny seminár pre knihovníkov Košického a Prešovského kraja “Ako zvládnuť
konfliktnú situáciu“
22.10.2019 – Autorské čítanie rakúskej spisovateľky Didi Drobnej v Rakúskej knižnici
24.10.2019 – Odborný seminár pre učiteľov a doktorandov venovaný publikovaniu vo vydavateľstve Elsevier
04.-8.11.2019 – Týždeň vedy a techniky na Slovensku (prednášky, seminár SAIA, atď.)
05.11.2019 – Informačný seminár Evidencia výstupov publikačnej činnosti a ohlasov
06.11.2019 – 2. ročník odbornej konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice s podnázvom Otvorená veda. Otvorené repozitáre.
UK prostredníctvom Vydavateľstva ŠafárikPress zabezpečovala komplexnú vydavateľskú činnosť
univerzity v tlačenej i elektronickej podobe v súlade so Smernicou č. 7/2018 o edičnej činnosti
UPJŠ a jej súčastí a Smernicou č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na UPJŠ v
Košiciach. Aktivity univerzitného významu boli realizované pod záštitou Rady pre edičnú činnosť
UPJŠ v zmysle schváleného Edičného plánu UPJŠ na rok 2019. Vydaných bolo 150 publikácií
v náklade 16 235 exemplárov.
Neoddeliteľnou súčasťou aktivít univerzitného významu je zabezpečovanie predaja vydavateľskej
produkcie Univerzitnou predajňou kníh a e-shopom univerzity Unibook – internetový obchod. Na
Unibooku bolo zaznamenaných 839 374 návštev a 487 objednávok. Každý registrovaný návštevník zadal objednávku na sumu v priemere za 25,74 EUR. Celkový predaj univerzitných publikácií
dosiahol 68 272,24 EUR bez DPH a predajom 5 206 ks. Na uvedenom obrate sa podieľali aj traja
zmluvní komisionálni distribútori. V roku 2019 zastrešovalo vydavateľstvo aj komisionálny predaj
na základe 23 zmlúv s širokým okruhom vydavateľstiev s kumulovaným obratom v hodnote
46 288,33 EUR bez DPH a predajom 2 484 ks publikácií.
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V roku 2019 pokračovala spolupráca so spoločnosťou Publisher International Linking Association,
Inc. dba Crossref so sídlom v Massachusetts, ktorej cieľom je implementácia technológie identifikátorov. V roku 2019 boli DOI identifikátory pridelené 5 časopisom a dvom elektronickým publikáciám. Spolu bolo pridelených 59 DOI identifikátorov (časopisom, článkom aj zborníkom). Z toho
bolo pridelených 55 DOI článkom, 2 DOI celému časopisu a 2 DOI zborníkom.
Informačné služby
V roku 2019 Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT) pokračovalo v plnení
úloh vyplývajúcich z koncepcie rozvoja IKT na univerzite do roku 2020, ako aj úloh ktoré vyplynuli
z bežných prevádzkových potrieb univerzity. Úsek sieťových služieb v poslednom období zabezpečil ich skvalitnenie inováciou prístupu do WiFi siete; náhradnou implementáciou hlavného univerzitného smerovača Cisco 6500 za C9500; implementáciou softvérového univerzitného firewalu namiesto modulárneho FWSM, ktorý bol súčasťou smerovača Cisco 6500. Taktiež na požiadavku vedenia univerzity, týkajúcej sa sprehľadnenia zverejňovaných univerzitných dokumentov
bol zrealizovaný nový portál intranetu (intranet.upjs.sk) a repozitár interných dokumentov.
CIaKT je dlhodobo jedným z najväčších uzlov siete SANET priamo na chrbtici siete SANET II prepája uzly siete na TU Košice, TU Zvolen, Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. V akademickom roku 2018/2019 boli pripojené ZŠ Lechkého, Súkromná SOŠ Pamiko, ZŠ
Bernolákova. Takto pripojené školy majú k dispozícii široký okruh služieb – protokolov (napr. IPV4,
IPV6, IP multicast, IP-TV, IP telefóniu). Doteraz bolo zrealizované pripojenie 82 subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácií.
Na Úseku informačných systémov v roku 2019 bol zavedený nový spravovací systém Canteen pre
ŠJ a súvisiace prepojenia na spolupracujúce systémy MZDY a EmStudent. Takisto bolo implementované SAP riešenie predaja prostredníctvom on line registračnej pokladnice ORP v systéme
eKasa. Vzniklo rozhranie SAP/ORP a ORP/systém eKasa na FS SR. Medzi zavedené funkčnosti
patrí predaj s tlačou fiskálneho dokladu, spracovanie skladu, riešenie reklamácie, príjem hotovosti
do ORP pri platbe faktúrou. Bolo implementované prepojenie SAP, AIS2, platobná brána GP
webpay. Týmto prepojením sa poloautomaticky spracúvajú poplatky za prijímacie konanie, štipendiá a ďalšie.
V roku 2020 sme sa pripojili k projektu Stop byrokracii - Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu. Ide o možnosť vybraným zamestnancom pristupovať k báze dát CSRÚ Centrálny
systém referenčných údajov, ktorá zahŕňa výpisy z registrov:
- Register právnických osôb
- Register Fyzických osôb
- Register trestov
- Potvrdenie o návšteve školy
- Výpis z listu vlastníctva katastrálnej mapy
- Pohľadávky – Zdravotná poisťovňa
- Pohľadávky – Sociálna poisťovňa
- Pohľadávky - Finančná správa
UPJŠ začala systematizovať existujúce informačné zdroje a budovať Digitálny repozitár univerzity.
Jeho prvou časťou je digitálny repozitár dokumentov sprístupnený v rámci Intranetu UPJŠ.
Vykonali sme grafický redizajn webového sídla UPJŠ. Boli prepracované všetky hlavné stránky
fakúlt, resp. univerzitných pracovísk. Boli graficky upravené bannery, pribudli nové sekcie napr.
Podujatia, Zo života UPJŠ.
Pokračovalo sa v sprístupňovaní širšiemu okruhu užívateľov manažérskeho DASHBOARDU - rozšírenie systému SOFIA. Cieľom riešenia je poskytnúť manažmentu VVŠ na jednotlivých úrovniach
riadenia (rektorát, fakulta, katedra) nástroj na operatívne rozhodovanie a riadenie VVŠ s vyžitím
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databázovej základne a technológii implementovaných v systéme SOFIA BI/BW. Systém je dostupný cez webový prehliadač. Poskytuje prehľad pohybu finančných prostriedkov podľa účelu použitia a zdroja financovania. Výkaz čerpania grantov v členení na fázy, projekty v čase.
V roku 2019 bol opäť dátami naplnený modul UNIKAN (UNIverzitná KAlkulácia Nákladov) - spracovanie fullcostingu pre Univerzitu. Význam systému UNIKAN pre riadenie VVŠ je v tom, že dáva
vedeniu VVŠ indikatívnu odpoveď na otázku aké sú náklady a výnosy na jednotlivé aktivity VVŠ v
rámci (vysokoškolského) vzdelávania, výskumu a vývoja a ostatných činností vykonávaných pri
zabezpečovaní hlavnej činnosti VVŠ, a to v členení podľa jej jednotlivých súčastí a podľa študijných
odborov.
Úsek zabezpečuje funkciu registračnej autority CA DISIG. Poskytuje tak pre vlastných zamestnancov ako aj pre externých záujemcov možnosť získať certifikát pre elektronický podpis. Vydávame
aj kvalifikované certifikáty, mandátne certifikáty, osobné certifikáty, pečate. Ich počet bol spolu 292
ks.
V akademickom roku 2019/2020 bolo vydaných 1 822 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 možnosť úhrady za vyhotovenie a prolongáciu prostredníctvom platobnej brány. PIK karty boli vydávané študentom podľa
plánu, bez zdržania.
V roku 2019 útvar začal s implementáciou nového elektronického dochádzkového systému. Jeho
parametrizáciu, kontrolu vstupných dát, zaškolenie užívateľov, riešenie konfliktov. Aktuálne je 604
aktívnych používateľov systému, z toho 60 administrátorov. V rámci roku 2019 sa Úsek lokálnej
podpory podieľal na rozšírení prístupového a dochádzkového systému pre budovu rektorátu UPJŠ.
Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku bol v priestoroch Botanickej záhrady nainštalovaný
kamerový systém a wifi v mieste konania športových aktivít pre celú UPJŠ pomocou optiky od
hlavnej budovy.
Podarilo sa zrealizovať modernizáciu prednáškovej miestnosti M5, veľkej zasadačky, malej zasadačky, historickej auly a vrátnice na rektoráte UPJŠ. Obsahom modernizácie bola kompletná rekonštrukcia audiovizuálnej a prezentačnej techniky. V miestnostiach bolo nainštalovane centrálne
riadenie, kde používateľ z jedného zariadenia a miesta dokáže ovládať celu techniku vrátane pc,
projektora, c-touchu a mikrofónu.
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. V oblasti informačnej
a kybernetickej bezpečnosti náš CSIRT tím v roku 2019 vykonal školenia administratívnych zamestnancov UPJŠ v tejto oblasti (cca 250 vyškolených pracovníkov). Pre zvyšovanie bezpečnostného povedomia, boli súčasne vytvorené návody a manuály. Takisto bola vykonaná analýza bezpečnostných zraniteľností zariadení dostupných zo siete Internet, na základe ktorých bolo vykonaných niekoľko bezpečnostných opatrení. Navyše CSIRT pravidelne sleduje bezpečnostné hrozby
a zraniteľnosti, ktoré vyhodnocuje a v prípade relevantnosti o nich informuje IT podporu na UPJŠ.
CSIRT rieši problémy aj v oblasti bezpečnostných incidentov, v oblasti sociálneho inžinierstva,
malvéru a útoku na sieťovú infraštruktúru a webové stránky. Zároveň vytvorili postupy pre zabezpečenie zariadení s operačným systémom Windows, vykonali analýzy rizík 9 informačných systémov univerzity ako aj príprava, resp. úprava vnútroorganizačných dokumentov, resp. politík súvisiacich s informačnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov (kamerový systém, Cookies
atď.).

76

Botanická záhrada
V roku 2019 sa v administratívnej budove Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia, ako aj rozvodov počítačových sietí. Hodnota dodaných prác pri výmene elektroinštalácie bola viac ako 530 tisíc €. Na tieto práce nadväzovali práce pri komplexnej rekonštrukcii pracovného prostredia zamestnancov, vymaľovanie, výmena podláh a nábytku a rekonštrukcia vstupnej haly. Vo vonkajších priestoroch došlo k rekonštrukcii tzv. orchideového skleníka a prebehla aj rozsiahla modernizácia dolného jazierka s vodnými rastlinami. Zároveň vo vonkajšom areáli na niektorých miestach došlo k oprave plota, cesty
a rozvodov úžitkovej vody. Tieto rekonštrukcie si vynútili uzavretie botanickej záhrady pre verejnosť
od júla do polovice októbra 2019.
Aj napriek týmto obmedzeniam boli v botanickej záhrade usporiadané 4 výstavy pre širokú verejnosť. Išlo o výstavu Kamenný herbár, ktorá začala v decembri 2018 a pokračovala do 3.2.2019,
výstavu Orchidey – skvosty v ríši rastlín (1.3. – 17.3.2019), Výstavu bonsajov (26.4.-1.5.2019),
výstavu Motýle exotických trópov (17.5.-30.6.2019). V termíne 10.5.2019 bola usporiadaná jarná
časť Dňa otvorených dverí. Oproti plánovanému kalendáriu sa neuskutočnila jesenná časť Dňa
otvorených dverí a výstava Včelárstvo.
Aj napriek obmedzeniam a uzatvoreniu botanickej záhrady od začiatku júla do polovice októbra,
v roku 2019 bola celková návštevnosť na úrovni 35 054 platiacich návštevníkov (na porovnanie
rok 2018 – 44 298 platiacich návštevníkov, rok 2017 – 33 869 platiacich návštevníkov). Prehľad
návštevnosti v jednotlivých mesiacoch roku 2019 prináša nasledujúci graf.
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Z celkového počtu návštevníkov bolo 25 580 individuálnych návštevníkov a 9474 návštevníkov
tvorili hromadné exkurzie. Vo väčšine prípadov išlo o hromadné školské exkurzie. Najvyšší počet
školských exkurzií bol v mesiaci jún, išlo o 158 hromadných školských exkurzií a 26 iných hromadných skupín (napr. centrá voľného času, stacionáre, detské domovy, domovy dôchodcov). Spolu
išlo o 5696 návštevníkov.
Botanická záhrada ponúka možnosť sprievodcovskej služby buď po zbierkach tropických a subtropických rastlín, alebo tzv. zážitkové sprevádzanie vo vonkajších častiach botanickej záhrady.
V roku 2019 bolo sprevádzaných spolu 181 skupín.
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Okrem tohto nepriameho vzdelávania širokej verejnosti sa zamestnanci botanickej záhrady aj
priamo podieľajú na výučbe študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (vedenie prednášok, seminárov, cvičení) alebo na Univerzite tretieho veku. Zamestnanci botanickej záhrady zároveň riešia vedecké projekty, oponujú vedecké práce a publikujú vo vedeckých časopisoch.
V roku 2019 publikovali 4 vedecké práce v časopisoch evidovaných v databázach CC, WOS alebo
SCOPUS, z toho boli 3 zahraničné, ďalej 1 vedeckú prácu v ostatnom domácom časopise a ďalšie
príspevky na konferenciách či popularizačné články. Pracovníci zaznamenali v roku 2019 na
články ohlas 42 citácií, z toho 38 v databázach WOS a SCOPUS. Botanická záhrada sa pravidelne
objavuje vo vysielaní televízií a rádií, ako aj v elektronických a printových médiách. Botanická záhrada sa ďalej zúčastňuje v spolupráci s centrom voľného času na biologickej olympiáde. Zároveň
organizuje vedomostný projekt pre základné školy Botanikiáda.
Súčasťou Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach je herbárová zbierka zaradená do svetovej siete
herbárií. Aktuálne evidujeme približne 60 000 položiek, z ktorých je vyše 35 000 evidovaných v databáze a takmer 5000 aj v digitalizovanej podobe. Súčasťou botanickej záhrady je aj knižnica s bohatou časopiseckou zbierkou. Od roku 1991 vydáva botanická záhrada vedecký časopis Thaiszia
- Journal of Botany, pričom v roku 2019 vyšiel 29. ročník časopisu. Od roku 1954 je botanická
záhrada zapojená do medzinárodnej výmeny semien a pravidelne vydáva výmenný zoznam semien Index Seminum. Ten bol aj v roku 2019 rozosielaný na vyše 350 adries na všetkých kontinentoch. Pomocou neho získavajú zahraničné inštitúcie semená rastlín od nás a my od zahraničných botanických záhrad.
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pri svojich aktivitách spolupracuje s klubmi a podporuje ich
činnosť (Citrus klub, Klub kaktusárov, Bonsaj klub, Asociácia včelárov). V septembri 2019 sa zapojila do Noci výskumníkov, v jej areáli sa uskutočnil Juniáles, Deň pomoci U.S. Steel, podujatie
Českého spolku a Ligy proti rakovine. Spolupracovala na podujatí Art Tech Days a pod.
Ústav telesnej výchovy a športu
Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) ponúka okrem študijného programu Šport a rekreácia
pre študentov celej univerzity každoročne širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizujú pod
názvom Športové aktivity. Poslucháči všetkých stupňov štúdia mali v uplynulom roku možnosť výberu z 21 pohybových aktivít: aerobik, step aerobik, body-form, body balance, basketbal, bedminton, bouldering, florbal, floorwork, funkčný tréning, jóga, pilates, plávanie, posilňovanie, sálový
futbal, SM-systém, stolný tenis, tenis a volejbal. Ústav v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou a
TJ Slávia UPJŠ ponúka študentom šach v troch formách (základy šachu, kompozičný šach a praktický šach). Najnovším športom, ktorý vstúpil do ponuky športových aktivít je aikido. Študenti UPJŠ
prejavili najväčší záujem o posilňovanie a bedminton. Nižší záujem sme zaznamenali v tradičných
športoch ako basketbal a volejbal. Najvyšší záujem o šport prejavujú študenti Lekárskej fakulty,
a to nielen preto, že športové 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. Záujem o pohybovú aktivitu nad rámec povinnej
či výberovej telesnej výchovy však prejavujú aj študenti ostatných fakúlt (najviac o posilňovanie,
body form, aerobik a pilates).
Okrem ponúkaných foriem pohybových aktivít majú študenti možnosť zúčastňovať sa celoročne
vysokoškolskej ligy v 4 športoch – futsal, basketbal, florbal 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 letný kurz - Cvičenie a
relax pri mori. Študenti, ktorým nepostačujú športové aktivity ponúkané ÚTVŠ, sa môžu uchádzať
aj o oveľa širšiu paletu športov, ktoré ponúka TJ Slávia UPJŠ.
Výber z podujatí ÚTVŠ:
13.04.2019 - Volejbalový jarný turnaj
16.09.2019 - Memoriál Viery Medveďovej
14.10.2019 - VII. ročníka Školského maratónu v behu
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11.11.2019 - Aerobik maratón
11.-15.11.2019 - Univerzitné dni športu
09.12.2019 - Netradičná plavecká štafeta
10.12.2019 - Lezecký biatlon
Kurzy a semináre:
18.01.2019 - Tvorba stravovacieho plánu
02.02.2019 - Kurz športovej výživy
11.03.2019 - Animácia voľného času
05.-06.04.2019 - Terapia spúšťacích bodov – Terapia trigger points
Podpora športovej činnosti študentov
Študenti ÚTVŠ reprezentovali univerzitu už tradične na viacerých športových podujatiach. Na
juniorských Majstrovstvách Európy vo vzpieraní obsadila študentka ŠaR 2x 2. miesto, 1x 3.
miesto. Na Majstrovstvách sveta na vodných lyžiach študent ŠaR 2x 2. miesto. Vo svetovej
lige na snowboarde študentka ŠaR 10. miesto - paraller GS FIS. Na Majstrovstvách SR na
vodných lyžiach 2. miesto - v paralelnom slalome a 3.miesto v skokoch.
Študenti študijného programu Šport a rekreácia sú členmi rôznych ligových mužstiev vo viacerých športoch (napr. extraliga – volejbal, 1.liga – hokej, Fortuna liga – futbal a nemecká regionálna liga – stolný tenis).
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Univerzita a jej súčasti sa v roku 2019 iniciatívne zapájali do výziev vyhlásených regionálnymi,
národnými, medzinárodnými a zahraničnými dotačnými schémami, snažili sa získať komerčné
granty, či zapojiť sa do rámcových programov a celoeurópskych sietí. Na celouniverzitnej úrovni
sa univerzita prioritne sústredila na operačné programy Európskych štrukturálnych a investičných
fondov, na rámcový program Horizon 2020 ale aj na rozvojové a výskumné granty vyhlasované
ministerstvami SR (najmä MŠVVaŠ SR, MZ SR).
Štrukturálne fondy Európskej únie (ŠF) - v následnom monitorovacom období udržateľnosti projektov univerzita odborne, prevádzkovo, technicky a finančne zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie ako aj vedu a výskum, čím zabezpečila plynulé procesy v jednotlivých projektoch ŠF. Jednalo sa o projekty Programového obdobia 2007 – 2013, konkrétne Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj.
Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ (EŠIF) - v rámci Programového obdobia 2014 – 2020
univerzita implementovala projekty EŠIF Operačného programu Ľudské zdroje ako aj Operačného
programu Výskum a inovácie, resp. Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúčenie
programu OP VaI do OP II k 13.12.2019) a monitorovala projekty v období udržateľnosti v rámci
Operačného programu Technická pomoc a Operačného programu Výskum a inovácie, resp. Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Univerzitným pracoviskom participujúcim na podporných činnostiach súvisiacich so životným cyklom prioritne štrukturálnych a rámcových projektov je Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ (CCVaPP). Na základe požiadaviek vedenia univerzity, fakúlt, univerzitných
pracovísk, či priamo zodpovedných riešiteľov sa CCVaPP spolupodieľalo na príprave projektových
návrhov, realizovalo komplexnú organizačnú, logistickú a metodickú podporu pri realizácii vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov, a to počas prípravy, implementácie ako i v období udržateľnosti projektov. Projektový manažment sa sústredil najmä na sledovanie plnenia zmlúv k projektom a dodržiavanie povinností z nich vyplývajúcich.
Financovanie personálu Oddelenia podpory projektov CCVaPP bolo realizované väčšinovo z dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a len minoritne z mimorozpočtových prostriedkov z projektov. Náročnosť finančného udržiavania pracovných miest určených pre podporu projektov z prostriedkov štátnej dotácie a nie z mimorozpočtových projektových prostriedkov bola determinovaná
nízkym počtom výziev (prioritne EŠIF), v rámci ktorých mohla univerzita predložiť vzdelávacie
alebo vedecko-výskumné projekty, neukončeným hodnotiacim procesom predložených projektov
a zároveň nevyhlásením nosných výziev.
V roku 2019 MŠVVaŠ SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo len dve výzvy,
ktoré boli určené pre vysoké školy. Naša univerzita obe výzvy využila a predložila kvalitné viacfakultné projekty, ale do konca roka zo strany vyhlasovateľa nebol ukončený proces hodnotenia,
a teda ani financovanie projektového manažmentu týchto projektov zatiaľ nemohlo byť realizované
z prostriedkov EŠIF.
Výskumná agentúra za minulý rok vyhlásila, resp. ponechala otvorené niektoré výzvy (PVVK,
PVVC), na ktoré univerzita mohla reagovať a aj tak urobila. Avšak v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra nebola vyhlásená pre univerzitu zásadná výzva na podporu univerzitných vedeckých parkov (Medipark, Technicom) a výskumného centra (Promatech) a nebol ukončený proces hodnotenia projektov dlhodobého strategického výskumu v piatich doménach RIS3.
Práve tieto projekty mali dostatočne a viacročne pokryť platy zamestnancov zabezpečujúcich projektový a finančný manažment na univerzite, ktorí bol nevyhnutní aj pri príprave ako aj počas administratívnej kontroly týchto projektov. Projekty mali zabezpečiť dostatočné odborné ľudské zdroje
ako aj modernizáciu a doplnenie infraštruktúry.
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Oblasť vysokoškolského vzdelávania
Programové obdobie 2007 – 2013
Projekty ŠF Operačného programu Vzdelávanie – FÁZA UDRŽATEĽNOSTI
Operačný program Vzdelávanie (OP Vzd) umožnil univerzite realizovať 10 vysokokvalitných vzdelávacích projektov ŠF s celouniverzitným, či medzifakultným rozmerom.
Schválením poslednej monitorovacej správy projektu skončila do konca roka 2019 platnosť a účinnosť Zmlúv o poskytnutí NFP 3 projektom (Doktorand, MIV, EXPERT).
Ostatných 7 vzdelávacích projektov OP Vzd sa nachádza v období 5-ročnej udržateľnosti s následným monitorovaním (MoVeS, IRES, KVARK, SOFOS, RIFIV, DiSaC, REZIDENT). Počas tohto
obdobia sa projekty monitorujú a poskytovateľom (Výskumná agentúra, Ministerstvo zdravotníctva
SR) sa predkladajú informácie, podklady, účtovné doklady, dopadové merateľné ukazovatele ako
i dôkazy starostlivosti o majetok nadobudnutý z NFP (napr. kontrola poistenia majetku, prístrojové
denníky, fyzické kontroly majetku na mieste realizácie a pod.).
Programové obdobie 2014 - 2020
Projekty EŠIF Operačného programu Ľudské zdroje – FÁZA REALIZÁCIE
IT Akadémia
V roku 2019 UPJŠ úspešne pokračovala v implementácii národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, kód ITMS2014+ 312011F057. Trvanie realizácie aktivít projektu je 50 mesiacov v období 09/2016 – 10/2020. IT Akadémia predstavuje vzdelávací 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 so zameraním na informatiku a IKT. Hlavným partnerom / prijímateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR. Naša
univerzita v rámci projektu v súlade so Zmluvou o partnerstve spolupracuje s ďalším 4 univerzitami
a mimo zmluvy s viacerými spolupracujúcimi verejnými i komerčnými subjektami zameranými na
IT. Cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ. Za univerzitu sa na implementácii po odbornej stránke podieľala Prírodovedecká fakulta, odborné i projektové riadenie a administráciu zabezpečovalo univerzitné pracovisko CCVaPP. Celkové oprávnené výdavky univerzity sú zazmluvnené vo výške 4 691 903,30 EUR, z toho NFP je v sume 4 457 308,14 EUR a spolufinancovanie
5% z vlastných zdrojov v sume 234 595,16 EUR. V roku 2019 boli v žiadostiach o platbu nárokované oprávnené finančné prostriedky vo výške 1 193 682,48 EUR. Popri vzdelávacích činnostiach
umožnil projekt aj modernizáciu infraštruktúry so zriadením mobilnej učebne v rámci ECDL. Aktivity projektu budú realizované do októbra 2020.
RKKZ
V roku 2019 univerzita realizovala dopytový vzdelávací projekt v rámci schémy štátnej pomoci zameraný na celoživotné vzdelávanie Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy
(RKKZ), kód ITMS2014+ 312011D432. Pôvodné trvanie realizácie aktivít projektu bolo od 09/2017
do 08/2019. Dodatkom ku Zmluve o poskytnutí NFP bola realizácia aktivít predĺžená do 04/2020.
Jednalo sa o celouniverzitný projekt, cieľom ktorého bolo 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 boli zamestnanci verejnej správy
Košického a Prešovského kraja. Na projekte sa po odbornej stránke podieľala Právnická fakulta,
CCVaPP, Prírodovedecká fakulta, CIaKT. Projektové riadenie a administráciu zabezpečilo univerzitné pracovisko CCVaPP. Celkové oprávnené výdavky univerzity sú zazmluvnené vo výške
139 224,85 EUR, z toho NFP je v sume 132 263,61 EUR a spolufinancovanie 5% z vlastných zdrojov v sume 6 961,24 EUR. V roku 2019 boli v žiadostiach o platbu nárokované oprávnené finančné
prostriedky vo výške 49 846,69 EUR.
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Programové obdobie 2014 - 2020
Projekty EŠIF Operačného programu Ľudské zdroje – PROJEKTY PODANÉ v r. 2019
V roku 2019 boli z úrovne UPJŠ ako žiadateľa podané dva projekty OP Ľudské zdroje, ktoré sú
v etape administratívnej kontroly alebo odborného hodnotenia.
POBŠPaCIK
Projekt Profesijne orientované bakalárske študijné programy a certifikovaný interdisciplinárny kurz
na UPJŠ v Košiciach pripravili v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 pracoviská LF, PF,
UNIPOC, FVS, TIP-UPJŠ, CCVaPP s plánovaným rozpočtom COV 186 583,23 EUR / NFP 177
254,07 EUR / VZ 9 329,16 EUR.
IPPU
Projekt Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov pripravili v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 pracoviská PF, FF,
CCVaPP s plánovaným rozpočtom COV 308 787,57 EUR / NFP 293 348,19 EUR / VZ 15 439,38
EUR.
Ministerstvo zdravotníctva SR - štátna dotácia na program REZIDENT
Od 31.10.2015 je účinná Zmluva o spolupráci, na základe ktorej pokračujú vzdelávacie aktivity v
rámci
rezidentského
programu
Ministerstva
zdravotníctva
Slovenskej
republiky
(http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2130075&l=sk), od roku 2018 nazvané ako rezidentské štúdium.
Do realizácie sú ako spolupracujúce subjekty zapojené zdravotnícke zariadenia :
• Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
• Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica,
• Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov,
• Nemocnica Poprad, a. s.,
• Detská fakultná nemocnica Košice.
Na tento program boli v roku 2019 pridelené finančné prostriedky vo výške 895 000 €. V priebehu
hodnoteného roka MZ SR rozšírilo zoznam odborov, v dôsledku čoho v zostávajúcom období roka
2019 začalo s prípravou spolupráce aj na ďalších ústavných zdravotníckych zariadeniach, ako:
• Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o., Bardejov,
• Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.,
• Univerzitná nemocnica Martin.
Ministerstvo školstva VVaŠ SR - rozvojové projekty
001UPJŠ-2/2016 – „3I“
V roku 2019 pokračoval tretím a zároveň posledným rokom realizácie celouniverzitný rozvojový
projekt č. 001UPJŠ-2/2016 „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského
vzdelávania na UPJŠ“ v rámci tematickej oblasti Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania
prostredníctvom internacionalizácie.
Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania
na UPJŠ prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelávaní
UPJŠ. https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/internacionalizacia/
V rámci projektu sa realizovalo 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
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Do projektu bolo zapojených všetkých 5 fakúlt univerzity a univerzitné pracovisko Ústav telesnej
výchovy a športu. Projektové riadenie a administráciu zabezpečilo univerzitné pracovisko
CCVaPP. Čerpaná dotácia za roky 2017 – 2019 bola v sume 134 027,79 EUR a čerpané vlastné
zdroje za roky 2017-2019 boli vo výške 37 576,48 EUR.
003UPJŠ-2-1/2018 – „DigConnectAIS2“
K 31.12.2019 sa ukončila realizácia rozvojového projektu č. 003UPJŠ-2-1/2018 „Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy“ (07/2018 – 12/2019) v rámci tematickej oblasti Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre
digitálne zručnosti a povolania SR.
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie zvýšenej podpory riadenia vysokých škôl prostredníctvom funkcionality v Akademickom informačnom systéme AiS2, predovšetkým zabezpečením jeho
funkčného prepojenia na Ústredný portál verejnej správy pre vysoké školy AiS2 konzorcia.
Ciele projektu sa realizovali prostredníctvom štyroch aktivít:
1. Implementačné práce na prepojení AiS2 a ÚPVS
2. Získanie certifikátu na potvrdenie skutočnosti, že registratúrny modul AiS2 (RDSS) vykazuje
zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
3. Postupné zapájanie vysokých škôl AiS2 konzorcia do prepojenia s ÚPVS.
4. Rozširovanie agendy AiS2 podporujúcej riadenie vysokej školy, predovšetkým o digitalizáciu procesov prebiehajúcich na akademickej pôde.
Riešiteľský kolektív univerzitného pracoviska TIP-UPJŠ tvorili 14 členovia vývojového tímu AiS2
Centra Informatiky a Informačných technológií a jeden riešiteľ z ÚINF PF UPJŠ. Projektové riadenie a administráciu zabezpečil TIP-UPJŠ.
Celkové čerpané výdavky hradené z dotácie boli v sume 222 716,33 Eur (z toho bežné priame
výdavky z dotácie 172 796,33 Eur a kapitálové výdavky 49 920,00 Eur).
001UPJŠ-2-1/2018 – „DEBARIERIZÁCIA“
V roku 2019 pokračoval a následne bol k 31.12.2019 ukončený rozvojový projekt č. 001UPJŠ-21/2018 „Vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
na UPJŠ v Košiciach“ v rámci tematickej oblasti Podpora vytvárania prístupného akademického
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.
Prioritou projektu bol bezproblémový a dôstojný pohyb študentov s telesným postihnutím v priestoroch jednotlivých budov univerzity a zariadení slúžiacich k vzdelávaniu, realizácii výskumu, stravovaniu a ubytovaniu študentov. https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/upjs-odstranujebariery/
Jednotlivé činnosti súvisiace s dosiahnutím cieľového stavu boli rozdelené do šiestich aktivít, z
ktorých sme získali financovanie na päť z nich:
1. Modernizácia výťahov
2. Realizácia šikmých schodiskových plošín
3. Výstavba nájazdových plošín (rámp)
4. Nákup schodolezov s invalidnými vozíkmi (aktivita nebola financovaná prostredníctvom rozvojového projektu)
5. Výstavba bezbariérovej izby
6. Výstavba bezbariérovej toalety
Koordináciu a riadenie projektu zabezpečilo univerzitné pracovisko UNIPOC v súčinnosti s úsekmi
Rektorátu, prioritne s Úsekom investičných činností.
Celkové čerpané kapitálové výdavky hradené z dotácie boli v sume 185 101,02 Eur.
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Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti
Programové obdobie 2007 – 2013
Projekty ŠF Operačného programu Výskum a vývoj – FÁZA UDRŽATEĽNOSTI
UPJŠ je v pozícii hlavného partnera / partnera výskumno-vývojových projektov Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV) v čase udržateľnosti týchto projektov odborne, prevádzkovo i
technicky v kondícii a pripravená tak, že dosahovanie plánovaných výstupov projektu v roku 2019
bolo väčšinovo zabezpečené a bolo garantované, že projekty sú počas 5 rokov ich udržateľnosti
v súlade s definovanými cieľmi ako aj s princípmi vedeckého a projektového manažmentu. Svoje
činnosti UPJŠ naďalej rozvíjala v zmysle „good practices“, ktoré vychádzali zo zažitej praxe a zavedených osvedčených procesov riadenia s prihliadnutím na vnútorné predpisy definované univerzitou, či fakultou.
K napĺňaniu dopadových merateľných ukazovateľov a k udržiavaniu kontinuálnych výsledkov a výstupov z projektov prispeli nemalou mierou jednotliví participujúci riešitelia projektov. Výskumné
činnosti vedecko-výskumných odborníkov viedli k získaniu nových projektov, či do snahy o zapojenie sa do rôznych grantových schém a európskych sietí. Získavanie mimorozpočtových zdrojov
výrazne zlepšilo možnosti a rozvoj výskumu na dotknutých pracoviskách.
Schválením poslednej monitorovacej správy projektu skončila do konca roka 2019 platnosť a účinnosť Zmlúv o poskytnutí NFP už 13 projektom (Moder. IKT, OPEN DOOR, NanoBioSens, EXTREM
I. a II., CaKS, CKV, NanoCexMat I. a II., SEPO, CEVA I. a II., POKIMP)
Ostatných 21 vedecko-výskumných, aplikačných, či infraštruktúrnych projektov OP VaV sa nachádza v období 5-ročnej udržateľnosti s následným monitorovaním (MEDIPARK, TECHNICOM,
PROMATECH, Inov. a rozš. IKT, PLATÓN, ProBio, MikroMatel, BIODIAG, Tfaktor, CeZIS,
VERZDRAV, MOLMED, IFNG, CKV II, SEPO II., CEMIO, CEBT, CEEPM, NEUREG, Probiotech,
DIAGONKO). Počas tohto obdobia sa projekty monitorujú a poskytovateľom (Výskumná agentúra,
MŠVVaŠ SR) sa predkladajú informácie, podklady, účtovné doklady, dopadové merateľné ukazovatele ako i dôkazy starostlivosti o majetok nadobudnutý z NFP (napr. kontrola poistenia majetku, prístrojové denníky, fyzické kontroly majetku na mieste realizácie a pod.). V poslednom následnom monitorovacom roku obvykle poskytovateľ vykoná fyzickú kontrolu na mieste realizácie
projektu.
Programové obdobie 2014 – 2020
Projekty EŠIF Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúčenie s OP Výskum
a inovácie – FÁZA UDRŽATEĽNOSTI
Univerzitné vedecké parky
Ani v roku 2019 sa zo strany Výskumnej agentúry ako poskytovateľa NFP, nepodarilo uskutočniť
záverečné zúčtovanie projektov univerzitných vedeckých parkov MediPark II. fáza a Technicom II.
fáza implementovaných cez OP Integrovaná infraštruktúra, a to z dôvodu pretrvávajúcej kontroly
výzvy na fázovanie UVP projektov zo strany Certifikačného orgánu na MF SR.
V roku 2019 univerzita zabezpečila financovanie univerzitných vedeckých parkov z prostriedkov
štátnej dotácie ako aj z vlastných zdrojov univerzity. Výskumná infraštruktúra UVP je naplno využívaná a odborný personál naďalej plní vytýčené výskumné úlohy.
UVP MediPark
UVP MediPark, Košice sa v roku 2019 etabloval ako špičkové národné centrum pre výskum a vývoj
a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny a to integráciou ľudského potenciálu s expertízou
v biomedicínskych vedách a výskumnej infraštruktúry ako aj spoluprácou s konzorciálnymi partnermi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Biomedicínskym centrom SAV –
organizačnou zložkou Neurobiologický ústav SAV (BMC SAV – NbÚ SAV) a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), či štátnymi a komerčnými zdravotníckymi zariadeniami.
UVP MediPark vznikol realizovaním dvoch projektov, 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“), realizácia v rokoch 2013-15
Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.), kód
ITMS2014+: 313011D103; (ďalej len „MediPark II.“), realizácia v rokoch 2017-18.

V uplynulom roku začalo svoju činnosť nové špecializované vedecko-výskumné pracovisko LF
UPJŠ Centrum klinického a predklinického výskumu MediPark (CKPV MediPark LF UPJŠ), ktoré
sídli v priestoroch Tr. SNP 1 v sekcii UVP MediPark. CKPV MediPark LF UPJŠ realizuje základný,
aplikovaný, predklinický a klinický výskum v oblasti humánnej medicíny a biomedicíny v súlade s
koncepciou „One Health“. Základnou organizačnou vedecko-výskumnou jednotkou CKPV MediParkLF UPJŠ sú výskumné skupiny tak, ako boli vytvorené vo vyššie definovaných projektoch.
Programové obdobie 2014 – 2020
Projekty EŠIF Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúčenie s OP Výskum
a inovácie)
Ministerstvo hospodárstva SR - OP Integrovaná infraštruktúra (zlúč. OP VaI) - SCHVÁLENÉ
PROJEKTY
V rámci výziev OP II (zlúč. OP VaI) Ministerstva hospodárstva SR bolo v roku 2019 hodnotených
5 projektov, ktoré boli vypracované v zmysle efektívnej spolupráce s komerčnými subjektmi (UPJŠ
ako partner). Schválené boli 2 projekty so začiatkom realizácie v roku 2020, na ktorých budú participovať malé výskumné skupiny z PF UPJŠ a čiastočne aj z TIP-UPJŠ:
rozpočet
UPJŠ

NFP
za UPJŠ

5%
spolufin.

celkový rozpočet
projektu

kód ITMS2014+

pracovisko
UPJŠ

žiadateľ

NFP313010T520

ÚMV PF

MATSUKO s.r.o.

82 673,66

78 539,98

4 133,68

882 419,50

313012S703

ÚI PF / CIIT
TIP-UPJŠ

VSL Software,
a.s.

75 052,14

71 299,53

3 752,61

792 029,87

Programové obdobie 2014 – 2020
Projekty EŠIF Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúčenie s OP Výskum
a inovácie – PODANÉ PROJEKTY
VA - podané projekty OP Integrovaná infraštruktúra (zlúč. OP VaI)
DSV projekty v piatich doménach RIS3
Na základe výziev Výskumnej agentúry na projekty dlhodobého strategického výskumu v 5 doménach RIS3 (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a
životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke
technológie) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúč. OP VaI) bolo v roku 2019
predložených 13 projektov, ktoré mali významne posilniť spoluprácu UPJŠ (resp. jej univerzitných
vedeckých parkov a výskumného centra) s výskumnými kapacitami vo verejnom ako aj komerčnom sektore.
Projekty OPENMED, M4E a INTUIT v celkovej sume presahujúcej 12 mil EUR boli predložené
UPJŠ ako žiadateľom a lídrom konzorcia a v ďalších 10 projektoch vystupovala UPJŠ ako partner.
Do prípravy projektov sa zapojili odborné tímy Prírodovedeckej fakulty s rozpočtami spolu za
5,7 mil EUR a Lekárskej fakulty v sume 5,4 mil EUR.
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Výsledok hodnotenia – zamietnutie je známe len u 3 projektov (VYMUVEP, SMARTFERT21, SAMOCEM), ostatné projekty sa nachádzajú v štádiu administratívnej kontroly alebo v procese odborného hodnotenia. Výsledky budú známe až v roku 2020. V tabuľke je uvedený prehľad DSV
projektov:

Spolufinancovanie zabezpečené z úrovne Rektorátu univerzity
akronym

Kód
Žiadosti o NFP

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

OPENMED
v hodnotení

NFP313010V45
5

Priemysel pre 21.
storočie

M4E
v hodnotení

NFP313010V45
3

Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel

INTUIT
v hodnotení

NFP313010V45
7

doména

Názov projektu
Otvorená vedecká komunita pre
moderný interdisciplinárny výskum
v medicíne
Materiály pre efektívnu výrobu,
konverziu, transport, uskladnenie
a bezpečné využívanie energie "M4E"
Inteligentné systémy pre bezpečný digitálny svet

Žiadateľ
UPJŠ (+ 5
partnerov)

Rozpočet
za UPJŠ

celkový rozpočet
projektu

6 130 764,98

10 810 158,03

4 520 966,11

9 549 458,24

1 388 362,62
12 040 93,71

11 125 410,71
31 485 026,98

Rozpočet
za UPJŠ

celkový rozpočet
projektu

UPJŠ (+ 8
partnerov)
TU Košice
SPOLU

Spolufinancovanie zabezpečené z úrovne Prírodovedeckej fakulty
akronym

Kód
Žiadosti o NFP

iCoTS
v hodnotení

NFP313010V33
4

Priemysel pre 21.
storočie

TICKFREETECH
v hodnotení

NFP313010V37
5

Zdravé potraviny
a životné prostredie

LACT MILK Partners
v hodnotení

NFP313010V37
9

Priemysel pre 21.
storočie

EnStorH2
v hodnotení

NFP313010V56
9

Zdravé potraviny
a životné prostredie

SMARTFERT21
zamietnutý

NFP313010V85
6

doména
Dopravné prostriedky pre 21.
storočie

Názov projektu
Inovatívne riešenia pohonných,
energetických a bezpečnostných
komponentov dopravných prostriedkov
Progresívne funkčné polymérne
materiály s repelentným účinkom
"TICKFREETECH"
Nový pohľad na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť nebovinných
mliek a výrobkov z nich - LACT
MILK a Partners"
Výskum veľkokapacitného skladovania energie vo forme vodíka v
geologických štruktúrach
Smart hnojivá - výskum a vývoj
novej generácie environmentálne
šetrných hnojív s postupným uvoľňovaním živín - "SMARTFERT21"

Žiadateľ
Žilinská univerzita

793 991,19

17 412 395,00

UVLaF

1 613 438,27

4 698 212,84

UFHZ CBV
SAV v Kosiciach

1 047 919,79

270 033,60

Ústav vied o
Zemi SAV

864 153,48

6 101 657,31

VÚCHT a.s.

1 447 880,05

10 017 582,37

SPOLU

5 767 382,78

38 499 881,12

Žiadateľ

Rozpočet za
UPJŠ

celkový rozpočet
projektu

Spolufinancovanie zabezpečené z úrovne Lekárskej fakulty
doména

Akronym

Kód Žiadosti o
NFP

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

VYMUVEP
Zamietnutý

NFP313010V46
1

Zdravé potraviny
a životné prostredie

Drive4SIFood
v hodnotení

NFP313010V33
6

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

SAMOCEM
zamietnutý

NFP313010V35
3

Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel

Visual - Digital
v hodnotení

NFP313010V61
4

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

LISPER
v hodnotení

NFP313010V44
6

Názov projektu

Výskum pokročilých metód umelej
ventilácie pľúc a inhalačných apliUPJŠ (+ 7
kácií vzácnych plynov (xenón, hépartnerov)
lium) vrátane návrhov funkčných
vzoriek a technológií.
"Dopytovo-orientovaný výskum
pre udržateľné a inovatívne potraSPU Nitra
viny, Drive4SIFood"
Samotuhnúce biocementy a ich
kompozitné systémy určené na reUVLaF
generáciu a rekonštrukciu osteochondrálnych a kostných defektov
Spracovanie a vizualizácia obrazových a audio dát v kolaboratívPaneurópska
nom viacpoužívateľskom prostredí
vysoká
pre priemyselné aj zdravotnícke
škola (PEVŠ)
aplikácie „Visual - Digital“
„Integratívna stratégia v rozvoji
personalizovanej medicíny vybraJeséniova
ných zhubných nádorových ochoUniverzita
rení a jej vplyv na kvalitu života“
SPOLU
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2 491 091,55

4 884 384,49

475 946,77

10 447 393,42

970 450,61

6 778 742,06

2 920 279,12

8 958 163,29

1 060 584,84

14 264 960,14

5 427 261,34

45 333 643,40

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko
a kreatívny priemysel projekty
V uplynulom roku UPJŠ ako partner v rámci efektívnej spolupráce podala jeden projekt v rámci
OP Integrovaná infraštruktúra (zlúč. OP VaI) na podporu strategického priemyselného výskumnovývojového centra, ktorý je v etape administratívnej kontroly.
DigiFirM
Projekt Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrum zamerané na vývoj digitálneho podniku pripravili v rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12 pracoviská ÚINF PF UPJŠ, CCVaPP so
žiadateľom z komerčnej oblasti NOVITECH a.s. s plánovaným rozpočtom COV 854 450,45 EUR /
NFP 811 727,92 EUR / VZ 42 722,53 EUR.
Programové obdobie 2014 – 2020
Projekty EŠIF Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúčenie s OP Výskum
a inovácie) – FÁZA REALIZÁCIE
Koncom roka 2019 boli Výskumnou agentúrou v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zlúčenie s OP Výskum a inovácie) schválené a zazmluvnené dva projekty na podporu
výskumno-vývojových kapacít (PVVK) v doméne RIS3:
- Priemysel pre 21. storočie sa jedná o projekt Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie, akronym NEMMA, kód ITMS2014+
313011T544
- Zdravé potraviny a životné prostredie sa jedná o projekt Ústavu experimentálnej medicíny
LF UPJŠ Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení, akronym
PROBIO-3, kód ITMS2014+ 313011T651
Oba PVVK projekty sú špecifické retroaktívnosťou. Oprávnené obdobie realizácie aktivít ako aj
výdavkov bolo od 01/2016 do 12/2019. Rozpočty boli zložené len z personálnych výdavkov na odborný personál v súvislosti s vykonaním nezávislého výskumu a vývoja vo vyššie spomenutom období, personálnych výdavkov na riadenie projektu platných až od účinnosti Zmluvy o NFP a paušálu na ostatné výdavky.
PVVK projekty museli preukázať výskumnú spoluprácu s renomovanými zahraničnými expertmi
ako aj navrátivšími slovenskými výskumníkmi.
Schválené a vyplatené prostriedky NFP podliehajú podmienkam, ktoré sú definované v nezávislých Zmluvách o spolupráci pri realizovaní projektu (inominátne) medzi UPJŠ a Výskumnou agentúrou (napr. vyplatené prostriedky NFP využiť len na výskumno-vývojové činnosti, refundácie NFP
za roky 2016-18 použiť v pomere maximálne 25% na podporu mladých vedeckých pracovníkov a
maximálne 75% na obnovu alebo rozšírenie výskumnej infraštruktúry).
Projekty programov INTERREG SKHU a ENI HUSKROUA – FÁZA REALIZÁCIE
Jedná sa o projekty nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce financované z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach, pričom cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie.
TOKAJGIS
K 31.07.2019 bola úspešne ukončená realizácia aktivít projektu programu cezhraničnej a interregionálnej spolupráce Interreg SKHU/1601/4.1/052 „Development of webGIS platform based on biggeodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration“, akronym TOKAJGIS, ktorého prijímateľom bola Eszterházy Károly University z Maďarska a partnerom bol Ústav geografie
PF UPJŠ s rozpočtom pre UPJŠ 129 534,70 EUR (podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Za významného podielu projektového a finančného manažmentu zo strany CCVaPP boli do
konca roka 2019 postupne realizované zúčtovania jednotlivých predložených periodických správ
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ako i záverečnej správy. Hlavným výstupom projektu bolo 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 európskymi členskými štátmi.
GeoSES
K 1.12.2019 bola zahájená realizácia projektu programu cezhraničnej, interregionálnej a multinárodnostnej spolupráce ENI CBC HUSKROUA/1702/8.1/0065 „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“, ktorého prijímateľom je Uzhhorod National University
z Ukrajiny a partnermi sú Ústav geografie PF UPJŠ (rozpočet pre UPJŠ 199 615,02 EUR), Technical University of Cluj-Napoca z Rumunska, Budapest University of Technology and Economics
z Maďarska a Self-goverment of Szabolcs-Szatmár-Bereg County z Maďarska. Projektový a finančný manažment bude poskytovať CCVaPP.
Projekty programov INTERREG a Fond malých projektov pre východnú oblasť – PODANÉ
PROJEKTY
INTERREG
K 17.12.2019 boli podané dva projekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg
SKHU/1902. Ústav geografie PF UPJŠ sa podieľal na príprave projektu ECO-RESILIENCE
ako partner a Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP podala projekt
RaRe ako žiadateľ. Projektový a finančný manažment pri príprave projektov poskytlo CCVaPP.
Akronym
projektu
ECO-RESILIENCE
predložený projekt
17.12.2019
RaRe
predložený projekt
17.12.2019

Názov projektu

Partneri

Rozpočet za
UPJŠ

Eszterházy Károly Egyetem
(Eger) - žiadateľ
ÚG PF UPJŠ - partner

Strengthening professional connections and
infrastructures to foster ecological and economic resilience in the crossborder agglomeration area of Košice-Miskolc-Tokaj

134 003,20

KFBLR UPJŠ LF – žiadateľ
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet - partner

Robot-Assisted Rehabilitation (Rare)

175 699,00

EZÚS Via Carpatia (Interreg SKHU)
Fond malých projektov pre Východnú programovú oblasť – ZAZMLUVNENIE
V rámci programu Fond malých projektov pre Východnú programovú oblasť Interreg
SKHU/ETA/1901 (poskytovateľ EZÚS Via Carpatia) bol 30.09.2019 Botanickou záhradou UPJŠ
v postavení vedúceho partnera podaný projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických
záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“, akronym DENDRO
s partnerskou inštitúciou Univerzita v Nyíregyháze v Maďarsku. Projekt s rozpočtom pre UPJŠ
v sume 40 830,93 EUR je v etape zazmluvňovania s predpokladanou realizáciou od roku 2020.
Akronym
projektu
DENDRO
predložený projekt
30.09.2019,
projekt je pred
zazmluvnením

Partneri

Názov projektu

UPJŠ Botanická záhrada –
vedúci partner
Univerzita v Nyíregyháze, Maďarsko - partner

Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých

Rozpočet za
UPJŠ

40 830,93

Ministerstvo zdravotníctva SR – výskumno-vývojové projekty - FÁZA REALIZÁCIE
V pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR bolo v uplynulom roku pracoviskami LF UPJŠ podaných 9 projektov v rámci žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja v oblasti
zdravotníctva (vrátane ONKO).
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Schválené boli 3 projekty (mimo ONKO výzvy) s možnosťou preplatenia 70% z výdavkov prostredníctvom dotácie z MZ SR. Projekty sa začali realizovať 15. 11. 2019 a ukončenie realizácie sa
predpokladá na 31.12.2021.

reg. č.

2019/29UPJŠ-1

názov projektu
Sledovanie vzťahu vybraných
génových variantov a proteomických markerov u pacientov
s psychickými poruchami ako
príspevok k ich personalizovanej liečbe

acronym

DepDemGen

vedúci projektu
MUDr. Miriam
Kozárová,
PhD.

30%
vlastné
zdroje

70%
dotácia

52 591,84

22 539,36

100%

75 131,20

pracovisko
LF
IV.interná
klinika

Cieľom projektu je schopnosť definovať rizikové faktory kognitívneho deficitu, identifikovať a predchádzať progresii demencie zavedením cielených intervencií. Preto sa v celosvetovom meradle čoraz viac začínajú uplatňovať postupy zahŕňajúce identifikáciu rizikových pacientov na základe ďalších vhodných prediktorov s následnou modifikáciou spôsobov liečby (napr. úprava dávky, zámena antidepresív, využitie elektrokonvulzívnej liečby atď). Ukazuje sa, že individualizácia terapeutických postupov môže byť prospešná nielen pre samotného pacienta ale prináša benefit aj z ekonomického pohľadu.

2019/32UPJŠ-4

Včasná diagnostika kardiovaskulárneho postihnutia pomocou
nových hormonálnych biomarkerov

BIOMARKERY

prof. MUDr.
Ivica Lazúrová, DrSc.

60 199,95

25 799,98

85 999,93

I. Interná klinika

Projekt a jeho výsledky obohatia vedomosti a svetovú literatúru o to, či hladiny kopeptínu a apelínu môžu byť dobrým markerom pre
detekciu včasného poškodenia myokardu ale aj samotného kardiovaskulárneho rizika pri iných ochoreniach ako je koronárna choroba srdca, no rovnako spoločensky závažných s vysokou kardiovaskulárnou morbiditou a mortalitou.

2019/34UPJŠ-6

Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides difficile

TRANSFEC

MUDr. Martin
Novotný,
PhD.

61 511,00

Klinika infektológie a
143 525,61 205 036,61
cestovnej
medicíny

Cieľom projektu je vytvorenie siete zdravotníckych pracovísk a špecializovaných laboratórií, ktoré zavedú do klinickej praxe nové
postupy pre presnú diagnostiku a personalizovanú liečbu infekcie spôsobenej Clostridioides difficile a zavedenie doplnkových mikrobiologických vyšetrení Clostridioides difficile na správne určenie stratégie liečby ale najmä na správne určenie protiepidemického
režimu.
SPOLU

109 850,34

256 317,40 366 167,74

Infraštruktúrne projekty OP KŽP – SCHVÁLENIE A ZAZMLUVNENIE
Zateplenie administratívnej budovy botanickej záhrady
Jedným z dlhodobých investičných zámerov UPJŠ bola a je modernizácia administratívnej budovy
v Botanickej záhrade (BZ). Keďže sa jedná o vstupnú budovu do areálu BZ, ktorá je sídlom Ústavu
biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, a ktorá je zároveň
vstupnou bránou do areálu BZ navštevovaného širokou verejnosťou. UPJŠ sa v roku 2016 rozhodla začať projekčné činnosti súvisiace s modernizáciou tohto objektu. Príprava a realizácia spracovania projektových dokumentácií na modernizáciu administratívnej budovy BZ vyústila do viacerých úspešne zvládnutých míľnikov. V roku 2019 bol schválený projekt Zníženie energetickej
náročnosti administratívnej budovy UPJŠ Košice, kód ITMS2014+ 310041W051, ktorým sa zabezpečí realizácia zateplenia obvodového plášťa a výmeny pôvodných okenných konštrukcií administratívnej budovy v areáli BZ. Realizácia hlavnej aktivity projektu je stanovená na obdobie 05/2020
– 08/2021. Podpora projektového manažmentu je zabezpečená externým subjektom pri stálej súčinnosti s Úsekom investičných činností Rektorátu UPJŠ, Úsekom verejného obstarávania Rektorátu UPJŠ a manažmentom Oddelenia podpory projektov CCVaPP. Plánovaný rozpočet projektu
je COV 916 919,04 EUR / NFP 871 073,09 EUR / VZ 45 845,95 EUR.
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Infraštruktúrne projekty OP KŽP – PODANIE a HODNOTENIE PROJEKTU
Zateplenie UPJŠ, Jesenná 5
V uplynulom roku bol univerzitou podaný projekt Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý je v etape odborného hodnotenia. Ukončenie hodnotenia projektu sa očakáva až v polovici roka 2020.
Projekt Zateplenie objektu UPJŠ, Jesenná 5, Košice pripravili v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC4312018-48 pracoviská ÚIČ Rektorátu UPJŠ, ÚVO Rektorátu UPJŠ a OPP CCVaPP s plánovaným
rozpočtom COV 1 205 974,69 EUR / NFP 1 145 675,96 EUR / VZ 60 298,73 EUR.
Program Erasmus+ Európskej komisie – FÁZA REALIZÁCIE
V rámci programu Erasmus+, ktorého cieľom je podpora aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy, mládeže a športu bolo na UPJŠ realizovaných celkom 11 projektov. Jednalo sa o projekty
v rámci schémy na podporu mobility jednotlivcov s krajinami programu a o projekty na podporu
mobility s partnerskými krajinami v rámci kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Projekty boli
realizované pod záštitou Rektorátu UPJŠ, LF UPJŠ a FVS.
Iné domáce výskumné projekty – FÁZA REALIZÁCIE
Na ÚFV PF UPJŠ pokračovala realizácia projektu ALICE CERN „Experiment ALICE na LHC v
CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“, v rámci Podpornej schémy
na návrat odborníkov zo zahraničia, ktorej cieľom je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat
odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných
nákladov boli navrátivšími odborníkmi obsadené 2 pracovné pozície s pokračovaním do roku 2019
na pracovisku ÚFV PF UPJŠ - pozícia „Vedecký pracovník – Expert v oblasti teórie tuhých látok“
a pozícia experta „Vedecký pracovník“.
ÚCHV PF UPJŠ ako úspešný uchádzač v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Syntéza nových typov antioxidantov – č. 17/2/2/39“ vyhlásenom Tepelným hospodárstvom s.r.o.
(TEHO) uzatvoril s TEHO Zmluvu o dielo, na základe ktorej v roku 2019 poskytoval monitoring
fyzikálno-chemických parametrov ÚK a TÚV na PK, resp. OST, poradenskú činnosť, ochranu
doskových a špirálových výmenníkov tepla zo sekundárnej strany pomocou vyvinutých heterocyklických amínov a ošetrenie systému ústredného kúrenia (ÚK) na PK pomocou alkalických pufrov
(antioxidantov).
Zahraničné projekty – FÁZA REALIZÁCIE
ÚCHV PF UPJŠ realizoval v roku 2019 projekt NATO SPS985148 „Development of New Cathodes
for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries (DeCaSub).
Na ÚMV PF UPJŠ pokračovala realizácia projektu DAAD „Problémy štrukturálnej teórie grafov“;
projekt predstavoval priestor pre výmenu osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi Slovenskou republikou a Nemeckom, s cieľom podporiť spoluprácu medzi nemeckými a slovenskými
výskumnými skupinami.
V rámci programu COST, ktorý predstavuje nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách boli riešitelia z UPJŠ zapojení do nasledujúcich COST akcií:
- CA16117 - doc. RNDr. Rudolf Gális PhD. (ÚFV);
- CA15126 - doc. Mgr. Daniel Jancura PhD. (ÚFV);
- CA15115 - prof. Ing. Vladimír Sedlák PhD. (ÚGE);
- CA15210 - prof. RNDr. Katarína Cechlárová DrSc. (ÚMV);
- CA17124 – RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. (ÚINF);
- CA18113 – prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. (ÚBEV);
- CA18237 – prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (ÚBEV);
- CA18107 – doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. (ÚBEV) a Mgr. Peter Kaňuch, PhD. (ÚBEV)
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V roku 2019 riešitelia z UPJŠ realizovalo 5 projektov pod záštitou International Visegrad Fund
- Visegrad grants 21830253 „Regionálny dopad teoreticko-množinového výskumu v Košiciach
po polstoročí“ – pracovisko ÚMV PF UPJŠ,
- Visegrad Scholarship V4EaP 51810014 na pracovisku ÚFV PF UPJŠ,
- Visegrad Scholarship V4EaP 51810029 na pracovisku ÚFV PF UPJŠ,
- Visegrad Scholarship V4EaP 51810283 „Spektrofotometria zlúčenín derivátov 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ola s iónmi prechodných kovov a ich aplikácie v analýze“ na pracovisku ÚCHV PF UPJŠ,
- Visegrad Scholarship V4EaP 51810868 „Contract on the Lump Sum“ na pracovisku Ústav
psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF,
Na základe výzvy Európskej vesmírnej agentúry ESA AO/1-9588/18/NL/SC Invitation to Tender for
the Fourth Call for Outline Proposals under the Plan for European Cooperating States (PECS) in
Slovakia, ESA Express Procurement Plus – EXPRO+ bol podaný pracoviskom ÚF PF UPJŠ projekt „Explore the Earth with ESA 1000024234-8000035168-1/AO9588“.
Na základe výzvy Európskej vesmírnej agentúry ESA AO/1-10044/19/NL/SC, Invitation to Tender
for the Fifth Call for Outline Proposals under the Plan for European Cooperating States in
Slovakia, ESA Express Procurement Plus – EXPRO+ boli podané dva projekty:
- pracovisko ÚG PF UPJŠ - projekt „TEMPUS: Temperature of urban surfaces assessed by the
open-source software toolbox and multispectral satellite data“,
- pracovisko ÚFV PF UPJŠ projekt „GAIA follow-up observations“.
Dohody uzavreté na základe zahraničnej spolupráce prebiehali na LF UPJŠ:
- 1071/2015, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., Ústav psychológie zdravia a metodológie
výskumu UPJŠ LF
- 2019/948409-0, prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., Ústav psychológie zdravia a
metodológie výskumu UPJŠ LF
FF UPJŠ realizovala projekt aj zahraničný projekt Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei e.V.,
ktorého cieľom je výskum historickej tlače.
Rámcové programy Európskej komisie
Rámcový program Horizon 2020 – FÁZA REALIZÁCIE
V roku 2019 boli financované 2 výskumné projekty v rámci programu Horizon 2020:
- medzinárodný výskumný projekt ALT - koordinátor projektu PF UPJŠ; na riešení projektu
participuje Katedra psychológie FF UPJŠ,
- medzinárodný výskumný projekt UrbanHist – FF UPJŠ je partnerom a členom konzorcia;
na riešení projektu participuje Ústav geografie PF UPJŠ.
H2020 - ALT
Na ÚINF PF UPJŠ bola v decembri 2019 úspešne ukončená realizácia projektu ALT „Adaptation,
learning and training for spatial hearing in complex environments“ rámcového programu Horizon
2020 (výzva Research and Innovation Staff Exchange H2020-MSCA-RISE-2015), ktorého vedúcim riešiteľom je doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.. Na riešení projektu participovali spoluriešitelia
z rakúskej inštitúcie OEAW, partneri z USA i iných krajín. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke projektu https://pcl.upjs.sk/grants/alt/.
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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:

01/2016 – 12/2019 (48 mesiacov po predĺžení projektu)

Objem poskytnutých financií pre
UPJŠ v r. 2019:

0 EUR (posledná platba s garančným fondom bude rozpustená po schválení
správy z II. periódy)

Čerpané finančné prostriedky
UPJŠ r. 2019

48 273,47 EUR

H2020 - UrbanHIST
V roku 2019 úspešne pokračovala implementácia medzinárodného výskumného projektu UrbanHist, v ktorom je UPJŠ partnerom a jedným zo štyroch príjemcov konzorcia. Vedúcim riešiteľom
slovenskej časti projektu je prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. z Katedry histórie FF UPJŠ. Na riešení projektu participuje ako školiteľ PhD študentov v odbore FF UPJŠ Slovenské dejiny prof. Mgr.
J. Hofierka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke
projektu https://www.urbanhist.eu/.
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

Doba riešenia projektu:

01.10.2016 - 30.09.2020 (48 mesiacov)

Objem poskytnutých financií pre
UPJŠ v r. 2019:

156 355,01 EUR

Čerpané finančné prostriedky
UPJŠ r. 2019

226 572,82 EUR

3rd Health Programme – FÁZA REALIZÁCIE
V uplynulom roku začala LF UPJŠ od 01/2019 implementovať výskumný projekt v rámci schémy
3rd Health Programme: Personalised Knowledge Transfer and Access to Tailored Evidence-Based
Assets on Integrated Care: SCIROCCO Exchange.
Názov projektu:

Personalised Knowledge Transfer and Access to Tailored Evidence-Based
Assets on Integrated Care: SCIROCCO Exchange

Akronym:

SCIROCCO Exchange

ID projektu:

826676

Zdroj financovania:

3rd Health Programme (2014-2020)

Výzva:

HP-PJ-2018

Doba riešenia projektu:

01.01.2019 – 31.8.2021 (32 mesiacov)

Objem poskytnutých financií pre
UPJŠ v r. 2019:

46 292,38 EUR

Čerpané finančné prostriedky
UPJŠ r. 2019

18 799,23 EUR
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Rámcové programy na UPJŠ - PLNENIE OPATRENÍ, POSKYTNUTÁ PODPORA, PODUJATIA
Vedenie univerzity v roku 2018 rozhodlo o aktívnejšom angažovaní sa univerzity v rámcových programoch EÚ (H2020 a Horizon Europe). Z tohto dôvodu boli koncom 2018 prijaté opatrenia za účelom intenzívnejšieho poskytovania informácií do vnútra univerzity, ako aj aktívnejšej prezentácie
univerzity navonok smerom k európskym inštitúciám a k potenciálnym partnerom. Dané opatrenia
sa začali napĺňať v priebehu roka 2019. Ako jedno z prvých opatrení bolo aktívne začlenenie sa
do riadiacich a prípravných štruktúr Ministerstva školstva v rámci rámcového programu H2020 a
Horizon Europa a to formou zriadenia „virtuálnych skupín“ na univerzite, ako aj získanie postu aspoň jedného „národného delegáta v programovom výbore Horizon“.
Európske partnerstvá sú nový nástroj Európskej komisie, ktorý má zabezpečiť lepšiu implementáciu finančných prostriedkov v novom programovacom období 2021-2027. V strategickom návrhu
Horizon Europe bolo naznačených 45 možných európskych partnerstiev. Neskôr bol ich počet rozšírený na 49. V priebehu uplynulého roka sa rozprúdila pomerne intenzívna komunikácia v rámci
univerzity, do ktorého Európskeho partnerstva by bolo strategicky výhodné sa zapojiť. Postupne
bolo univerzitou vytipovaných nasledujúcich 10 partnerstiev (z toho posledné dve sú v rámci strategickej iniciatívy EK): EU-Africa Global Health Partnership; EIT KIC HEALTH; Photonics; EIT Digital KIC; BatteRies Europe; Hydrogen; EIT Clima KIC; EIT KIC SSH/CCI (creative industry); Open
Science; Clean Energy Transition.
V lete 2019 prebehla séria výberových konaní Európskej komisie do najrôznejších expertných komisií. O týchto výberových konaniach bolo vedenie univerzity, ako aj príslušní riadiaci pracovníci
univerzity priebežne informovaní. Na túto informačnú kampaň CCVaPP zareagovali niektorí zástupcovia univerzity, výsledkom čoho bolo menovanie prof. Oriňákovej do pracovnej skupiny WG1
v partnerstve BatteRies Europe a Ing. Pezlára ako člena „Misie pre smart cities“.
Stav podaných projektových návrhov H2020
V období roka 2019 bolo UPJŠ podaných resp. pripravovaných 18 projektových návrhov, z toho
jeden je schválený, 14 zamietnutých a 3 sú v štádiu hodnotenia. Schválený projekt „Fostering high
scientific quality in protein research in Eastern Slovakia“, akronym CasProt vypracovalo univerzitné pracovisko TIP-UPJŠ, projektový a finančný manažment bude zabezpečený pracoviskom
CCVaPP.
Podujatia na podporu a prezentáciu UPJŠ v rámcových štruktúrach
- Prezentácia UPJŠ a Spolupráca s JRC
Univerzita sa v spolupráci s kanceláriou SLORD v Bruseli podieľala na zorganizovaní stretnutia
rektora UPJŠ a riaditeľa TIP-UPJŠ s prof. Šuchom, generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra (Joint research centre - JRC) v Bruseli v marci 2019. Výsledkom stretnutia bolo stretnutie delegácie JRC s predstaviteľmi vedenia UPJŠ, fakúlt a TIPu v máji 2019 na pôde univerzity
a organizácia workshopu na tému Transfer technológií a inovačný ekosystém. Zástupcom JRC
bola predstavená vedecká infraštruktúra, univerzitné vedecké parky a pracovisko TIP-UPJŠ. Celú
prípravu návštevy a organizácie podujatia zabezpečovalo CCVaPP. Výsledkom návštevy je pokračovanie spolupráce medzi TIP-UPJŠ a JRC v oblasti transferu technológií a štátnej pomoci.
- Brookerage event
V mesiaci október bolo na základe iniciatívy UPJŠ a styčnej kancelárie SR SLORD zorganizované
mimoriadne úspešné a vysoko hodnotené podujatie „Brookerage event and networking event“ na
tému „Innovative technologies and materials for energy storage and conversion“ („Inovatívne technológie a materiály pre uskladnenie a konverziu energie“). Podujatie bolo spoluorganizované s
českou styčnou kanceláriou (CZELO) a litovskou styčnou kanceláriou (LINO). Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie ako aj zástupcoavia inštitúcii z členských a asociovaných krajín, ktorí hľadali partnerov do novo vyhlasovaných výziev v oblasti batteries. Na podujatí vystúpilo
niekoľko zástupcov PF UPJŠ, ktorí prezentovali svoje projektové idei. Na podujatí bol vytvorený
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priestor na networking, čoho priamy výsledok bolo nájdenie projektových partnerov do nadchádzajúcich výziev a mnoho osobných kontaktov s potenciálom budúcich partnerstiev.
Podujatiu Brookerage event predchádzalo osobné stretnutie rektora UPJŠ prof. Sováka
a prof. Miškovského, riaditeľa TIP-UPJŠ na DG RTG, kde mali možnosť na najvyššej úrovni prezentovať univerzitu a jej strategické zámery. Táto návšteva zanechala mimoriadne dobrý dojem,
a ak budeme na týchto základoch stavať, v budúcnosti sa takáto „politika“ oplatí.
- Účasť na informačných dňoch a workshopoch
Koordinátori podpory projektov rámcových programov CCVaPP sa zúčastnili mnohých informačných dní a workshopov ku konkrétnym otvoreným alebo pripravovaným výzvam alebo témam výziev, ktoré organizovali Technologické centrum AV ČR, Európska komisia a CVTI SR Bratislava
a ďalej poskytovali informácie a konzultácie predkladateľom projektových žiadostí alebo záujemcom o prípravu projektových návrhov (pre PF konzultácie projektových návrhov KVANTECH
v rámci výzvy ERA Chair, ULTIMA vo výzve Twinning).
- Eit Budapesť
Koordinátori podpory projektov rámcových programov CCVaPP v priebehu roka 2019 vycestovali
aj do Budapešti na info day eit pod názvom „eit INNO DAY“. Výsledkom tohto podujatia boli dôležité
informácie, ktoré je možné zužitkovať ako na univerzitnej tak aj na fakultnej úrovni. Účasť na info
dni sa stala podnetom pre neskoršie angažovanie sa v európskych partnerstvách eit Health, eit Climate, eit DIGI. Tiež je potrebné vziať do úvahy aj potenciálne angažovanie sa v partnerstvách
eit ENERGY a eit RAW MATERIALS. Tu je vhodné tiež pripomenúť, že v eit RAW MAterilas sa už
viac ako 3 roky angažuje TUKE, z čoho ťaží niekoľkými projektami H2020. V eit Health a Climate
sa tiež angažuje T-systems a Innogy.
Human resouces strategy for researches (HRSR4R)
UPJŠ sa uchádza o ocenenie „HR Excellence in Research Award“, ktoré je indikátorom, že univerzita dodržuje 40 princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor zamestnancov. V nadchádzajúcom rámcovom programe Horizon Europe sa inštitúcie, ktoré
uvedené ocenenie nezískali, nebudú môcť uchádzať o finančnú podporu v niektorých výzvach.
Počas jesene 2019 sa uskutočnili prípravné stretnutia, ktorých sa zúčastnilo vedenie UPJŠ, vedenia fakúlt a univerzitných pracovísk ako aj zástupcovia CCVaPP. Kompetenčne riadila prípravné
činnosti prorektorka doc. Ručinská, ktorá úzko spolupracovala s Ing. Šimkovou v pozícii prípravného koordinátora.
Začiatkom roka 2020 sa predpokladá oficiálne zahájenie procesu na získanie vyššie uvedeného
ocenenia pod názvom „Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ“. Na ďalšom procese bude
CCVaPP aktívne participovať dvoma zamestnancami.
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Internacionalizácia v rámci vzdelávania a výskumu na univerzite patrí ku strategickým cieľom univerzity. V roku 2019 boli zahraničné aktivity UPJŠ spojené s udalosťami a úlohami, ktoré podčiarkujú medzinárodný rozmer univerzity a viaceré z nich vyplývali z členstva UPJŠ v medzinárodných
organizáciách a sieťach. UPJŠ v Košiciach je na univerzitnej úrovni členom v European University
Association – EUA, je signatárom Magna Charta Universitatum, je členom sietí v slovenských organizáciách, ktoré realizujú medzinárodné aktivity - v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte - L’Institut universitaire franco-slovaque (IUFS), v Americkej obchodnej komore na Slovensku
- The American Chamber of Commerce in Slovakia – AmCham, v Britskej obchodnej komore na
Slovensku - The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic – BritCham a v združení
Košice IT Valley. Počas roka 2019 sa UPJŠ usilovala o členstvo v medzinárodnej sieti Scholars at
Risk (SAR), dňa 3.10.2019 bola univerzita oficiálne prijatá do slovenskej sekcie tejto siete a predstavitelia vedenia univerzity sa zúčastnili jej výročného stretnutia v Banskej Bystrici. Ciele, ktoré
má sieť stanovené, sa stali súčasťou stratégie UPJŠ. Uvedené členstvá sú pre univerzitu dôležitým
zdrojom nových trendov a myšlienok aj prostredníctvom participácie na podujatiach organizácií.
Vo februári 2019 bola prorektorka UPJŠ súčasťou fokusovej skupiny, ktorej stretnutie sa uskutočnilo na Univerzite v Aalborgu v Dánsku na tému „The role of universities in innovation ecosystems“
a následne sa členovia vedenia UPJŠ zúčastnili výročnej konferencie EUA s rovnakou témou,
ktorá sa konala v apríli 2019 na Sorbonne univerzite v Paríži. Myšlienky prezentované na podujatí
UPJŠ boli využité v rámci riadenia aktivít a vzťahov univerzity. Poradkyňa UPJŠ pre kvalitu sa
zúčastnila podujatia EUA zameraného na kvalitu vzdelávania v rámci fóra European Quality
Assurance Forum, ktoré sa konalo v novembri 2019 v Berlíne. S cieľom získania nových poznatkov
a výmeny informácií členovia vedenia UPJŠ participovali na podujatí Magna Charta v Hamiltone
v Kanade pod názvom „University Freedoms and Responsibilities: Responding to the Challenges
of the Future“, ktoré prebiehalo v októbri 2019. Na výročnej konferencii boli diskutované otázky
spojené s autonómiou univerzít a úlohou univerzít v rámci národných a európskych štruktúr.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizovala v roku 2019 viaceré aktivity, ktoré boli
cielené na vytvorenie príležitostí zapojiť UPJŠ do konzorcia so zámerom podania žiadosti o grant
v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít. Vo februári 2019 sa UPJŠ zapojila ako Associate
partner do projektu aliancie, ktorú koordinovala Univerzita Palackého v Olomouci v rámci výzvy
European Universities 2019-EAC/A03/2018. Uvedený projekt nebol podporený.
Členstvo vo vhodnej aliancii, ktorá by sa uchádzala o projekt v rámci ďalšej výzvy "European universities (EAC-A02-2019)" bola v roku 2019 jednou z priorít univerzity. Z tohto dôvodu sa na UPJŠ
vytvoril tím „4U“, ktorý aktívne pracoval na vyhľadávaní, zisťovaní informácií týkajúcich sa možností
rôznych typov spoluprác, propagovaní a prezentovaní UPJŠ, oslovovaní partnerov a členovia tímu
sa zúčastňovali na stretnutiach a podujatiach zameraných na spolupráce univerzít a tvorbu sietí.
Tím „4U“ pod vedením prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu sa pravidelne radil s prodekanmi a expertmi fakúlt o možnostiach vytvorenia konzorcií resp. pripojenia sa k už existujúcim
alianciám a o dispozíciách preklopenia aktuálnych spoluprác do podoby aliancií. Výsledkom aktivít
tímu „4U“ bolo:



Zapojenie UPJŠ do aliancie „Aurora“ v pozícii Associate Partner. Koordinátorom aliancie
a projektu je Vrije Universiteit Amsterdam.
Zapojenie UPJŠ v konzorciu CATIA - Culture, Art, Tourism, Innovations Alliance“. Zámerom
CATIA je vytvorenie spoločného európskeho univerzitného campusu pre študentov, učiteľov, vedcov a regionálnych partnerov univerzít, ktoré by podporovalo inovatívnosť a otvorenosť „univerzity budúcnosti“. Konzorcium CATIA (webová stránka
) tvorí
sedem univerzít, koordinátorom je University of Economics Varna, Bulharsko.
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Dôležitým prvkom pri tvorbe medzinárodného prostredia na UPJŠ bola realizácia aktivít poslednej
etapy projektu „3i - Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania
na UPJŠ“ podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho
hlavným cieľom bolo prispieť k tvorbe medzinárodného prostredia na univerzite, orientoval sa na
vzdelávaciu úlohu univerzity a svojou podstatou bol zameraný najmä na internacionalizáciu doma,
V rámci projektu sa v roku 2019 podieľali učitelia a študenti univerzity na šiestich aktivitách projektu: Jarná internacionalizovaná škola doktorandov, Interdisciplinárne workshopy na UPJŠ za
účasti zahraničných expertov, Internacionalizácia certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, Jazyková a interkultúrna komunikácia pre zahraničných študentov, Internacionalizácia výučby na
UPJŠ účasťou zahraničných expertov, Jobshadowing. V roku 2019 bola myšlienka projektových
aktivít postavená okrem angažovanosti vlastných učiteľov a študentov aj na zapojení zahraničných
expertov, s ktorými sa realizovalo viacero podujatí, workshopov a prednášok na všetkých fakultách
a pracoviskách univerzity. Celkovo na trojročnom projekte participovalo spolu 523 učiteľov, 179
doktorandov a 915 študentov univerzity.
Podstatnou oblasťou medzinárodných aktivít univerzity sú zahraničné mobility zamestnancov
a študentov. V sledovanom období boli využívané všetky formy mobilít – štúdium, stáž, výučba aj
školenie resp. ich kombinácia, z ktorých sa najčastejšie realizovali školenia zamestnancov vrátane
administratívnych. Celkovo sa v akademickom roku 2018/2019 zúčastnilo medzinárodnej mobility
441 tvorivých zamestnancov UPJŠ a 320 študentov UPJŠ zo všetkých jej fakúlt a pracovísk. Za
účelom realizácie zahraničných mobilít využívali zamestnanci a študenti UPJŠ Erasmus+ program,
Národný štipendijný program, Fond NIL, Ceepus program, Vyšehradský fond a iné zdroje a projekty. V rámci programu Erasmus+, ktorý predstavuje dominantnú platformu realizovaných mobilít,
sa mobility uskutočňovali na základe medziinštitucionálnych dohôd, ktorých počet sa v roku 2019
v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 45 dohôd. Okrem absolútneho počtu medziinštitucionálnych dohôd vzrástol aj počet spolupracujúcich univerzít o 18. Celkovo univerzita spolupracovala
v rámci programu Erasmus+ s 244 univerzitami z 34 krajín na základe 473 dohôd.
Okrem mobilít boli dôležitým internacionalizačným prvkom aj aktivity zamerané na študentov alebo
realizované študentmi. V uplynulom akademickom roku prijala univerzita 152 študentov v rámci
mobilitných programov a vytvorila priestor pre štúdium viac ako 1400 zahraničných študentov, ktorí
študujú študijné programy v anglickom jazyku ako samoplatci alebo študujú v slovenskom jazyku. Celkový podiel zahraničných študentov tvoril v akademickom roku 2018/ 2019 viac ako 20
%. Zaujímavou súčasťou zahraničnej orientácie študijných programov je realizácia dvojitých diplomov. V uplynulom roku realizovala UPJŠ celkovo 13 spoločných študijných programov, ktoré sa
majoritne týkajú tretieho stupňa štúdia. Študenti univerzity sa pravidelne aktívne podieľajú svojimi
výkonmi, znalosťami a kompetenciami na reprezentovaní univerzity v zahraničí, v uplynulom roku
99 študentov participovalo na medzinárodných podujatiach a súťažiach.
Medzinárodné aktivity UPJŠ v roku 2019 prispeli k posilneniu postavenia UPJŠ v medzinárodnom
priestore a boli v súlade s dlhodobým zámerom univerzity. Celkovo možno zhodnotiť, že v roku
2019 sa udržal sa počet mobilít študentov UPJŠ, zvýšil sa počet mobilít učiteľov UPJŠ, zvýšil sa
počet mobilít administratívnych zamestnancov UPJŠ, podporoval sa záujem o štúdium slovenských študijných programov na univerzite u zahraničných študentov, zintenzívnili sa aktivity UPJŠ
v rámci medzinárodných organizácií, zvýšila sa intenzita marketingových nástrojov na propagáciu
UPJŠ v zahraničí.
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Systém kvality vzdelávania
Vnútorný systém zabezpečenia kvality (VSK) vzdelávania na UPJŠ sa riadi Rozhodnutím rektora
č. 9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (ďalej len „Rozhodnutie rektora č. 9/2017“), ktoré je v súlade
s novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení 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 (Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area) v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA, European Higher Education Area), známe pod skráteným názvom/označením ESG
(European Standards and Guidelines). ESG boli prijaté ministrami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie už v roku 2005 a v roku 2015 boli revidované a upravené. ESG 2015 sú využívané
v európskom vzdelávacom priestore pri internom a externom hodnotení kvality vzdelávania.
Oblasť politiky a postupov vnútorného systému kvality na univerzite sa sústreďuje predovšetkým
na nasledujúce indikátory hodnotenia kvality:
- vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu,
- pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov,
- zabezpečenie kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov,
- kontrolu, monitorovanie a permanentnú inováciu pedagogického procesu,
- dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov, zamestnancov na oblasť vzdelávania,
- 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 študijných
programoch a ich absolventoch.
Politiky a postupy VSK na UPJŠ sú podrobne rozpracované v Rozhodnutí rektora č. 9/2017 o zabezpečení 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 napĺňania cieľov vnútorného systému kvality,
- prijímať účinné opatrenia podporujúce zvyšovanie kvality.
Všetky informácie týkajúce sa VSK na UPJŠ sú zverejnené 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.
V roku 2019 UPJŠ začala, v súvislosti so zmenou národnej legislatívy a kreovaním Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, inovovať VSK ako komplexného rámca pre riadenie
a kontrolu kvality na UPJŠ. UPJŠ sa aktívne podieľala na pripomienkovaní predkladaných materiálov a hlási sa k princípu väčšej autonómnosti a zodpovednosti vysokých škôl. Zámerom UPJŠ
je akreditovať VSK v čo najkratšom možnom termíne.
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Neodmysliteľnou súčasťou plánovania, organizovania a evidencie štúdia je Akademický informačný systém (AiS2), ktorý sa stal štandardným nástrojom administrácie vysokoškolského vzdelávania 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
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov majú študenti UPJŠ možnosť vyjadriť svoj názor na vzdelávanie a jeho kvalitu, ako aj
formulovať vlastné návrhy a pripomienky.
Proces získavania spätnej väzby organizuje univerzita 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-hodnoteniakvality/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-hodnotenia-kvality/studenti/prieskum-hodnotenie-predmetov/).
c) Prieskum medzi absolventmi (Alumni Space v AiS2) umožňuje získavať informácie o uplatnení absolventov v praxi, monitoruje ich spokojnosť so štúdiom na UPJŠ a návrhy na zvýšenie 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/vyhodnotenia-dotazniky-fakulty/), ako aj spätnú väzbu na podnety vo forme opatrení z pozície manažmentu
fakúlt.
Veľkou devízou UPJŠ je administrácia štúdia prostredníctvom vlastného akademického informačného systému (AiS2), ktorý univerzita sama vyvíja nielen pre svoje potreby, ale aj pre ďalšie verejné a súkromné vysoké školy. To umožňuje univerzite flexibilne reagovať tak na požiadavky akademickej obce, ako aj prípadné zmeny v legislatíve. Vzájomná symbióza vedenia univerzity a vývojového tímu podnecuje rozvoj AiS2 a umožňuje neustále modernizovať proces riadenia štúdia a
znižovať administratívnu záťaž študentov. AiS2 je úzko prepojený s ďalšími informačnými systémami v rezorte a je tiež nositeľom nových trendov ako je prepojenie na ÚPVS a plná elektronizácia
prihlášky na vysokú školu.
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 elektronická podpora pre učiteľa, ktorá mu umožňuje nielen zadávať úlohy pre priebežné štúdium, ale aj
vyhodnocovať splnenie zadaní a zverejňovať výsledky priebežného hodnotenia práce študentov.
Na univerzite je mnoho predmetov, ktorých klasifikácia je ukončená na základe výsledkov priebežného hodnotenia štúdia. Hodnotenie študijných výsledkov študentov sa na všetkých súčastiach
UPJŠ uskutočňovalo v súlade s legislatívnymi normami a Študijným poriadkom UPJŠ.
Systém kvality finančného riadenia a verejného obstarávania
UPJŠ systematicky zabezpečuje kvalitu procesov a činností v jednotlivých oblastiach. Pravidelne zhodnocuje systém finančného riadenia, kvalitu rozpočtu a jeho dodržiavania, dosahuje
vytýčené ciele v mimo dotačných zdrojoch, či cielené úspory (úspora energií, zlepšenie verejného obstarávania, racionalizácia činností ...) a pod.
Na získavaní dotácií a nedotačných príjmov UPJŠ sa podieľajú všetky jej organizačné zložky.
Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej podpory študentov boli aj v roku 2019 dotácie zo štátneho rozpočtu
poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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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 2019 boli vo výške 65 173 722,56 Eur. Štruktúra týchto príjmov:
 Dotácia z MŠVVaŠ SR na bežné výdavky:
65,22 %
 Dotácia z MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky :
1,71 %
 Dotácie z iných kapitol Štátneho rozpočtu:
1,59 %
 Príjmy zo Štrukturálnych fondov Európskej únie:
1,49 %
 Zahraničné projekty:
1,94 %
 Dary a granty:
0,11 %
 Ostatné príjmy v hlavnej činnosti:
25,70 %
 Podnikateľská činnosť:
2,24 %
Na celkovom objeme nákladov sa hlavná činnosť podieľa výškou 65 467 046,75 € (náklady
vrátane vnútroorganizačných prevodov a dane z príjmu) a podnikateľská činnosť objemom
1 349 635,58 €.

Ukazovateľ

Náklady celkom v €

NÁKLADY

66 816 682,33

v tom:
Spotreba materiálu

3 422 145,34

Energie

1 963 701,63

Opravy a údržba

1 237 257,07

Cestovné

1 420 158,26

*Služby

5 794 204,17

Mzdové náklady vrátane odvodov

40 376 831,93

Ostatné sociálne poistenie a náklady

1 217 639,78

Odpisy

5 932 954,77

Vnútrofakultné a medzifakultné prevody

1 763 255,24

**Ostatné náklady

3 688 534,14

* v tom: služby za lektorovanie v objeme 839 413,02 €, klinické praxe v objeme 1 857 348,82 €
** v tom štipendiá doktorandov v objeme 2 631 339,88 €
Detailný rozpis investičných akcií, rekonštrukcií a opráv je uvedený vo výročnej správe o hospodárení UPJŠ za rok 2019. Na ich realizáciu boli použité finančné prostriedky pridelené
z MŠVVaŠ, ako aj vlastné zdroje univerzity.
Kvalita rozpočtu a hospodárenia
Jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými prostriedkami je hospodársky výsledok. V roku 2019 univerzita dosiahla zisk vo
výške 1 931 873,13 Eur. Tento bol vytvorený rozdielom medzi celkovými výnosmi UPJŠ vo
výške 68 748 555,46 € Eur a celkovými nákladmi vo výške 66 816 682,33 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 štvrťročných výkazoch analyzuje vývoj jednotlivých ukazovateľov. Následným
vyhodnotením prijíma rozhodnutia vedúce k cieleným úsporám prevádzkových nákladov.
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Dosiahnutie cieľov v mimodotačných zdrojoch
V roku 2019 získala UPJŠ finančné prostriedky zo školného a poplatkov spojených so štúdiom
v objeme 14 320 512,90 €, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast o 354 tis. € a to predovšetkým
v oblasti vzdelávania zahraničných študentov na Lekárskej fakulte.
Systém kvality verejného obstarávania
Veľká novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1.1.2019 priniesla viacero zmien ako úpravu limitov, postupov a plánu VO, nové informačné povinnosti, predĺženie archivácie z 5 na 10 rokov,
skrátenie lehôt na predkladanie ponúk pri podlimitných zákazkách a pod. Spomenutou novelou boli
prehodnotené a zmenené činnosti referátov úseku. Z hľadiska transparentnosti, okrem zverejňovania podlimitných a nadlimitných zákaziek, na webovom sídle univerzity sa začali zverejňovať aj
zákazky s nízkou hodnotou, a to napriek skutočnosti, že mu túto povinnosť zákon neukladá. Zásadnou zmenou bola centralizácia vybraných komodít, ktorá umožnila detailnejšie sledovanie čerpania zmlúv. Nakoľko proces verejného obstarávania je zložený z viacerých fáz, ktoré však spolu
úzko súvisia, univerzita začala klásť primárny dôraz na úvodnú analýzu a prípravu kvalitných podkladov, čím sa minimalizovali najčastejšie vznikajúce chyby v procese verejného obstarávania
a následného nákupu.
Z hľadiska zvýšenia kvality odbornosti pri príprave zvlášť komplikovaných verejných obstarávaní
(napr. nákup chemikálií, spotrebného laboratórneho a zdravotníckeho materiálu a nákup laboratórnych prístrojov) sa zaviedlo prizvanie odborných zamestnancov, ktorí mali významný vplyv na
voľbu zvoleného postupu pri realizácii verejného obstarávania. Nakoľko takéto odborné poradenstvo sa ukázalo ako efektívne, rovnaký prístup sa zvolil aj pri príprave Dynamického nákupného
systému na nákup laboratórnych prístrojov. Rok 2019 na úseku verejného obstarávania zároveň
ukázal zvýšený záujem pri využívaní elektronických služieb (univerzitný nákupný portál smartProcure), ktorý sa využíval administratívnymi i odbornými zamestnanci.
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Poslaním univerzity je tvoriť jej obraz ako lídra v oblasti vzdelávania a výskumu na Slovensku
i v zahraničí prostredníctvom mediálnej a marketingovej propagácie a prezentácie výsledkov
UPJŠ v oblasti vedy a vzdelávania. Stimulovať efektívnu spoluprácu univerzity so špecifickými cieľovými skupinami verejnosti za účelom vytvorenia, udržiavania a zvýraznenia pozitívneho a utlmovania a odstraňovania negatívneho obrazu o UPJŠ vo verejnom priestore v Slovenskej republike
a v zahraničí. Zároveň mapovať dianie na fakultách a univerzitných pracoviskách, vyhľadávať informácie o vedeckých podujatiach, medzinárodných konferenciách, významných vedeckých objavoch, 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.
Oblasť marketingu a propagácie
Printová inzercia
UPJŠ sa v roku 2019 prezentovala v špecializovaných prílohách: Kam na vysokú školu, Vysoké
školy, Sprievodca vzdelávaním, Prihlášky na VŠ, Vzdelávanie, Začal sa nový akademický rok,
Noc výskumníkov, Top Košice, Štúdium. Plošná inzercia v printových médiách bola zverejnená
v januári (Pravda, Košice Dnes, Korzár), februári (My, Sme, Nový čas), marci (My Pravda, Košice
dnes), máji (Pravda), júli (Japan Times), septembri (My Korzár, Košice Dnes), októbri (Korzár),
novembri (Korzár, Sme, Hospodárske noviny my, Pravda).
Cielené propagačné kampane
V roku 2019 Prírodovedecká fakulta UPJŠ realizovala propagačnú kampaň https://nadvakroky.sk,
ktorej cieľom bolo osloviť záujemcov o štúdium na VŠ, ale aj popularizovať prírodné vedy, matematiku a informatiku ako také. Pozitívne výsledky kampane ukazujú, že v budúcnosti sa musí
UPJŠ viac orientovať na moderné formy komunikácie s verejnosťou a premietnuť to do svojej marketingovej stratégie.
Propagácia UPJŠ formou účasti prezentačného stánku UPJŠ na podujatiach
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KAM NA VYSOKÚ Banská Bystrica
KAM NA VYSOKÚ Prešov
KAM NA VYSOKÚ Košice
GAUDEAMUS Bratislava
GAUDEAMUS Nitra
PROEDUCO Košice

Univerzitný časopis Universitas Šafarikiana
Je oficiálnym časopisom univerzity vydávaný s cieľom informovať o dianí na jej akademickej pôde.
Zároveň je prostriedkom internej komunikácie, pričom má ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej
verejnosti. Vychádza štvrťročne v náklade 670 ks a jeho tlačená verzia je distribuovaná na všetky
pracoviská univerzity. V roku 2019 boli vydané 4 čísla časopisu s nosnými témami: UPJŠ a zahraničná spolupráca, Významní rektori na UPJŠ, 60. výročie vzniku UPJŠ, Veda a umenie na UPJŠ.
Archív elektronickej verzie časopisov je zverejnený na stránke:

101

E-shop
Prevádzkovateľom internetového obchodu je UPJŠ v Košiciach. Uskutočňuje online predaj tovaru
prostredníctvom internetovej stránky http://eshop.upjs.sk/. Spôsob výberu tovaru, platby, záručné a dodacie podmienky stanovujú všeobecné obchodné podmienky.
E-shop - prehľad prevádzkovania na UPJŠ v Košiciach
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Umelecké telesá
Chorus Universitatis Šafarikianae – zmiešaný spevácky zbor
Zameriava sa na vystúpenia univerzitného charakteru, reprezentuje univerzitu doma i v zahraničí.
V roku 2019 naštudoval niekoľko nových skladieb rôzneho žánru - od klasickej starej hudby až po
modernú a filmovú hudbu. Pri slávnostných podujatiach univerzity nacvičil a predniesol hymnické
piesne, slovenské i zahraničné skladby. V zbore účinkuje 38 členov, z toho 13 zamestnancov
UPJŠ, 17 študentov UPJŠ (vrátane dvoch hudobníčok - klavír) a 8 externých členov. Zložku študentov v roku 2019 tvorili aj študenti zo zahraničia, najmä z Poľska, Ukrajiny a z Portugalska. Priebežne počas celého roka sú prijímaní noví študenti, zamestnanci aj externí speváci, v roku 2019
bolo prijatých do univerzitného zboru 10 študentiek a študentov prevažne z prvého ročníka Lekárskej, Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty.
Folklórny súbor Hornád
Členovia FS Hornád sa svojimi vystúpeniami aktívne zapojili do niekoľkých podujatí, napr. Juniáles,
či vianočné posedenie zamestnancov rektorátu a v roku 2019 sa sústredili na prezentačnú činnosť
v širokom spektre folklórneho prostredia, najmä však na prezentáciu skrz muzikál Veci čo sa dejú.
Aktuálne má súbor 70 stálych členov. Ako jeden z dominantných reprezentantov košického folklóru
sa prezentoval na oslavách 10. výročia Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria. Absolvoval
niekoľko repríz muzikálu Veci čo sa dejú vo viacerých slovenských mestách, zúčastnil sa slávnostného galakoncertu medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu v Bratislave, Zlatého pásma speváckej zložky na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka, celoslovenskej súťaže sólistov tanečníkov Šaffova Ostroha 2019. Bol hosťom večera 70. výročia Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v košickom Amfiteátri, Podpolianskych slávností v Detve, festivalu Rejdová, Krivany, Klenovská Rontouka, Východná. V letnom období získal titul Laureát na významnom podujatí Akademický Zvolen 2019. Sólisti FS Hornád mal
významné postavenie v projekte Klenoty kraja ako súčasť podujatia Antalógia folklóru Košického
kraja. UPJŠ reprezentoval aj na Medzinárodnom festivale LIPARI v Taliansku.
Podrobnejšie informácie sú sústredné na: https://www.fshornad.com/.
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Univerzitné médiá
Študentský rozhlas Košice
Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo) začal zimný semester 2019 v počte približne 20 členov.
Väčšina 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. Vysielacia štruktúra sa nezmenila. V každej relácii boli odvysielané správy o univerzite, relácie sa venovali 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 akcie. Koncentrácia ŠtuRKa sa každoročne sústreďuje predovšetkým na
prípravu na súťaž RádioRallye 2019.
Univerzitná televízia Uni TV
Za rok 2019 sa v Uni TV organizačne zapojilo 14 študentov univerzity (výrazná časť redakcie odišla
pracovať do regionálnych mediálnych inštitúcií a časť začala aj vlastné podnikanie). Študentská
televízia v spolupráci s Filozofickou fakultou podnikla motivačné kroky na udržanie kvalitných študentov v UniTV počas ich štúdia na univerzite. Väčšina redakcie pozostáva zo študentov masmediálnej komunikácie. Účasť študentov v UNI TV je dobrovoľná, pričom ich aktivita je prepojená a
zohľadnená v predmetoch Televízna tvorba a Študentská odborná a umelecká činnosť. Do študentskej televízie sa prvý rok podarilo prilákať aj študentov iných fakúlt. Stála divácka základňa:
Facebook Uni TV sleduje 766 používateľov; Youtube kanál Uni TV aktívne odoberá 238 používateľov.
Cena rektora za významný mediálny čin
Udelenie Ceny rektora za významný mediálny čin je považované za vyjadrenie pocty a uznania
jednotlivcom a kolektívom za pozitívne zviditeľňovanie UPJŠ v Košiciach v masmediálnej oblasti.
Poslaním ocenenia je vyjadriť jednotlivcom a kolektívom UPJŠ verejné uznanie za ich jedinečné
aktivity, ktoré vyvolali významný mediálny ohlas alebo ohlas vo verejnosti.
Nositelia Ceny rektora za významný mediálny čin v roku 2019:
 Kolektív pracovníkov z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ, Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ako aj SAV pod vedením doc. RNDr.
V. Tomečkovej, PhD. za mediálne ohlasy na zorganizovanie výstavy „Ľudská slza ako umenie“.
 Kolektív pracovníkov z Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ, Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ako aj Ústavu telesnej výchovy
a športu UPJŠ pod vedením prof. Mgr. A. Madarasovej Geckovej, PhD. za mediálne ohlasy
na štúdiu HBSC o živote slovenských školákov.
 Kolektív pracovníkov Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ pod vedením Dr. h. c.
prof. PhDr. M. Gbúrovej, CSc. z a mediálne ohlasy na hodnotenie a analýzu výsledkov jednotlivých volieb konajúcich sa na Slovensku v rokoch 2018 – 2019.
Mediálna oblasť
Monitoring elektronických médií, tlače a internetu
Monitoring médií (dodávku mediálnych služieb) zabezpečovala pre UPJŠ spol. SLOVAKIA ONLINE s.r.o. Bratislava na základe zmluvnej spolupráce. Spoločnosť pravidelne poskytovala off-line
denný monitoring elektronických médií, internetových stránok, portálov a printov podľa univerzitou
zvolených kľúčových slov. Umožnila nám zároveň prístup do on-line archívnej databázy monitoringov a on-line prístup do štatistického modulu. Spoločnosť vypracovala pre UPJŠ profesionálnu
kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu mediálnych výstupov za rok 2019.
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Tlačové správy
Z univerzitnej úrovne bolo v roku 2019 vydaných spolu 88 tlačových správ. UPJŠ prostredníctvom
nich informovala verejnosť o pripravovaných a uskutočnených podujatiach.
Prehľad počtu tlačových správ na UPJŠ v roku 2019
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12
10
8
6
4
2
0

Tlačové konferencie
V roku 2019 sa z úrovne univerzity uskutočnilo 6 tlačových konferencií (TK). TK k národnému stretnutiu SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC (22.03.2019); TK pri príležitosti 88. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie na UPJŠ (26.04.2019); TK k zrekonštruovaným internátom na Medickej ulici
(10.09.2019); TK pri príležitosti 60. výročia vzniku UPJŠ (17.09.2019); TK k rozsiahlej rekonštrukcii
Botanickej záhrady (11.12.2019); TK k slávnostnému odhaleniu historicky prvej busty Pavla Jozefa
Šafárika (13.12.2019).
Mediálna analýza
Na základe rozhodnutia vedenia UPJŠ monitoring elektronických médií, tlače a internetu zabezpečuje spoločnosť Storin. Univerzita má k dispozícii aj monitorovanie mediálnych výstupov formou
kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy.
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Sociálne siete

Sociálna sieť je webová platforma určená sa nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi.
Najznámejšími a najpoužívanejšími sociálnymi sieťami sú v súčasnosti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter a LinkedIn. Jednotlivé sociálne siete majú rôznych užívateľov, resp. zverejňovaný
obsah má rôzny charakter a účel. Facebook a Instagram sú využívané pre obsah z bežného každodenného života. LinkedIn a Twitter sú sociálne siete pre profesionálov, slúžia k nadväzovaniu
kontaktov s pracovnými partnermi, udržiavaniu kontaktov medzi spolužiakmi, školou a jej absolventami (potenciálne využitie pre účely Alumni klubu).
Facebook
Facebook je najpoužívanejším komunikačným webovým nástrojom na univerzite –v súčasnosti má
6500 sledujúcich fanúšikov. Vzhľadom na cieľovú skupinu uvedenej sociálnej siete, je dobrým nástrojom na prezentáciu školy, študijných programov, predmetov a študentského života. Zároveň
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 čítanosť niektorých
mienkotvorných médií. Z pohľadu silného konkurenčného akademického prostredia využívajúceho
sociálne siete je dôležité, aby bol FB UPJŠ využívaný efektívne a v čo najväčšej miere so zreteľom
na jeho rastúci vplyv pri distribúcií správ nielen vo vzťahu k médiám, ale aj širokej verejnosti.
Demografické údaje o fanúšikoch FB stránky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súčasnosti je facebook využívaný v súlade s novou komunikačnou stratégiou, ktorá bola nastavená na základe výstupov z kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy príspevkov publikovaných na FB
stránke UPJŠ v Košiciach za rok 2017 a 2018. Vďaka podrobným informáciám a štatistikám z
uvedenej analýzy môžeme pri publikovaní príspevkov využívať silné časy a dni s cieľom distribuovať danú informáciu smerom k čo najväčšiemu počtu ľudí. Okrem hlavnej facebookovej stránky
UPJŠ fungujú v rámci univerzitného prostredia aj ďalšie FB stránky fakúlt, fakultných pracovísk
(ústavov, katedier…) či univerzitných pracovísk.
Vo vzťahu k FB stránkam ďalších subjektov v rámci univerzity je nevyhnutné nastavenie jednotnej
komunikácie, ako aj ďalšie vzdelávanie v rôznych oblastiach spravovania FB stránok. Z uvedeného
dôvodu sme iniciovali počas zimného semestra 2019/2020 niekoľko workshop pre správcov FB
profilov a Instagram profilov pôsobiacich na univerzite za účelom edukácie v oblasti tvorby unikátneho obsahu, efektívneho využívania všetkých možností Facebooku, spravovania nastavení a štatistík, sledovania silných a slabých časov na publikovanie príspevkov a mnohé ďalšie. V týchto
aktivitách budeme pokračovať aj v ďalšom období.
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Instagram
UPJŠ profil na Instagrame má 1500 sledujúcich osôb – zobrazuje sa im prezentovaný obsah profilu. V porovnaní s inými podobnými subjektami to nie je adekvátny počet. Perspektívnou úlohou
bude budovať základňu fanúšikov.
Pri univerzitnom Instagrame sa sústreďujeme na vizuálny obsah – fotografie, séria záberov či šírenie videa prostredníctvom obľúbeného nástroju Instastories. Vzhľadom na to, že jeho komunikačno-propagačné možnosti sú značné, bude potrebné jeho možnosti propagovať aj na úrovni
fakúlt UPJŠ. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa počet IG profilov pôsobiacich na univerzite zvýšil, avšak funkcie siete sú využívané v rôznej intenzite. V ďalšom období budeme pokračovať
v školeniach správcov profilov na Instagrame.
YouTube
Na univerzitnom YouTube sú zverejňované propagačné videá a videá z univerzitných a fakultných
podujatí. YouTube kanál nie je dostatočne využitý. Perspektívne je potrebné pracovať na vylepšovaní obsahu a priebežnom zverejňovaní videí zo života univerzity a jednotlivých pracovísk.
V závere roka boli spustené aj ďalšie profily – na Twitteri a na LinkedIne. Ich momentálne parametre sledovanosti však zatiaľ nie sú reprezentatívne.
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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
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UPJŠ v rankingoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pravidelne vyhodnocuje medzinárodné rankingy, na
základe ktorých sleduje nielen medzinárodné postavenie UPJŠ, ale porovnáva sa prostredníctvom
nezávislého hodnotenia aj so slovenskými univerzitami. UPJŠ sa umiestňuje najmä v rankingoch
URAP, Best Global Universities Ranking, U-Multirank, RankPro, ktoré berú do úvahy rozdielne
kritéria, viažuce sa predovšetkým na vedecké a vzdelávacie charakteristiky univerzít.
V uplynulom akademickom roku získala UPJŠ veľmi priaznivé hodnotenie v rankingu U-Multirank 2019, v rámci ktorého UPJŠ skončila na druhej pozícii z celkového počtu deviatich hodnotených slovenských univerzít. V hodnotení univerzít v celej Európe sa UPJŠ umiestnila v polovici
rebríčka z celkového počtu 1037 univerzít. Z pohľadu čiastkových kritérií získala UPJŠ najlepšie
hodnotenie A v štyroch indikátoroch, a to interdisciplinárne publikácie, medzinárodné spoločné
publikácie, regionálne spoločné publikácie, strategické výskumné partnerstvá v regióne.
Na základe rankingu RankPro patrila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku
2019 k 500 najlepším univerzitám sveta. Celkovo sa umiestnila na 500. pozícii a spomedzi štyroch
hodnotených slovenských univerzít jej patrilo druhé miesto.
V rámci rankingu Best Global Universities Ranking, si UPJŠ v medziročnom porovnaní udržala
druhé miesto medzi tromi hodnotenými slovenskými univerzitami, a celkovo zaujala 987. miesto zo
súhrnného počtu 1500 hodnotených univerzít sveta.
Hodnotenie rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance, ktoré sumarizuje približne 10 % univerzít sveta na základe šiestich hodnotených kritérií zameraných na vedecké aktivity, poukázalo na stabilné popredné umiestnenie UPJŠ. V hodnotení 2019/2020 sa UPJŠ umiestnila na tretej pozícii v rámci siedmich slovenských univerzít, ktoré boli v rankingu zahrnuté.
V rámci celosvetového porovnania obsadila UPJŠ 1232. miesto.
60. výročie vzniku UPJŠ v Košiciach
UPJŠ si v roku 2019 pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Do jubilejného akademického roku
vstúpila s piatimi fakultami a viac ako 6 600 študentmi na všetkých troch stupňoch štúdia. Do svojho
druhého funkčného obdobia nastúpil prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v poradí dvanásty rektor
UPJŠ. Slávnostná inaugurácia rektora bola súčasťou slávnostného zhromaždenia akademickej
obce UPJŠ, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka
2019/2020 spojeného s oslavami 60. výročia založenia univerzity dňa 18. septembra 2019 v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach.
Krédom univerzity v oblasti vzdelávania je neustála podpora internacionalizácie štúdia, interdisciplinarita a nové inovatívne metódy vo výučbe s využitím prvkov e-learningu. Pre študentov naďalej
ponúkať rozsiahle kariérne poradenstvo za účelom zlepšenia ich uplatnenia na trhu práce. Za jednu
z prioritných úloh je považované neustále zdôrazňovanie významu kvality vzdelávacieho procesu
ako jednej z hlavných úloh univerzity.
Kľúčovým rozvojovým stimulom univerzity, ktorého základy sa položili v ostatných rokoch, bol
vstup Slovenska do EÚ a následne implementácia projektov zo zdrojov európskych štrukturálnych
fondov v rámci operačných programov na podporu vedy, výskumu, inovácií, ale aj vzdelávania.
Konkurencieschopnosť UPJŠ vo vedecko-výskumnej i vzdelávacej oblasti výrazne posilnilo kreovanie centier excelentnosti, univerzitných vedeckých parkov. Na atraktivitu štúdia má pozitívny
vplyv aj rekonštrukcia historických budov areálu Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty pre
potreby výučby a knižničných služieb.
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Aj na úvod jubilejného akademického roka sa univerzita pýši viacerými zlepšeniami svojich priestorov. Výraznými rekonštrukčnými prácami prešli študentské domovy na Medickej ulici, Aula prof.
Prasličku na Moyzesovej ulici, Veľká zasadačka a vstupná hala Rektorátu UPJŠ, ako aj budova
Lekárskej fakulty na Triede SNP spolu s hlavným vchodom. Zároveň rekonštrukcia v priestoroch
Botanickej záhrady UPJŠ, kde sa obnovili elektrické rozvody, vnútorné priestory, vstupná hala,
jeden zo skleníkov, ako aj dolný bazén.
Napriek pomerne výraznému poklesu záujmu mladých ľudí v ostatných desiatich rokoch o vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku (11 %), na UPJŠ sa tento trend neprejavil v takej výraznej miere,
čo je dané nielen efektívnymi propagačnými aktivitami, ale najmä kvalitou vzdelávania, zaujímavou
ponukou študijných programov, certifikovanými interdisciplinárnymi kurzami, ponukami v rámci
programov Erasmus a Erasmus+, záujmovými združeniami, študentskými spolkami, ktoré pracujú
na UPJŠ, v súčasnosti aj kvalitnými ubytovacími priestormi a v neposlednom rade aj príťažlivým
prostredím, kultúrnymi ponukami a otvoreným trhom práce mesta Košice.

Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2019 bola prerokovaná a schválená na
zasadnutiach Akademického senátu UPJŠ v Košiciach dňa 30.04.2020, Vedeckej rady UPJŠ
v Košiciach dňa 29.05.2020 a Správnej rady UPJŠ v Košiciach 12.06.2020.
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Príloha 1
Prehľad vydaných a zrušených vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach, ktoré nastali v roku 2019
Vnútorné predpisy – vydané v roku 2019
Príkazy rektora
- Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4/2018 na zabezpečenie realizácie Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 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.: REK00104/2019UPA/6323 zo dňa 10.12.2019
- Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2016 na vykonanie Rozhodnutia rektora č. 16/2016 na
realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a
jej súčastí, č. j.: REK000104/2019-UPA/184 zo dňa 16.01.2019
k Príkazu rektora č. 11/2015 na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní oznamovania a ďalšieho postupu pri vzniku úrazu, choroby z povolania a nebezpečnej udalosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č .j.: REK000498/2019-UPA/5710 zo
dňa 04.11.2019
- Dodatok č. 12 k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie dizajn manuálu jednotného vizuálneho
štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000104/2019/ zo dňa 29.01.2019
- č. 6/2019 na realizáciu Smernice č. 4/2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a opatrenia na
zabezpečenie ochrany pred požiarmi na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej
súčastiach, č. j.: REK000104/2019-UPA/ 4398 zo dňa 10.10.2019
- č. 5/2019 na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na UPJŠ v Košiciach a jej
súčastiach, č. j.: REK0000/2019-UPA/2999 zo dňa 25.06.2019
- č.4/2019
o stanovení
mimoriadnej
odovzdávajúco-preberajúcej
inventarizácie,
č. j.: REK104/2019-ÚPA/676 zo dňa 22.02.2019 + Dodatok č.1, č. j.: REK000104/2019UPA/1536 zo dňa 1.3.2019
- č. 3/2019 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j.:
REK000104/2019-UPA/465 zo dňa 04.02.2019
- č. 2/2019 o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej
súčastiach, č. j.: REK0000104219-UPA/453 zo dňa 06.01.2019.
+ Dodatok č.1, č. j.: REK0000104/2019-UPA/883 zo dňa 26.03.2019
s účinnosťou dňa 01.04.2019
+ Dodatok č. 1, č. j.: REK0000104/2019-UPA/883 zo dňa 26.03.2019
+ Dodatok č.2, č. j.: REK0000104/2019-UPA/2911 zo dňa 20.06.2019
- č. 1/2019 o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
prijatých na základe Správ z kontroly zo dňa 09.01.2019, č. j.: REK0000104219-UPA/412 zo
dňa 14.01.2019
Rozhodnutia rektora
- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 9/2018 na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.:
REK00098/2019-UPA/6178 zo dňa 29.11.2019
- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 5/2009 o vykonávaní akademických obradov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00098/2019-UPA/5184 zo dňa
01.10.2019
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2017, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok a
registratúrny plán Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí,
REK000920/2019-UPA; REK002917/2019 zo dňa 21.06.2019
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 11/2018, ktorým sa upravuje bezpečnostná smernica
prevádzkovania kamerového a monitorovacieho informačného systém na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00098/2019-UPA/2894 zo dňa
28.06.2019
Dodatok č. 5 k Rozhodnutiu rektora č. 9/2016 o zriadení stálych komisií, č.
j.:REK000098/2019-UPA/28075 zo dňa 17.06.2020
Dodatok č. 4 k Rozhodnutiu rektora č. 9/2016 o zriadení stálych komisií, č. j.
REK000098/2019-UPA/1492 zo dňa 05.04.2019
Dodatok č. 2 k Rozhodnutiu rektora č.20/2018 o organizácii vedeckých parkov a výskumného centra na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK000098/2019-UPA/ 1535 zo dňa
1.3.2019
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.: REK00098/2019ÚPA/182 zo dňa 16.01.2019
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 18/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
budovy MINERVA, Moyzesova ul. č. 9, Košice, č. j.: REK000098/2019-ÚPA/673 zo dňa
14.02.2019 s účinnosťou dňa 15.02.2019
č. 17/2019, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00098/2019-UPA/6383 zo dňa 11.12.2019 s účinnosťou
dňa 01.01.2020
č. 16/2019, ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej komisie Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, č. j.: REK0098/2019-UPA/6324 zo dňa 10.12.2019
č. 15/2019, o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2020/2021 na UPJŚ v Košiciach, č.
j.: REK00098/2019-UPA/6315 zo dňa 28.11.2019. Tento Poriadok poplatkov nadobudol
platnosť dňa 28.11.2019 a účinnosť dňa 1.9.2020
č.14/2019, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Botanickej záhrady UPJŠ,
č. j.: REK00098/2019-UPA/6220 zo dňa 10.12.2019 s účinnosťou dňa 02.01.2020
č.13/2019 o poradných orgánoch rektora UPJŠ v Košiciach, č. j.: REK0000/2019-UPA/5999
zo dňa 02.12.2019
č. 12/2019, ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo pre PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, č .j.: REK00098/2019-UPA/5328 zo dňa 01.10.2019
č. 11/2019 o realizácii kvalifikačného vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00098/2019-UPA/5119 zo dňa 16.08.2019 s účinnosťou
dňom 02.09.2019
č.10/2019 na realizáciu zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00098/2019-UPA/3825 zo dňa
24.07.2019.
č. 9/2019 o zriadení stálych komisií, č. j.: REK000098/2019-UPA/ 3184 zo dňa 01.07.2019
č. 8/2019, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00098/2019-UPA/2832 zo dňa 26.06.2019 s účinnosťou
dňa 01.07.2019
č. 6/2019, ktorým sa vydávajú Pravidlá spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného
programu tretieho stupňa, č.j.:REK00098/2019-UPA/1924 zo dňa 30.04.2019 s účinnosťou
dňa 01.05.2019
č. 5/2019, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00098/2019-UPA/1504 zo
dňa 01.04.2019
č. 4/2019, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre
potreby fakúlt a univerzitných pracovísk, č. j.: REK00098/2019-UPA/1490 zo dňa 3.4.2019
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č. 3/2019, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre potreby IT AKADÉMIE – hlavná činnosť, č. j.: REK000098/2019-UPA/1209 zo dňa 01.03.2019
č. 2/2019, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a jej súčastiach, č. j.: REK000060/2019-EKU/1118 zo dňa 13.03.2019. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť a účinnosť dňa 01.03. 2019
č. 1/2019, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK0006/2019-UPA/171 zo dňa 12.02.2019

-

-

Smernice
Dodatok č. 1 k Smernici č. 12/2015 o podmienkach oznamovania a ďalšom postupe pri
vzniku úrazu, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach č. j.: REK000498/2019-UPA/5709 zo dňa 04.11.2019
Dodatok č. 1 k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach č. j: REK000498/2019-UPA/4949 zo dňa 31.08.2019
s účinnosťou dňom 01.09.2019
Dodatok č. 1 k Smernici č. 7/2018o edičnej činnosti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.:
REK000498/2019-UPA/4948 zo dňa 31.08.2019 s účinnosťou dňom 01.09.2019
č. 7/2019, ktorou sa stanovuje spôsob evidencie, vyradenia a likvidácie majetku na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK00498/2019-UPA/6448 zo dňa
16.12.2019 zo dňa 02.01.2020
č. 6/2019 o evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000498/2019-UPA/5593 zo dňa 13.11.2019
č. 5/2019 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000498/2019-UPA/5594 zo dňa 13.11.2019
č. 4/2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK0000/2019UPA/4388 zo dňa 10.10.2019
č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŚ v Košiciach a jej súčastiach,
č. j.: REK000498/2019-UPA/4817 zo dňa 06.09.2019
č. 2/2019na realizáciu verejného obstarávania a nákupu v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j: REK00498/2019-UPA/2931 zo dňa 25.06.2019
+ Dodatok č. 1, č. j.: REK000498/2019-UPA/5635 zo dňa 24.10.2019
+ Dodatok č. 2, č. j.: REK000171/2020-UPA/ 244 zo dňa 20.01.2020
č.1/2019, ktorou sa stanovuje postup pri zmenách v poskytovaní študijných programov, č. j.:
REK0000498/2019-UPA/1213 zo dňa 01.03.2019

-

-

-

-

-

-

Pokyny rektora
-

č. 1/2019, ktorý upravuje postup pri vykonávaní inventarizácií majetku a záväzkov na UPJŠ
v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000498/2019-UPA/ 6459 zo dňa 16.12.2019 s účinnosťou dňa 02.01.2020

Príkazy kvestora
-

č. 1/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok používania elektrických kolobežiek
zamestnancami UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.: REK000498/2019-UPA/3724 zo dňa
05.08.2019 s účinnosťou dňom 01.08.2019
+ Dodatok č. 1, č. j.: REK000416/2020-UPA/490

Metodické pokyny a usmernenia rektora
-

Metodické usmernenie k Rozhodnutiu rektora č. 9/2018 na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
č .j.: REK000098/2019-UPA/6178 zo dňa 29.11.2019
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Metodické usmernenie pre zjednotenie postupu pri aplikácii ustanovenia Čl. 3 oddielu c)
bodu 11 Pracovného
poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
č. j.: REK000498/2019-UPA/3019 zo dňa02.07.2019 s účinnosťou dňa 01.08.2019

-

Ostatné vnútorné predpisy
Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j:
REK000157/2019-UPA/1180 zo dňa 16.05.2019 s účinnosťou dňa 01.09.2019
Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.:
REK000157/2019-UPA/1179 zo dňa 22.02.2019. Dodatok č. 2 nadobudol platnosť dňom
01.01.2019
Kolektívna zmluva, č. j. REK000335/2019-UOC, zo dňa 06.02.2019 s účinnosťou od
01.03.2019
+ Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“
zo dňa 06.02.2019 s účinnosťou od 01.03.2019
+ Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového
sporenia na roky 2019-2020“ zo dňa06.02.2019 s účinnosťou od 01.03.2019
Študijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2.
stupeň štúdia, č. j.: REK000498/2019-UPA/2383 zo dňa 16.05.2019 s účinnosťou dňa
01.09.2019
Študijný poriadok doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č.
j.: REK0000498/2019-UPA/ 2201 zo dňa 17.05.2019

-

-

-

-

Organizačné poriadky UPJŠ a ÚP UPJŠ v Košiciach
-

-

-

Rozhodnutie rektora č. 14/2019, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK00098/2019-UPA/6220 zo
dňa 10.12.2019 s účinnosťou dňa 02.01.2020
Organizačný poriadok Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000498/2019-UPA/ 5208 zo dňa 01.10.2019
Rozhodnutie rektora č. 1/2019, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK0006/2019-UPA/171 zo dňa
12.02.2019

Vnútorné predpisy – zrušené v roku 2019
Príkazy rektora
-

-

Nadobudnutím účinnosti Príkazu č. 2/2019 sa ruší Príkaz rektora č. 1/2016 o realizácii
finančnej kontroly na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 114/2016 zo dňa 18.01.2016
vrátane jeho dodatkov
+ Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2016, č. j. 1284/2016 zo dňa 13.04.2016
+ Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2016, č. j. 2630/2016 zo dňa 19.08.2016
+ Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 1/2016, č. j. REK000736/2017-UPA/13528
zo dňa 06.11.2017
Nadobudnutím účinnosti Príkazu č. 5/2019 sa ruší Príkaz rektora č. 1/2010 na realizáciu
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č.
j. 123/2010 zo dňa 14. 01. 2010

Rozhodnutia rektora
-

č. 8/2019, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a jej súčastiach č. j. REK000098/2019-UPA/2832 zo dňa 26.06.2019
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-

-

-

-

č. 2/2019, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a jej súčastiach č. j.REK000060/2019-EKU/1118 zo dňa 13.03.2019.
č. 26/2018, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ 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 Košiciach
a jej súčastiach č. j.REK000156/2018-EKU/8756 zo dňa 10.12.2018
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 PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, č.j.REK000239/2018-UPA/6992 zo dňa 01.10.2018
č. 16/2018 na realizáciu ust. zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov č. j. REK000239/2018-UPA/4655 zo dňa 16.07.2018
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-UPA/3350 zo
dňa 17.05.2018 a jeho dodatky.
č. 9/2016 o zriadení stálych komisií č. j. 1445/2016 zo dňa 02.05.2016 v znení Dodatkov 1-5
č. 20/2013, ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej komisie Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, č. j.: 4318/2013 zo dňa 11.11.2013

Pokyn rektora
č. 2/2009 upravujúci postup pri vykonávaní inventarizácií majetku a záväzkov na UPJŠ č. j.
1064/2009 zo dňa 14. 09. 2009 a Dodatok č. 2

-

Smernice
-

č. 2/2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2101/2013 zo dňa 31.05.2013
č. 5/2018 na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. REK000/2018-ÚPA/2045
č. 1/2013 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach, č. j. 2101/2013 zo dňa
28.05.2013
č. 2/2009 pre spôsob evidencie, vyradenia a likvidácie majetku na fakultách UPJŠ, Rektoráte UPJŠ, vedeckých a pedagogických pracoviskách, informačných pracoviskách a účelových zariadeniach UPJŠ č. j. 1134/20096 zo dňa 14.9.2009 v znení jej Dodatku č. 1

Ostatné vnútorné predpisy
-

-

Požiarny štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4320/2013 zo dňa
4.11.2013 v znení všetkých dodatkov
Poriadok doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, schválený AS UPJŠ dňa 15.12.2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Kolektívna zmluva na rok 2018, č. sp.: REK000399/2018-UOC
Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č.
j. 4263/2014, zo dňa 11.11.2014
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UPJŠ v Košiciach a nasledovné prílohy Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach:
Príloha č. 1: Podmienky na priznanie mimoriadneho štipendia za sťažený výkon praktických
pracovných činností doktorandovi dennej formy doktorandského štúdia.
Príloha č. 2: Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia za sťažený výkon praktických pracovných činností doktorandovi dennej formy doktorandského štúdia
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Organizačné poriadky UPJŠ a ÚP UPJŠ v Košiciach
-

Organizačný poriadok Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j.: REK000816/2017-ÚPA/11288 zo dňa 01.09.2017
Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č.
j. 4263/2014, zo dňa 11.11.2014
Organizačný poriadok Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č.
j. 325/03/P zo dňa 17. 2. 2003
Príloha 2
Tabuľková príloha
(samostatný excelovský súbor)
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