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AAKKAADDEEM
MIICCKKÝÝ SSEENNÁÁTT UUPPJJŠŠ

Akademický senát je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce univerzity
a jej sa zodpovedá zo svojej činnosti.

ZLOŽENIE:
Lekárska fakulta
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
MUDr. Pavol Harbuľák
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Tomáš Grendel – člen do 19.6.2008
Martin Novotný
Tomáš Vasilenko
– podpredseda
Martina Vidová – členka od 19.6.2008

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „AS UPJŠ“) sa v druhom roku svojho funkčného obdobia
2007-2011 zišiel spolu 10-krát. Na svojich zasadnutiach sa venoval
každoročným povinnostiam vyplývajúcim zo zákona.
V súvislosti s novelizáciou zákona o vysokých školách pribudli povinnosti, ktoré súvisia so zapracovaním zmien do štatútov univerzity
a jej fakúlt a následne s prepracovaním Študijného poriadku.

Prírodovedecká fakulta
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Bc. Jana Hurajová
RNDr. Erika Škrabuľáková
Bc. Marek Varchula

Rok 2008 sa začal návrhom vedenia univerzity na zmenu štruktúry
Ústavu telesnej výchovy, ktorý bol pokračovaním predchádzajúcich
opatrení, súvisiacich so zvyšovaním kvality. V rámci tejto zmeny došlo k prehodnoteniu štruktúry pracoviska a k dôslednému dodržiavaniu „Zásad výberového konania UPJŠ na obsadzovanie funkcií odborných asistentov, asistentov a lektorov“.
V priebehu roka sa AS UPJŠ zaoberal aktuálnou personálnou, ale aj
finančnou situáciou na Ústave vzdelávania v Rožňave. V súčasnosti
toto pracovisko garantuje jeden študijný program na bakalárskom
stupni, pričom v priestoroch pracoviska je zabezpečovaná aj výučba
pre jeden študijný program Prírodovedeckej fakulty.

– predseda

Právnická fakulta
JUDr. Lucia Baňacká – členka do 20.11.2008
Ing. Karolína Červená
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.
JUDr. Karin Prievozníková, PhD. – členka do 20.11.2008
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
– podpredseda
doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc. – člen od 18.12.2008
Lukáš Cisko
Jarmila Krešáková
Martina Kubíková

V ekonomickej oblasti sa AS UPJŠ na svojich zasadnutiach venoval
dvom hlavným úlohám – rozpočtu univerzity a Výročnej správe
o hospodárení UPJŠ. Na pridelenú štátnu dotáciu mala v uplynulom
roku negatívny vplyv tvrdohlavá metodika delenia štátnej dotácie
na vysoké školy, ktorá sleduje výkony univerzít len za jednoročné
obdobie. Univerzitné pravidlá tvorby a rozdeľovania rozpočtu boli
doplnené o príjmovú časť a vzhľadom na nedostatočnú dotáciu bol
znížený fond rektora na 2,5%. Navyše bol tento celý použitý len
na krytie deficitov jednotlivých fakúlt.

Fakulta verejnej správy
JUDr. Ondrej Hvišč, PhD.
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
JUDr. Peter Molitoris
Ing. Silvia Ručinská, PhD.
JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Bc. Tomáš Gáll – člen do 18.9.2008
Ján Raclavský – člen do 18.9.2008
Patrik Skalický
Bc. Marek Sedmák – člen od 23.10.2008
Bc. Tomáš Porhinčák – člen od 23.10.2008

Hospodársky výsledok za rok 2007, analyzovaný vo Výročnej správe, bol 8,323 mil. Sk, pričom s malými stratami skončili len Lekárska
fakulta a rozvíjajúca sa Filozofická fakulta. V priebehu roka AS UPJŠ
schválil postupne Poriadok poplatkov, ceny ubytovania v prenajatej
budove na Popradskej 76 v Košiciach a predĺženie prenájmu I-klubu.
V právnej oblasti AS UPJŠ spolupracoval prostredníctvom spoločnej
komisie s vedením univerzity na úprave znenia Štatútu univerzity.
Študijný poriadok univerzity bol oproti minulosti výrazne prepracovaný do takej formy, že dve fakulty (Prírodovedecká a Filozofická) sa
rozhodli nevytvárať vlastné študijné poriadky a riadia sa výlučne univerzitným materiálom.

Filozofická fakulta
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
– podpredsedníčka
Erika Makóová
Bc. Marcela Scholzová
Mgr. René Šebeňa - doktorand

AS UPJŠ sa postupne zaoberal študijnými poriadkami zvyšných
troch fakúlt a štatútmi Prírodovedeckej fakulty, Fakulty verejnej správy a Právnickej fakulty.

Univerzitné pracoviská
PhDr. Juraj Králik
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
PaedDr. Imrich Staško
Jana Lakatošová

V závere roka Akademický senát UPJŠ rokoval o dokumente Aktualizácia dlhodobého zámeru UPJŠ, ktorý predložil rektor UPJŠ.
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VEDECKÁ RADA UPJŠ

SPRÁVNA RADA UPJŠ

členovia

Ing. JUDr. Ján Bílek - od 19. 09. 2008

Lekárska fakulta:
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - predseda
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

doc. JUDr. Ján Husár, CSc. - predseda
Ing. Ján Király
RNDr. Jozef Ondáš, PhD. - podpredseda
JUDr. František Oravec
Ing. Martin Pitorák

Prírodovedecká fakulta:
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. - podpredseda
Dr. h. c. mult. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., mim. prof. - do 1.10.2008
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - od 21.11.2008
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

JUDr. Marián Porvažník
Patrik Skalický - študent
prof. Ing. Miloš Somora, CSc.
Ing. Štefan Šipoš
Ing. RNDr. Michal Tkáč

Právnická fakulta:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc.
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Ing. Attila Tóth, CSc.
JUDr. Zdenko Trebuľa

KOLÉGIUM REKTORA UPJŠ

Fakulta verejnej správy:
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Nora Štangová, CSc.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. JUDr. Alexander Brıstl, CSc.

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., mim. prof.
(do 30. 09. 2008)

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.

Externí členovia:
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Mons. Milan Chautur
Ing. František Knapík
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Arcibiskup Alojz Tkáč

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Ing. Stanislav Benčo
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VVEEDDAA AA VVÝÝSSKKUUM
M NNAA UUPPJJŠŠ
Univerzita patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého výskumu, ktorý napĺňa poslanie univerzity a patrí k jej
prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú definované v dlhodobých zámeroch UPJŠ a jednotlivých fakúlt a schvaľované
ich vedeckými radami. Základnou formou organizácie výskumu sú výskumné tímy, organizované výraznými vedeckými
osobnosťami, ktoré riešia výskumné problematiky. Výskumné tímy prekračujú hranice ústavov, fakúlt, ako aj samotnej
univerzity a prioritnou pri ich kreovaní je potreba komplexného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov.
Z univerzitnej úrovne je výskum podporovaný niekoľkými podpornými nástrojmi. Na posilnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov je od roku 2004 zavedený tzv. Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme
štúdia (ďalej len „VVGS“). Koncom roka 2008 bolo ukončené riešenie projektov, realizovaných v rámci tretej výzvy tohto
grantového systému, pričom v mesiaci september bola vyhlásená štvrtá výzva tohto grantového systému so začiatkom
riešenia v januári 2009. Pre potreby 4. výzvy boli alokované finančné prostriedky vo výške 29 874,53 EUR (900 tis. Sk).
Jedným z najvýznamnejších podporných nástrojov s cieľom podporovať integrované univerzitné prístupy, orientované
na excelentné osobnosti a výskumné tímy, je program Univerzitných centier excelentnosti (CEX). V roku 2008 pôsobili
na univerzite 3 univerzitné centrá excelentnosti, a to Centrum excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie,
Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt a Centrum pre výskum spoločenských aspektov zdravia – KISH (Košice Institute
of Social Health).
V roku 2008 výskumné kolektívy univerzity, vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných konzorcií, sa uchádzali
o získanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj - Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Celkove bolo podaných 6 žiadostí
(univerzita ako žiadateľ), z ktorých boli úspešné, a teda budú financované 4 projekty. Na riešení ďalších dvoch projektov
iných úspešných žiadateľov sa univerzita podieľa ako partner. Predpokladá sa, že tieto projekty aj vďaka ďalšiemu financovaniu týchto excelentných pracovísk prostriedkami zo štrukturálnych fondov pomôžu vyriešiť zaostávanie vedeckých
pracovísk univerzity v oblasti vedeckej infraštruktúry a budú významným impulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu
a vývoja na UPJŠ.

KKvvaalliiffiikkaaččnnáá ššttrruukkttúúrraa

V roku 2008 na Univerzite pôsobilo celkove 654,8 tvorivých zamestnancov v kvalifikačnej štruktúre uvedenej v tabuľke 1.
Z celkového počtu tvorivých zamestnancov univerzity je 35 nositeľov titulu „DrSc“.
Tabuľka 1
Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2008
Údaje udávajú priemerné prepočítané počty zamestnancov.
Prvé číslo udáva počet zamestnancov, financovaných z dotačných prostriedkov,
druhé číslo udáva počet zamestnancov, financovaných z mimodotačných prostriedkov.

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Univerzitné pracoviská
(spolu)
UPJŠ (spolu)

výskumní pracovníci

24+4,7
34,2+1,8
9,8+3,3
3
10

odborní asistenti,
asistenti a lektori
163,4+17,5
72,0+5,6
24,8+2,7
24,0+1
48,2+1,5

1

3,2

13,1

0

81,6+17,4

84,2+9,8

345,5+28,3

78,4+8,6

profesori

docenti

33,7+13
25,6+2,4
5,4+2,0
2
13,9

9

20,3+5,7
44,1+1,9
1+1
0
13

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2008 pribudlo 13 docentov:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
doc. MUDr. Monika Halánová, PhD.
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
doc. MUDr. Marek Dudáš, PhD.
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
doc. Ing. Viera Vojteková, PhD.
doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD.
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. RNDr. Michal Stanko, CSc.
doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2008 pribudlo 6 profesorov:

•
•
•
•
•
•

prof. MUDr. Erik Dorko, PhD.
prof. RNDr. Miroslav Repčák, CSc.
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

V súlade s článkom 5 ods. 3 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika udelil rektor UPJŠ po prerokovaní a schválení vo
Vedeckej rade UPJŠ čestný titul "Doctor honoris causa" významným osobnostiam verejného života:

•
•
•

Jean-Paul Costa – Právo, Francúzsko (dňa 4. 4. 2008)
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. – Dejiny filozofie, Česká republika (dňa 7. 11. 2008)
PhDr. Teodor Mőnz, CSc. – Dejiny filozofie, Slovenská republika (dňa 7. 11. 2008)

VVeeddeecckkéé pprroojjeekkttyy
V roku 2008 sa na univerzite riešilo 284 vedeckých projektov, z toho 140 projektov VEGA, 16 projektov KEGA, 2 projekty štátneho programu, 6 projektov AV, 42 projektov (34 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 8 – spoluriešitelia z UPJŠ) APVV,
z toho 3 (1 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ) zameraných na centrá excelentnosti, 15 projektov
VVGS, 16 projektov MVTS, 2 európske projekty 6. Rámcového programu a 35 iných projektov. V roku 2008 sa riešil 1
rozvojový projekt, zameraný na budovanie centier excelentného výskumu.
V roku 2008 sa pokračovalo v plnení centrálnych projektov MŠ SR z roku 2007, v rámci ktorých boli zabezpečené prístupy k databázam na rok 2008, konkrétne Univerzitná knižnica UPJŠ bola vedúcou projektu ku kolekcii databáz PROQUEST 5000 International a participovala na riešení ďalších 6 projektov, medzi ktorými boli aj projekty, zabezpečujúce
sprístupnenie elektronických databáz SCOPUS, ScienceDirect a Web of Knowledge.
Za významný je potrebné považovať tiež projekt Implementácie novej generácie inteligentných digitálnych technológií
do vzdelávania a organizácie výskumnej činnosti, ktorý realizuje Laboratórium transferu technológií v spolupráci s California Institute of Technology in Pasadena, California, USA; v uplynulom roku ukončili vývoj 3D verzie video aplikácie
ViEVO.
Na riešenie vedeckovýskumných projektov v roku 2008 získali zamestnanci univerzity súťaživou formou finančné prostriedky vo výške 85,4 mil. Sk (údaj k 31.10.2008).
V rámci programu APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“ (LPP) v roku
2008 zamestnanci univerzity získali 6,9 mil. Sk {11 projektov, z toho v dvoch projektoch boli spoluriešiteľmi zamestnanci
univerzity) a v rámci projektov APVV z oblasti bilaterálnej spolupráce predstavoval objem získaných finančných prostriedkov za rok 2008 pre univerzitu 438 tis. Sk (5 projektov).
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov z grantov na jedného tvorivého zamestnanca univerzity predstavuje
viac ako 130 tis. Sk.
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PPuubblliikkaaččnnéé vvýýssttuuppyy
V roku 2008 zamestnanci UPJŠ zverejnili 2325 publikačných výstupov. Tento počet evidovaných výstupov odpovedá stavu iba k 31. 10. 2008; napriek tomu sa pozoroval výrazný nárast v počte publikovaných výstupov v porovnaní s rokom
2007 (1463 publikačných výstupov). Štruktúra publikovaných vedeckých prác za rok 2008 je uvedená v tabuľke 2.
Tabuľka 2
Počty publikačných výstupov zamestnancov UPJŠ
Stav k 31. 10. 2008 (predkladané MŠ SR)

PRACOVISKO

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Univerzitné pracoviská
(spolu)
UPJŠ (spolu)

10
3
4
5
7

23
32
12
9
21

Publikácie
v karentovaných
vedeckých
časopisoch
a autorské
osvedčenia,
patenty a objavy
105
202
0
1
25

0

2

2

20

24

29

99

335

1862

2325

Knižné
publikácie
charakteru
vedeckej
monografie

Ostatné
knižné
publikácie

Ostatné
recenzované
publikácie

SPOLU

948
455
169
96
174

1086
692
185
111
227

O výskumnom zameraní univerzity svedčí fakt, že zamestnanci univerzity publikovali viac ako 14 % všetkých karentovaných prác publikovaných verejnými vysokými školami v SR, pričom podiel univerzity na počte študentov (7 045) predstavuje cca 5 %. Každý tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období viac ako 3,5 prác. Počty ohlasov na publikačné výstupy zamestnancov
Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne akceptovateľný výskum sa realizuje
predovšetkým na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte, o čom svedčí aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy
na univerzite v roku 2008 uvedený v tabuľke 3.
Za pozitívne je potrebné považovať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publikovaných prác. Jeden tvorivý
zamestnanec získal v hodnotenom období priemerne viac ako 5 ohlasov na svoje práce. Celkový počet evidovaných
ohlasov je 3312, vrátane ohlasov neuvedených v roku 2007; počet ohlasov je vyšší ako porovnateľný údaj za rok 2007 2845 ohlasov.
Tabuľka 3
Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ
K Názov kategórie
Ó
D
1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a
databáze SCOPUS
2 Citácie v domácich publikáciách registrované
v citačných indexoch Web of Science
a databáze SCOPUS
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce

Spolu

LF

PF

PrávF

FVS

FF

UP

Spolu

668

1482
+127*

0

0

46

8

2204
+127*

13

4+5*

0

0

10

3

30+5*

46

87+89*

38

2

42

7

228+89*

162

83+43*

85

32

156

8

526+43*

0
2
0
0

34
5
0
0
1695
+264*
1959

4
3
0
0

0
8
0
0

5

0

0
0
0
0

130

42

270

26

43
21
8
0
3054
+264
3318

891

11

3
8

Vysvetlivky:
* Ohlasy neuvedené v podkladoch za predchádzajúci kalendárny rok
LF
– Lekárska fakulta
PF
– Prírodovedecká fakulta
PrávF – Právnická fakulta
FVS – Fakulta verejnej správy
FF
– Filozofická fakulta
UP
– univerzitné pracoviská

PPoodduujjaattiiaa vv rráám
mccii „„TTýýžžddňňaa vveeddyy aa tteecchhnniikkyy nnaa SSlloovveennsskkuu 22000088““
UPJŠ sa v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008“ podieľala na organizácii rôznych podujatí, napr.:

- Seminár na tému "Metabolické komplikácie pľúcnych chorôb" (Lekárska fakulta)
- Fakultný vedecký seminár s názvom prednášky „Nanoveda – od fyziky k biovede“ (Prírodovedecká fakulta)
- Vedecká konferencia/workshop na tému „Právna úprava starostlivosti o životné prostredie“ (Právnická fakulta)
- Medzinárodná konferencia „Teória a prax verejnej správy“ (Fakulta verejnej správy)
- Medzinárodná vedecká konferencia „Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie“ (Filozofická fakulta)
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VVYYSSO
OKKO
OŠŠKKO
OLLSSKKÉÉ VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE NNAA UUPPJJŠŠ
AAkkrreeddiittoovvaannéé ššttuuddiijjnnéé pprrooggrraam
myy
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebieha štúdium výhradne v akreditovaných študijných programoch. Ich
štruktúru a počet v akademickom roku 2007/2008 sumarizuje tabuľka č. 1. Detailný pohľad na konkrétne študijné programy a garantov je prístupný z webovej stránky univerzity (www.upjs.sk).
Tabuľka č. 1
Počty študijných programov, realizovaných v akademickom roku 2007/2008
UPJŠ

Programy
I. stupňa

Programy
I. a II.
stupňa

Programy
II. stupňa

Programy
III. stupňa

SPOLU

5

2

4

17

28

33

-

41

14

88

1

-

1

5

7

1

-

1

-

2

22

-

18

3

43

1

-

-

-

1

63

2

65

39

169

Lekárska
fakulta
Prírodovedecká
fakulta
Právnická
fakulta
Fakulta
verejnej správy
Filozofická
fakulta
Ústav vzdelávania
v Rožňave
SPOLU

UPJŠ eviduje vyvážené zastúpenie študijných programov prvého a druhého stupňa, s relatívne vysokým podielom študijných programov tretieho stupňa, čo je plne v súlade s jej dôrazom na tvorivú vedecko-výskumnú činnosť.

PPooččttyy ššttuuddeennttoovv ppooddľľaa ffaakkúúlltt
V akademickom roku 2007/2008 študovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo všetkých formách
a stupňoch štúdia celkom viac ako 7 500 študentov. Ich štruktúru vzhľadom na fakultu a formu štúdia zobrazujú tabuľky
č. 2 a č. 3.

Tabuľka č. 2
Počty študentov prvého a druhého stupňa denného a externého štúdia
v akademickom roku 2007/2008 na jednotlivých fakultách UPJŠ:

UPJŠ
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav vzdelávania v Rožňave
SPOLU

Denné
štúdium

Externé
štúdium

2 164
1 296
1 147
739
784
138
6 268

60
36
267
245
0
0
608
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Štúdium
zahraničných
študentov
(denná forma)
163
4
1
1
0
0
169

SPOLU
2 387
1 336
1 415
985
784
138
7 045

Tabuľka č. 3
Počty študentov denného a externého štúdia tretieho stupňa
v akademickom roku 2007/2008 na jednotlivých fakultách UPJŠ:

UPJŠ

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
SPOLU

Denné
štúdium

Externé
štúdium

Zahraničné
štúdium
(denná
forma)

55
115
21
16
207

207
28
65
0
300

5
2
0
0
7

Štúdium
zahraničných
študentov
(denná forma)
5
1
0
0
6

Spolu

272
146
86
16
520

PPrriijjíím
maacciiee kkoonnaanniiee
Prijímacie konanie na jednotlivé študijné programy sa riadilo v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa neskorších predpisov, ďalej podľa ustanovení Študijného
poriadku UPJŠ, ako aj podľa Študijných poriadkov jednotlivých fakúlt UPJŠ.
Prijímacie konanie prebiehalo v rozpätí mesiacov jún – september 2008. Na niektorých fakultách a študijných programoch
bolo potrebné splniť jediné kritérium, a to študijný prospech zo strednej školy, menovite výsledky maturitnej skúšky (Prírodovedecká fakulta, medziodborové štúdium na Filozofickej fakulte). Na ostatných fakultách univerzity boli študenti prijímaní na základe prijímacej skúšky (Fakulta verejnej správy, Právnická fakulta).
Pri viacerých študijných programoch slúžili pre výber kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech a výsledky prijímacej skúšky. Počty prihlásených a zapísaných študentov sumarizujú tabuľky č. 4 a č. 5.
Tabuľka č. 4
Počty prihlásených a zapísaných študentov na bakalárske študijné programy
a programy spojeného prvého a druhého stupňa
Počet
programov

UPJŠ
Lekárska fakulta

6
33
1
1
24
1
66

Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav vzdelávania v Rožňave
SPOLU

Počet
prihlášok

Počet zapísaných
študentov 1. ročníka
v septembri 2008

1619

433

1764
1397
558
1973
164
7 475

485
321
230
602
96
2167

Tabuľka č. 5
Počty prihlásených a zapísaných študentov
na študijné programy tretieho stupňa (doktorandské štúdium)

UPJŠ

Počet
pridelených
miest z úrovne
MŠ SR

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta

23
27
6
5

Spolu

61

Počet
zúčastnených
študentov
na prijímacej skúške
denného a externého
štúdia
25/18
36/4
19/17
5/18
85/57
142
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Počet prijatých
študentov
denného a externého
štúdia
18/16
26/4
6/25
5/15
55/60
115

AAbbssoollvveennttii aa iicchh uuppllaattnneenniiee
Tabuľka č. 6
Počty absolventov a udelených titulov vo všetkých stupňoch vzdelávania na fakultách UPJŠ
(za akademický rok 2007/2008)

UPJŠ
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta

Doktorské
štúdium
(MUDr.)
160
160
1 372

Bakalárske
štúdium

Magisterské
štúdium

170
161
0
144
51
526

183
150
166
143
0
642

SPOLU

Doktorandské
štúdium
(PhD.)
23
17
4
0
44

Rigorózne
štúdium
9
154
189
30
0
382

UPJŠ uskutočňuje každý rok zisťovanie uplatnenia absolventov formou písomnej ankety. V máji 2008 sa uskutočnilo štvrté také zisťovanie. Zo 724 anketových lístkov, odoslaných všetkým absolventom druhého stupňa štúdia z roku 2007, sa
vrátilo naspäť vyplnených 318, čo činí 44 % návratnosť.
Uplatnenie absolventov na trhu práce do 11 mesiacov od absolvovania charakterizuje tabuľka č. 7.

Tabuľka č. 7
Zamestnanosť absolventov UPJŠ do 11 mesiacov od ukončenia štúdia

Počet
zamestnaných
Zamestnaní
v odbore*
Zamestnaní
v SR
Zamestnaní
v zahraničí

N
%
N
%
N
%
N
%

Lekárska
fakulta

Prírodovedecká
fakulta

Právnická
fakulta

90
92,8
84
93,3
81
90
9
10

72
90
57
79,2
65
90,3
7
9,7

75
91,5
67
89,3
72
96
3
4

Fakulta
verejnej
správy
51
87,9
28
54,9
44
86,3
7
13,7

SPOLU
288
90,9
236
81,9
262
90,9
26
9,1

* Počty zamestnaných v odbore a počty podľa miesta zamestnania sú percentuálne vypočítané z počtu zamestnaných respondentov.
V súlade s údajmi v tabuľke č. 7 má univerzita takmer 91 % absolventov, ktorí sa do jedenástich mesiacov od ukončenia
štúdia zamestnalo. Tieto údaje je však potrebné považovať za orientačné. V počte respondentov, ktorí uviedli, že sa doposiaľ nezamestnali, sú jednak takí absolventi, ktorí ukončili štúdium aj v jesenných mesiacoch (doba od ukončenia ich
štúdia po odpoveď na anketu bola v časovom rozpätí 8 a menej mesiacov), a jednak aj takí absolventi, ktorí pokračujú
v ďalšom štúdiu.
Úspešnosť zamestnania absolventov v ukončenom odbore vo výške takmer 82 % poukazuje na pomerne veľmi vysokú
mieru nájdenia takého zamestnania, ktoré umožňuje adekvátne využiť zameranie ich vysokoškolského vzdelania. Najvyššie v tomto smere je percentuálne zastúpenie absolventov Lekárskej fakulty a Právnickej fakulty.

SSyyssttéém
m ssoocciiáállnneejj ppooddppoorryy
Systém sociálnej podpory študentov možno pomerne výstižne charakterizovať tromi základnými oblasťami:
- sociálnymi štipendiami, a teda finančnou podporou tých študentov, ktorých sociálne podmienky si to najviac vyžadujú
- motivačnými štipendiami, a teda finančnou podporou tých študentov, ktorí preukázali výborné študijné výsledky
alebo iné žiaduce správanie v prospech školy
- podporou pri ubytovaní a stravovaní študentov
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Tabuľka č. 8
Sociálne štipendiá vyplatené v akademickom roku 2007/2008 (zaokrúhlené na celé čísla)

Priemerný počet štipendistov
za mesiac
290
246
101
173
95
11
916

UPJŠ
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav vzdelávania v Rožňave
SPOLU

Suma vyplatenia
(v Sk)
16 318 500
10 722 800
4 428 200
7 578 200
4 641 200
630 400
44 319 300

V akademickom roku 2007/2008 poberalo mesačne sociálne štipendiá v priemere 916 študentov, čo tvorí 14,6 % zo všetkých študujúcich. Na sociálne štipendium dostávala univerzita v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa neskorších predpisov adresnú dotáciu v plnej výške.
Motivačné štipendiá sa členili na dve zložky: väčšiu tvorilo prospechové štipendium, menšiu mimoriadne štipendium. Oba
druhy boli vyplácané v súlade s ustanoveniami Štipendijného poriadku UPJŠ a v súlade so štipendijnými predpismi jednotlivých fakúlt. Prehľad o ich čerpaní poskytuje tabuľka č. 9.

Tabuľka č. 9
Čerpanie motivačného štipendia (zokrúhlené na celé čísla)

UPJŠ
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav vzdelávania
v Rožňave

PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIÁ
Priemerný poSuma vyplatená
čet štipendistov
(v Sk)
za semester
117
3 468 000
152
2 280 000
140
1 900 000
78
1 170 000
57
770 000
12

113 000

MIMORIADNE ŠTIPENDIÁ
počet
Suma vyplatená
štipendistov
(v Sk)
za 2007/8
31
283 000
126*
297 500**
4
38 000
6
58 000
1
10 000
2

20 000

* Prírodovedecká fakulta (PF) z účelovej dotácie MŠ SR: 18 študenti
** 174 000,- Sk (ostatným študentom udelila PF štipendium z fakultných prostriedkov)

Ako vyplýva z tabuľky č. 9, väčšina motivačných štipendií bola vyplatená z účelovej dotácie Ministerstva školstva SR
a menšiu časť tvorili príspevky z fakultných zdrojov.

UUbbyyttoovvaanniiee ššttuuddeennttoovv
V akademickom roku 2007/2008 slúžili pre ubytovanie študentov UPJŠ priestory ŠDaJ na Medickej ulici č. 4 a 6
v Košiciach s kapacitou 1 412 miest a na Popradskej ulici č. 66 v Košiciach s kapacitou 155 miest.
Záujem študentov o ubytovanie, tak ako po predchádzajúce roky, prekračoval kapacitné možnosti univerzity. Z tohto dôvodu vedenie UPJŠ zmluvne zabezpečilo ďalších 600 miest v zariadení KOBYT, a. s. Košice. Vyššia cena v tomto ubytovacom zariadení bola čiastočne kompenzovaná príspevkom 200 Sk mesačne na jedného študenta (z účelovej dotácie
MŠ SR).
Vzhľadom na uvedené hľadalo vedenie univerzity ďalšie možnosti získavania ubytovacích kapacít, ktoré sa podarilo zabezpečiť pre nasledujúci akademický rok.
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M
MEEDDZZIINNÁÁRRO
ODDNNÉÉ VVZZŤŤAAHHYY NNAA UUPPJJŠŠ
Strategickým zámerom a cieľom UPJŠ na medzinárodnej úrovni je pokračovať v prehlbovaní kontaktov s akademickými
inštitúciami v Európe a vo svete s akcentom na ďalší rozvoj spolupráce s krajinami všetkých kontinentov. Zámerom univerzity je posilňovanie medzinárodnej dimenzie vo všetkých jej činnostiach tak, aby postupne nachádzala zodpovedajúce
a zodpovedné miesto medzi významnými európskymi univerzitami v spoločnom európskom výskumnom a vzdelávacom
priestore s vyššou účasťou osobností a výskumných tímov univerzity vo výskumných programoch a sieťach a v integrovaných európskych výskumných centrách, výraznejším zapojením sa do spoločných projektov vysokoškolského vzdelávania, atď.
Medzinárodnú dimenziu chápe univerzita aj ako významný impulz pre spoznávanie a porovnávanie národných kultúr,
zvykov a tradícií s cieľom prirodzenejšieho chápania iných národných identít. Prirodzeným základom medzinárodných
vzťahov UPJŠ zostanú partnerské vzťahy s univerzitami a výskumnými centrami v Európe na inštitucionálnom základe.
Okrem členstva v Európskej asociácii univerzít (EUA) je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach členom ďalších medzinárodných
akademických asociácií (ACRU) a združení (IT Valley a i.). Na univerzite má sídlo niekoľko medzinárodných inštitúcií – Rakúska knižnica, Európske dokumentačné centrum, Ústav európskeho práva a Skúškové centrum Britskej rady.

LLiiffeelloonngg LLeeaarrnniinngg PPrrooggrraam
mm
mee // EErraassm
muuss
S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobility študentov, učiteľov
a výskumných pracovníkov. Počet vyslaných učiteľov stúpol v porovnaní s rokom 2007 zo 60 na 67. Záujem študentov
o absolvovanie časti štúdia v rámci programu Erasmus v zahraničí zostal približne na rovnakej úrovni (90, resp. 89),
sľubné je zastúpenie doktorandov.
Po prvý krát sa na mobilitách zúčastnili aj administratívni pracovníci UPJŠ (v počte 3). V priebehu roku 2008 vzrástol predovšetkým počet prichádzajúcich študentov z hľadiska nových partnerských univerzít z Poľska, Litvy, Španielska
a Turecka (v súhrnnom vyjadrení z 28 na 36).

Fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Spolu:

Vyslaní študenti
29
34
8
9
9
89

Fakulta
Lekárska fakulta

Odbor
medicína
ošetrovateľstvo
informatika
biológia
chémia
matematika
botanika
geografia
právo
verejná správa
Filozofia
Britské a americké štúdiá

Prírodovedecká fakulta

Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Spolu:
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Krajina
Bulharsko
Grécko
Litva
Poľsko
Nemecko
Rumunsko
Španielsko
Taliansko
Turecko
Spolu:

Počet
1
1
2
13
1
1
7
2
8
36

Prirodzeným základom medzinárodných vzťahov UPJŠ zostávajú partnerské vzťahy s univerzitami a výskumnými centrami hlavne v Európe na inštitucionálnom základe v rámci programu LLP/Erasmus. Doterajšie kontakty sa rozrástli o Ústav štátu a práva Akadémie vied Českej republiky, Univerzitu Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, Jagellonskú univerzitu
Krakow, Petrohradskú štátnu univerzitu a Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

ČR - Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyňe, Ústí nad Labem
ČR - Univerzita Karlova, Praha
ČR - Botanický ústav AV ČR v Průhoniciach
ČR - Ústav anorganickej chémie AV ČR v Rěži
ČR - Ústav makromolekulárnej chémie AV ČR v Prahe
ČR - Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne
ČR - Ústav pôdnej biológie Biologického centra Akadémie vied Českej Republiky v Českých Budejoviciach
ČR – Ústav štátu a práva AV ČR v Prahe
Francúzsko - Univerzita v Nice-Sophia Antipolis, Katolícka univerzita v Lille
Holandsko - Univerzita v Groningene - Univerzitné medicínske centrum Groningen
Maďarsko - Korvínova univerzita v Budapešti, Univerzita v Miškolci
Nemecko - Univerzita v Bayreuthe
Nemecko - Technická univerzita v Ilmenau
Nemecko – Univerzita v Rostocku
Nemecko – Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
Poľsko - Univerzita v Bialystoku
Poľsko - Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň
Poľsko - Univerzita v Lodži
Poľsko - Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome
Poľsko - Rzeszowská Univerzita, Rzeszow
Poľsko - Univerzita verejnej správy a riadenia v Przemyślu
Poľsko - Jagiellonská univerzita v Krakowe
Rusko - Volžská akadémia pre štátnu službu v Saratove, Petrohradská štátna univerzita, Právnická
fakulta v Petrohrade
Srbsko - Univerzita v Belehrade
Španielsko – Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
Taliansko - Univerzita v Siene, Univerzita v Neapole Federico II
Ukrajina - Národná univerzita V. Karazina v Charkove
Ukrajina - Národná univerzita v Užhorode
Ukrajina - Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva
Ukrajina - Ústav fyziky nízkych teplôt a inžinierstva B.I. Verkina Národnej akadémie vied Ukrajiny
v Charkove
Dohoda o spolupráci medzi Európskou komisiou a UPJŠ o zriadení Európskeho dokumentačného
strediska
Dohoda o akad. spolupráci medzi Asociáciou univerzít východosl. reg. a Národnou univerzitou
v Chungname, Južná Kórea
Dohoda o spolupráci a porozumení medzi The British Council a UPJŠ
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SSppoolluupprrááccaa UUPPJJŠŠ ss ppaarrttnneerrsskkýým
mii uunniivveerrzziittaam
mii
UPJŠ v porovnaní s rokom 2007 rozšírila celkový počet partnerských univerzít, s ktorými má spoluprácu z 93 na 113. Nové partnerské univerzity opäť pribudli z členských štátov Európskej únie: 5
z Poľska (Pedagogická akadémia Krakow, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, WarminskoMazurská univerzita, Radomská polytechnika Kazimierza Pulaskiego, Univerzita Olsztyn, Univerzita
Mikuláša Kopernika vToruni), po 4 z Talianska (Univerzity v Catanii, Foggii, Neapole a v Siene)
a zo Španielska (Baskická univerzita Bilbao, Univerzita Ramona Llulla v Barcelone, Universidad León a Universidad Zaragoza), 3 z Turecka (Mehmet Akif Ersoyova Univerzita v Burdure, Sakarya University a Cumhuryet Univerzita v Sivase), 2 z Rakúska (Karl-Franzens-Universität Graz a Technická
univerzita v Grazi) a po 1 zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (St. Mary’s
University College v Belfaste) z Bulharska (Lekárska univerzita v Sofii) a Litvy (Lekárska univerzita
v Kaunase).

Krajina
Belgicko
Bulharsko

Česká republika

Dánsko
Fínsko

Francúzsko

Grécko

Holandsko

Litva
Maďarsko

Názov univerzity
Universiteit Gent
Université Libre de Bruxelles
Sofia University Saint Kliment Ohridski
Medical University of Varna
Medical University - Sofia
Masarykova Univerzita v Brne
Technická Univerzita v Liberci
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská Univerzita v Plzni
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
University of Southern Denmark, Odense
University of Kuopio
University of Oulu
University of Turku
Université Victor Segalen Bordeaux 2
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Université de Bretagne Occidentale, Brest
Université Catholique de Lille
Université de Marne-la-Vallee, Paris
Université de Nantes
Université de Nice Sophia Antipolis
Université Pierre et Marie Curie
Université Paris
Université Paris
Université de Poitiers
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Rouen
Université Louis Pasteur - Strasbourg
Université d´Orléans
National and Kapodistrian University of Athens
Panteion University of Athens
University of Patras
Aristotle University of Thessaloniki
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijks Universiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Kaunas University of Medicine
Corvinus University of Budapest
Semmelweis University, Budapest
Debreceni Egyetem
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Nemecko

University of Miskolc
College of Nyíregyhaza
Eötvös Loránd University, Budapest
Rheinish Westfalische Technische
Hochschule Aachen
University of Bayreuth
Universität Bielefeld
Technische Universitat Braunschweig
Universität Duisburg - Essen
Heinrich-Heine University of Duesseldorf
Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg
Technische Universität Hamburg
Universität zu Köln
Philipps-Universität Marburg
Universität Tubingen
Westfalische Wilhelms-Universität Mőnster
Friedrich Schiller-Universität Jena
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Poľsko

Portugalsko
Rakúsko

Rumunsko
Slovinsko
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Španielsko

University of Silesia, Katowice
Uniwersytet Jagiellonski Krakow
Panstwowa Wysza Szkola Zavodowa Krosno
University of Lodz
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Wroclawski
Akademia Medyczna we Wroclawiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego, Radom
Akademia Medyczna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Uniwersitet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Nicolas Copernicus University Torun
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
Universidade do Porto
Medizinische Universität Graz
Karl-Franzens-Universität Graz
Technische Universität Graz
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucharest
Universitatea Ovidius Constantanta
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
St Mary΄s University College, Belfast
Universidad de Alicante
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
Universitat Ramon Llull, Barcelona
Universitat Autonoma de Barcelona
Universidad del País Vasco, Bilbao
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Oviedo
Universidad de Malaga
Universidad de Salamanca
Universidad de Valencia
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
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Švajčiarsko
Taliansko

Turecko

University of Zőrich
Universitá degli Studi di L´Aquila
Universitá degli Studi di Bari
University of Camerino
Universitá degli Studi di Catania
Universitá degli Studi di Foggia
Universitá degli Studi di Padova
Universitá degli Studi di Pavia
Universitá degli Studi di Torino
Università degli Studi di Salerno
Universitá degli Studi di Napoli Federico II
Universitá degli Studi di Siena
Istanbul University
Adnan Menderes University, Aydin
Mehmet Akif Ersoy University, Burdur
Sakarya University
Cumhuriyet University, Sivas
Hitit University, Corum
SPOLU: 113 partnerských univerzít

M
Meeddzziinnáárrooddnnáá iinnššttiittuucciioonnáállnnaa eevvaalluuáácciiaa
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach vstúpila v roku 2006 do procesu medzinárodnej inštitucionálnej evaluácie v rámci
medzinárodného evaluačného programu Asociácie európskych univerzít (EUA), a to procesom autoevaluácie a prípravou súvisiacej správy ako podkladu pre medzinárodný evaluačný tím.
V apríli 2007 navštívili UPJŠ členovia medzinárodného evaluačného tímu v rámci prípravnej návštevy a následne
v októbri 2007 sa uskutočnila na pôde UPJŠ hlavná návšteva medzinárodného evaluačného tímu. V závere hlavnej návštevy medzinárodný evaluačný tím prezentoval ústnu verziu evaluačnej správy. Vo februári 2008 bola asociáciou EUA
doručená finálna verzia Evaluačnej správy na UPJŠ.
Medzinárodnou inštitucionálnou evaluáciou naša univerzita získala objektívnejší pohľad na štruktúry a vnútorné procesy,
na stupeň implementácie prvkov kultúry kvality a ich monitorovanie. Porovnanie s dlhoročnými skúsenosťami, nadobudnutými v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, má pre našu inštitúciu neoceniteľný význam pre stanovenie
strategických cieľov v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.
Členovia medzinárodného evaluačného tímu predložili Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odporúčania
v oblastiach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riadenie, rozhodovanie a manažment
Vyučovanie a učenie sa
Vedecký výskum
Zdroje
Internacionalizácia
Zabezpečovanie kvality
Rozvoj personálu
Budovy a prostredie
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VVZZŤŤAAHH KK VVEERREEJJNNO
OSSTTII AA PPRRO
OPPAAG
GÁÁCCIIAA UUPPJJŠŠ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika využíva rôzne nástroje propagácie a reklamy. V roku 2008 rozvíjala marketingovú komunikáciu prostredníctvom reklamy (inzercia v printových médiách, v rozhlase a televízii, vydanie letákov o možnostiach
štúdia, dvojjazyčnej informačnej brožúry, plagátov, billboardov, pútačov, vytvorenie nového Dizajn manuálu jednotného
prezentačného štýlu, vytvorenie novej grafiky univerzitnej webovej stránky www.upjs.sk, atď.). Aktivity v rámci oblasti PR
(Public Relations):

•

V dňoch od 14. 02. 2008 do 07. 03. 2008 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podieľala na celoslovenskom humánnom podujatí „Valentínska kvapka krvi“, čím aktívnou mierou podporila podporila bezpríspevkové
darcovstvo krvi. Zamestnanci a študenti univerzity svojou aktívnou účasťou podporili takisto jesennú akciu, a to
v dňoch od 6. 10. 2008 do 14. 11. 2008.

•

Dňa 7. 11. 2008 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v priestoroch fakúlt UPJŠ. Lekárska fakulta po slávnostnom
otvorení ponúkla záujemcom návštevu vybraných ústavov. Prírodovedecká fakulta sprostredkovala informácie
v priestoroch laboratória bunkových kultúr, laboratória pôdnej biológie, laboratória fyzikálnej chémie, laboratória
biochémie, ďalej informácie z oblasti informatiky a matematiky, poskytla prehliadku vybraných fyzikáílnych pracovísk a prezentáciu biologických zbierok. Právnická fakulta zaujala možnosťou prezentovať analýzu a riešenie
konkrétneho prípadu v rámci kliniky obchodného práva, v rámci výučby predmetu Právo elektronického obchodu
a informačné systémy sa návštevníci mohli zapojiť do diskusie k riešeným problémom. Počas Dňa otvorených
dverí boli prítomní členovia vedenia Právnickej fakulty, ako aj členovia Akademického senátu fakulty, ktorí reagovali na otázky záujemcov o štúdium. Vo vestibule Fakulty verejnej správy sa uskutočnila muiltimediálna prezentácia o pomienkach štúdia na fakulte. Filozofická fakulta ponúkla všetkým prítomným záujemcom o štúdium návštevu Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry filozofie a dejín filozofie, Katedry slovakistiky, Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Katedry sociálnej práce,
Katedry aplikovanej etiky, Katedry pedagogiky a Katedry romanistiky. Záver Dňa otvorených dverí na fakulte patril Študentskému fóru.

•

Pod záštitou UPJŠ sa na jeseň 2008 uskutočnil hudobný festival UNIFEST v duchu zábavy, hudby a rôznych atrakcií. Súčasťou podujatia bol výstavný stánok UPJŠ, ktorý poskytoval širokej verejnosti informácie
o možnostiach štúdia na našej univerzite. Samotnému podujatiu predchádzal festivalový sprievod na Hlavnej ul.
v Košiciach.

•

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijala pozvanie do výstavného stánku UPJŠ v rámci podujatia Fórum vzdelávania, kariéry a inovácií s názvom PRO EDUCO 2008, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. 11. 2008
až 21. 11. 2008 v priestoroch Domu techniky v Košiciach. Fórum ponúklo všetkým záujemcom jedinečnú príležitosť získať informácie o možnostiach vzdelávania, o možnostiach uplatnenia sa v praxi, ako aj šancu získať jednu
z hodnotných cien.

•

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijala pozvanie na „Burzu informácií“, ktorú organizoval dňa 26. 09.
2008 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove. Informácie o možnostiach štúdia na našej univerzite
a o uplatnení absolventov v praxi podľa jednotlivých odborov štúdia sprostredkovali návštevníkom zástupcovia
Rektorátu a fakúlt UPJŠ.

•

Slávnostné otvorenie najväčšieho študentského veľtrhu v Slovenskej republike bolo zahájené dňa 7. 10. 2008
v aréne Národného tenisového centra v Bratislave. Dvanásty ročník veľtrhu vzdelávania týmto opäť ponúkol študentom stredných škôl možnosti štúdia na slovenských a zahraničných verejných a súkromných univerzitách
a vysokých školách. Výstavný stánok UPJŠ patril k nepochybne najzaujímavejším a poskytol návštevníkom širokú paletu možností štúdia na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy, Filozofickej fakulte, ako aj na Ústave vzdelávania v Rožňave.

KKlluubb pprrooffeessoorroovv
Dňa 17. 06. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie členov Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ. Bodmi programu boli dve prednášky: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.:
„AKTUÁLNE PROBLÉMY UPJŠ V KOŠICIACH“ a prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.: „ZMYSEL ŽIVOTA V KORELÁCII ZDRAVIA A SPRITIUALITY“. Ďalším bodom programu bola voľba predsedu Klubu profesorov. Na základe výsledku
volieb bol za predsedu Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zvolený naďalej pán prof. JUDr.
Peter Vojčík, CSc.
Dňa 9. decembra 2008 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v tradičných
priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ. Odbornú prednášku s názvom „HISTÓRIA UDELENIA ČESTNÉHO TITULU
DOCTOR HONORIS CAUSA Z POHĽADU NEFROLÓGIE" predniesol pán prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
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ÚÚssppeecchhyy uunniivveerrzziittyy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaznamenala v kalendárnom roku 2008 viacero úspechov. V nasledovnom
texte je uvedených aspoň niekoľko z nich.

•

Podpredseda vlády a minister školstva SR pán Ján MIkolaj odovzdal dňa 27. 11. 2008 „Cenu za vedu a techniku
za rok 2008" významným osobnostiam vedeckého života na Slovensku. CENU SLOVENSKEJ AKADÉMIE
VIED ZA BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VEDU získalo Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom participoval okrem iných pán prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

•

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. odovzdal v rámci slávnostného otvorenia akademického roka
2008/2009 CENU REKTORA tým zamestnancom, ktorí aktívnou mierou prispeli k rozvoju vedeckého poznania
učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ:

doc. RNDr. Martin BAČKOR, PhD. za mimoriadny prínos v oblasti štúdia stresovej fyziológie rastlín a za rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce na UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Ján BAJTOŠ, CSc., PhD. za významný prínos v oblasti rozvoja pedagogických vied, zahrňujúci moderné vedecké smery v pedagogike, ktoré sú orientované na psychomotorický rozvoj osobnosti vychovávaných jedincov,
za spracovanie a výklad teoretických východísk školskej pedagogiky a za vynikajúcu grantovú úspešnosť.
prof. RNDr. Ivan KALINA, DrSc. za zásluhy v rozvoji vedy a výchove doktorandov, docentov, profesorov z odboru biológia a príbuzných odborov, za získavanie a zapájanie sa do domácich a zahraničných grantov a za úzku spoluprácu
s klinickými pracoviskami, ktorým sa touto cestou umožnilo zapojiť sa aj do základného výskumu a získané výsledky
sa mohli implementovať do praxe

•

Titul „Študentská osobnosť roka“, ktorý získala študentka 6. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Magdaléna Harakaľová, prispel k ďalšiemu rebríčku úspechov mladých talentovaných študentov na našej univerzite.
Dňa 12. 11. 2008 jej prezident SR pán Ivan Gašparovič udelil Cenu prezidenta Slovenskej republiky. M. Harakaľová pracuje v krúžku Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a venuje sa problematike hojenia kožných
rán a vyvíjaniu novej metodiky diagnostiky mozgovomiechového moku u nádorových ochorení mozgu. Počas
svojho štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ preukázala výnimočnú pracovitosť a predpoklady pre vedeckú prácu,
čoho dôkazom je jej vysoko nadpriemerná publikačná činnosť.

•

Dňa 19. 11. 2008 si z rúk rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. slávnostne prevzalo Ďakovné listy za výborný prospech celkovo 17 študentov našej univerzity. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu
boli úspešným študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odovzdané dekréty za vynikajúce študijné
výsledky. Zoznam ocenených študentov:
Lekárska fakulta:
Magdaléna Harakaľová, Lenka Atanasová, Slavomíra Macuráková
Prírodovedecká fakulta:
Bc. Lenka Škantárová, Bc. Ivica Miškovičová, Róbert Tarasenko
Právnciká fakulta:
Matúš Maženský, Lívia Tóthová, Gabriela Soboľová
Fakulta verejnej správy:
Lucia Petríková, Bc. Peter Mihalik, Pavol Hamráček
Filozofická fakulta:
Bc. Noemi Evinová, Mária Vasilová, Ivana Girgošková
Ústav vzdelávania v Rožňave: Monika Kerekešová, Emese Kotelesová
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ORRM
MAAČČNNO
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OM
MUUNNIIKKAAČČNNÉÉ TTEECCHHNNO
OLLÓ
ÓG
GIIEE NNAA UUPPJJŠŠ
Jedným z kľúčových projektov, ktoré sa riešia na UPJŠ, je projekt vývoja Akademického informačného systému (AIS).
Tento bol v roku 2008 prevádzkovaný na 16 vysokých školách v SR a v priebehu roka 2008 15 vysokých škôl prešlo
na druhú verziu AIS, ktorá zohľadňuje najnovšie trendy v oblasti IKT. Vývoj a rozvoj AIS bol financovaný predovšetkým
na základe bilaterálnych dohôd medzi UPJŠ a ostatnými vysokými školami. UPJŠ sa v roku 2008 podieľala aj na riešení
centrálneho rozvojového IT projektu "Implementácia elektronického podpisu" a riešila rozvojový IT projekt "Rozšírenie
AIS pre študentov so zdravotným postihnutím". Cieľom týchto projektov je implementovať do AIS nové bezpečnostné
prvky a prispôsobiť ho potrebám osôb so zdravotným znevýhodnením.

OObbllaassťť ppooččííttaaččoovvýýcchh ssyyssttéém
moovv
Inovácie a implementácie nových informačno-komunikačných technológií (IKT)
Hlavný univerzitný sieťový uzol na CIaKT tvorí SANET smerovač Cisco 6509 - po dodaní 10 Gb sieťových opakovačov
od firmy Cisco v Rožňave, Rimavskej Sobote a v Lučenci došlo k realizácii pripojenia uzla na 10 Gb chrbticu siete SANET. V oblasti komunikačnej infraštruktúry bolo potrebné riešiť pripojenie areálu ŠD na Popradskej ulici v Košiciach
do univerzitnej siete. Podarilo sa to zrealizovať pomocou WiFi technológie na FNLP na Triede SNP a logickým presmerovaním subsiete. Realizáciou optického kábla z areálu Rektorátu UPJŠ (R-UPJŠ) cez ŠDaJ Medická až na LF UPJŠ Trieda SNP sa vytvorila redundancia troch uzlov univerzitnej siete CIaKT a PF UPJŠ, LF UPJŠ a R-UPJŠ, čo možno považovať za zvýšenie informačno-technologickej bezpečnosti na UPJŠ.
IP telefónia na UPJŠ
V súčasnosti je na univerzitnej softvérovej ústredni – Call Manager – evidovaných 954 registrovaných účastníkov tejto
hlasovej služby na báze SIP protokolu, ktorá prepája účastníkov z univerzitných pracovísk nielen v SR, ale aj vo svete.
UPJŠ tak patrí medzi univerzity s najviac rozvinutou VoIP (Voice over Internet Protocol) sieťou na Slovensku, vrátane implementácie ENUM - schopnosti mapovať telefónne čísla E.164 do systému doménových mien DNS na konvergenciu
hlasových sieti a dynamického smerovania hovorov.
Wireless sieť
Bezdrôtová sieť na UPJŠ bola z technického hľadiska realizovaná ako sieť podľa štandardov 802.11b/g/a. Je kompatibilná s projektom medzinárodnej siete akademických bezdrôtových sietí "eduroam", ktorá umožňuje prístup do siete aj používateľom z iných univerzít, ktoré sú zapojené do tejto siete, s využitím prístupových údajov platných v ich materskej univerzite. Zároveň to umožní používateľom z UPJŠ pripájať sa do siete počas ich pobytu na iných inštitúciách, zapojených
do projektu "eduroam".

OObbllaassťť iinnffoorrm
maaččnnýýcchh ssyyssttéém
moovv
Ekonomický informačný systém SOFIA
Ekonomické informácie sú spracovávané prostredníctvom informačného systému Sofia. V roku 2008 bol spustený modul
Organizačný manažment, ktorý je spolu s Personálnou administratívou základným stavebným kameňom modulu HR
(Ľudské zdroje). Prebehla implementácia informačného systému SAP R/3 segmentu FI - TV Travel Management
(Cestovné náhrady - riadenie služobných ciest). V module HR Ľudských zdrojov bola decentralizovaná správa dochádzky
na úroveň kmeňových pracovísk.
AIO - Automatická identifikácia osôb
V roku 2008 bolo vydaných spolu 2490 personálnych identifikačných kariet (PIK), z toho 97 zamestnaneckých, 2049 preukazov ISIC, 26 preukazov ITIC a 318 preukazov externého študenta. Previedlo sa 5275 prolongácií z toho 4807 ISIC,
124 ITIC a 344 externého študenta. Vyrobilo sa 214 duplikátov z toho 180 ISIC. Rozšírili sa služby pre používateľov PIK
o nabíjanie kreditu pre samoobslužné kopírky FaxCopy, skartovanie, laminovanie, hrebeňovú väzbu, vstup cez rampu
na Rektorát UPJŠ. Spustil sa turniketový systém Botanickej záhrady UPJŠ.
Prezentačný subsystém univerzity
V roku 2008 bolo ukončené prevádzkovanie web stránok UPJŠ prostredníctvom firmy Singularity. Vytvorením nových
web stránok súčasne došlo k inovácii grafickej štruktúry v zmysle nového dizajn manuálu UPJŠ. Zároveň bola zmenená
aj technická realizácia web stránok. Tieto nové web stránky sú plne prevádzkované našim pracoviskom. Webadministrátor na CIaKT selektívne zverejňuje informácie podľa vopred stanovených priorít.
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RRO
OZZVVO
OJJ UUPPJJŠŠ
RRoozzvvoojj,, iinnvveessttíícciiee,, pprriieessttoorryy
V oblasti výstavby, investícií a priestorov bol kladený dôraz na charakter budov a dlhodobý zámer univerzity vytvoriť čo
najviac ucelený univerzitný kempus. V minulom období univerzita získala areál susediaci s areálom na Šrobárovej ulici
po bývalej Krajskej detskej nemocnici. Strategicky sa rok 2008 niesol v príprave na rekonštrukciu tohto areálu, kde
v blízkej budúcnosti bude vytvorený priestor pre Filozofickú fakultu, prípadne aj Fakultu verejnej správy, centrum Univerzitnej knižnice, stravovacie zariadenie pre študentov a zamestnancov a ďalšie priestory. Dotácia na kapitálové výdavky
MŠ SR v roku 2008 smerovala k zlepšeniu energetického stavu existujúcich budov univerzity a do prípravy územia - asanácie nevyhovujúcich budov a vybudovanie inžinierskych sietí v novom areáli. Termostatizácia vykurovacích sústav prinesie úspory vo výdavkoch na teplo. Ukončenie týchto stavieb je plánované v polovici roka 2009. Z vlastných zdrojov univerzita riešila prednostne havarijné situácie a rekonštrukcie interiérov v súlade s prijatou stratégiou umiestňovania pracovísk univerzity a dlhodobým zámerom UPJŠ. Boli spracované projekty rekonštrukcie celej budovy na ulici Kostlivého,
auly M5, M6 a nonstop učebne na Jesennej ulici. Financovanie je schválené v prvom projekte štrukturálnych fondov
(ŠF) EÚ – Modernizácia infraštruktúry VŠ. Pripravili sme projektové zámery na rekonštrukciu ďalších budov nielen
v novom areáli ale aj v budovách našich fakúlt. V spolupráci s Botanickou záhradou je pripravený projekt sadových úprav
v areáli na Šrobárovej ulici (realizácia jar 2009). Košický samosprávny kraj prenajal univerzite budovu internátu na Popradskej 76, kde sme rekonštrukciou vytvorili kapacitu 209 miest prednostne ponúkaných zahraničným študentom.
Na ŠD Medická prebehla výmena okien na v poradí už treťom bloku a bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

ČČiinnnnoossťť PPrroojjeekkttoovveejj aaddm
miinniissttrráácciiee
Prvoradou funkciou Pprojektovej administrácie (PA) je pripraviť po formálnej stránke projekty, ktoré majú celouniverzitný
rozmer. Koordinovať a riadiť proces podávania projektov z jednotlivých fakúlt, pričom sa hlavne zameriavať na formálnu
správnosť údajov, ekonomickú výhodnosť, kontrolovať implementáciu projektov. Ďalšou jej úlohou je povinnosť informovať akademickú obec o zverejnených výzvach, ako aj poskytovať odborné projektové poradenstvo pre potencionálnych
riešiteľov projektov. Organizovať rôzne workshopy resp. semináre, v rámci ktorých vytvoriť predstavu a vysvetliť možnosti
podania projektov v daných výzvach. PA sa cielene zameriava hlavne na štrukturálne fondy EÚ, ktoré sú priamo určené
UPJŠ a to hlavne v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj, ako aj Operačného programu Vzdelávanie. Z týchto
dvoch programov sa PA špecializuje na dopytovo-orientované projekty. V nasledujúcej tabuľke je prehľad výziev,
v ktorých UPJŠ podala projekt, resp. žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Prehľad výziev, v ktorých UPJŠ podala projekt o NFP

Opatrenie
Výzva č. 1:
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých
škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Výzva č. 2:
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Výzva č. 3:
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých
škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu

Plánovaný
termín
vyhlásenia
výzvy

Plánovaný
termín
uzávierky výzvy

Plánovaný objem
finančných
prostriedkov
na výzvu

Február 2008

Máj 2008

2 000 mil. Sk

Máj 2008

August 2008

1 000 mil. Sk

August 2008

November 2008

2 000 mil. Sk

Každá výzva trvá približne 3 mesiace, behom tohto času PA UPJŠ pripraví žiadosť a opis projektu a rozpočet projektu
ako aj zabezpečí všetky potrebné dokumenty, ktoré tvoria prílohy žiadosti vrátane stavebných projektov, výkazov
- výmerov, rôznych úradných povolení a potvrdení.
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Výzva č. 1 bola zameraná na modernizáciu infraštruktúry VŠ. PA UPJŠ kompletne spracovala celú projektovú dokumentáciu a odoslala žiadosť projektu s názovom: Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární a učební. v stanovenom termíne na agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy. Žiadosť splnila požadované
formálne kritériá a postúpila do odborného hodnotenia, kde bola následne vyhodnotená a schválená. Výška poskytnutého
príspevku je 3 933 771,7 € (118 508 806,2 SKK) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 10. 12. 2008, s termínom začatia realizácie 1. 2. 2009. Celkový čas od vyhlásenia výzvy do podpisu zmluvy trval skoro
10 mesiacov. PA UPJŠ je spoluzodpovedná za jeho správnu implementáciu, vyčerpanie čo najväčšieho objemu financií
z celkovej schválenej sumy, ako aj o elimináciu neoprávnených výdavkov počas procesu implementácie projektu.
Výzva č. 2 bola zameraná na vytvorenie centier excelentnosti (CEX), výskumu a vývoja. Boli stanovené presné kritériá
na deklarovanie excelentnosti. V spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania PA UPJŠ pri tejto výzve priamo spolupracovala s významnými vedeckými osobnosťami UPJŠ. Našou úlohou bolo vysvetliť a podať našim kolegom presné informácie, ktoré boli nevyhnutné pre úspešnosť žiadostí. Podieľali sme sa na formálnej kontrole predložených projektov,
u ktorých bola žiadateľom UPJŠ. Projekty, ktoré skontrolovala na PA UPJŠ, potom splňali formálne kritériá na podané
projekty kontrolované Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Zabezpečovali sme tiež intenzívnu komunikáciu
s pracovníkmi agentúry a jednotlivými vedecko-výskumnými pracoviskami na fakultách UPJŠ.
Prehľad podaných žiadostí a ich úspešnosť
Spôsob hodnotenia
Predložené projekty (žiadateľ UPJŠ)
Schválené projekty po formálnej stránke (žiadateľ UPJŠ)
Počet projektov po odbornom hodnotení (žiadateľ UPJŠ)
Počet projektov schválených k financovaniu formou nenávratného
finančného príspevku (žiadateľ UPJŠ)
Predložené projekty (partner UPJŠ)
Schválené projekty po formálnej stránke (partner UPJŠ)
Počet projektov po odbornom hodnotení (partner UPJŠ)
Počet projektov schválených k financovaniu formou nenávratného
finančného príspevku (partner UPJŠ)

Počet
projektov
6*
5
5
4
4
4
4
2

* jeden projekt neprešiel formálnou kontrolou PA UPJŠ
Po odbornom hodnotení boli schválené nasledujúce centrá excelentnosti (žiadateľ UPJŠ):
1. CAkS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (PF UPJŠ)
(výška NFP = 1 151 453,8 € resp.34 688 699,95 SKK)
2. SEPO - Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (PF a LF UPJŠ)
3. (výška NFP = 1 310 285, 6 € resp.39 473 662,8 SKK)
4. CEVA - Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácii -srdcového a mozgového infarktu (LF
UPJŠ)
(výška NFP = 863 884, 9 € resp.26025399,34 SKK)
5. EXTREM - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (PF UPJŠ)
(výška NFP = 1 327 689, 5 € resp.39 997 972,55)
Celková výška poskytnutého NFP pre CEX-y UPJŠ je 3 635 313,71 € (110 059 728,8 SKK).
Po odbornom hodnotení boli schválené nasledovné centrá excelentnosti (v ktorých UPJŠ vystupuje ako partner):
6. Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano-submikrónovou štruktúrou (PF UPJŠ)
(výška NFP= 1 327 740,2 € resp.39 999 500 SKK)
7. Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia (PF UPJŠ)
(výška NFP= 1 327 743,5 € resp. 39 999 600 SKK )
Výzva č.3 bola opäť zameraná na modernizáciu infraštruktúry VŠ. Strategickým zámerom vedenia UPJŠ je rekonštrukcia
areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice a jeho premena na kompaktný univerzitný areál. Tomuto zámeru bol podriadený ideový rámec projektu s názvom: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ. PA UPJŠ opäť kompletne spracovala celú projektovú dokumentáciu a odoslala
žiadosť v stanovenom termíne na agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy. Žiadosť splnila požadované formálne kritériá
a postúpila do odborného hodnotenia, kde bola následne vyhodnotená a bude schválená v marci 2009. Výška požadovaného NFP = 5 065 365 € (152 599 186 SKK).
UPJŠ získala v roku 2008 vo forme NFP zo štrukturálnych fondov 7 569 024,7 € (228 024 438,1 SKK), čo je najvyšší objem získaných financií mimo štátnej dotácie v 50-ročnej histórií UPJŠ. Tieto zdroje umožnia obrovský kvalitatívny rozvoj
infraštruktúry nielen vzdelávania, ale hlavne výskumu a vývoja vytvorením centier excelentnosti. Tieto projekty vytvárajú
reálny potenciál pre získanie ďalších finančných prostriedkov v roku 2009 v porovnateľnom objeme.
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FFIINNAANNCCO
OVVAANNIIEE AA M
MAAJJEETTO
OKK UUPPJJŠŠ
Hlavným zdrojom financovania univerzity sú dotácie zo štátneho rozpočtu, určené na jej prvoradé aktivity, teda na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a na tvorivé vedecké bádanie a výskumnú činnosť. Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2008 bol určený Ministerstvom školstva SR dotačnou zmluvou a v priebehu roka bol upravovavý následnými
dodatkami. Návrh rozdelenia dotácie na jednotlivé súčasti univerzity schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 17. 04. 2008.
V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách naša univerzita ako verejná vysoká škola hospodárila na báze
viaczdrojového financovania, a teda časť finančných prostriedkov na svoju činnosť zabezpečila vlastnými aktivitami, darmi, podnikateľskou činnosťou, neohrozujúcou kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich jej poslanie, apod.

PPrreehhľľaadd ddoottáácciiee zzoo ššttááttnneehhoo rroozzppooččttuu
Rozhodujúcim zdrojom krytia výdavkov v oblasti pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj sociálnej
podpory študentov zostáva aj v roku 2008 dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá UPJŠ Ministerstvom školstva SR.
Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii v rozhodujúcich ukazovateľoch obsahuje nasledovná tabuľka:
v tis. Sk
Štátna dotácia

Ukazovateľ

662 400

Bežné výdavky

v tom:

mzdy

293 651

poistné

104 126

tovary

128 730

transféry

135 893
34 936

Kapitálové výdavky
v tom:

stavby

12 950

Ostatné (projekty, veda)

21 986

Univerzita vrámci dotácií zo štátneho rozpočtu získala v roku 2008 časť zdrojov súťažným spôsobom prostredníctvom
domácich grantov, grantov z iných kapitol ministerstiev a časť zo zahraničných grantov. Ďalšie vlastné zdroje financovania získala z podnikateľskej činnosti, z prenájmu, zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, darov, z príjmov za ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku a iných aktivít.
Z hľadiska celkového objemu finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie štátneho rozpočtu MŠ SR na bežné výdavky, boli univezite poskytnuté nasledovné finančné prostriedky :
















Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ
Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
Grantové projekty VEGA
Aplikovaný výskum na VŠ pre potreby praxe
Medzinárodná vedecká a vedecko technická spolupráca VŠ
Grantové projekty KEGA
Rozvoj a transformácia VŠ
Úlohy výskumu a vývoja podporované APVV
Zabezpečenie mobilít v oblasti vzdelávania
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
Oficiálna rozvojová pomoc
Sociálne štipendiá
Motivačné štipendiá
Podpora stravovania, ubytovania, športových
a kultúrnych aktivít študentov
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484 596 tis.Sk
35 360 tis.Sk
14 448 tis.Sk
2 052 tis.Sk
2 350 tis.Sk
1 939 tis.Sk
7 203 tis.Sk
30 297 tis.Sk
62 tis.Sk
5 250 tis.Sk
384 tis.Sk
47 131 tis.Sk
9 650 tis.Sk
21 678 tis.Sk

Prijmy z iných dotácií zo štátneho rozpočtu:



Ministerstvo zdravotníctva SR - bežné výdavky
- kapitálove výdavky
Ministersvo kultúry SR – pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ

2 026 tis.Sk
989 tis.Sk
120 tis.Sk

Zahraničné projekty :




LLP/Erasmus
6. Rámcové projekty EÚ
Zahraničná spolupráca

7 295 tis.Sk
2 734 tis.Sk
234 tis.Sk

Dary a granty

18 799 tis.Sk

Ostatné prijmy :
•
•
•
•
•

Projekty financované z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu
Projekty financované z Európskeho sociálneho fondu
Školné a poplatky spojené so štúdiom
Predaj majetku
Iné príjmy

4 718 tis.Sk
3 652 tis.Sk
63 199 tis.Sk
18 996 tis.Sk
55 273 tis.Sk

VVýýnnoossyy ppooddnniikkaatteeľľsskkeejj ččiinnnnoossttii ppooddľľaa ffaakkúúlltt
Na financovaní univerzity z vlastných zdrojov mala významný podiel aj podnikateľská činnosť (PČ) v objeme viac ako 39
mil. Sk. Pričom výnosy z prenájmu majetku univerzity tvorili objem 2 207 tis. Sk. Výnosy z podnikateľskej činnosti mali
v roku 2008 klesajúcu tendenciu. Pokles oproti roku 2007 bol 35%. Dosiahnuté výsledky v podnikateľskej činnosti podľa
jednotlivých súčastí univerzity sú nasledovné:

Výnosy

% z výnosov PČ
(v tis. Sk)

433

1%

25 427

64%

Právnická fakulta (PrávF)

11

0,03%

Fakulta verejnej správy (FVS)

0

0%

Filozofická fakulta (FF)

0

0%

Rektorát a univerzitné pracoviská (RaUP)

13 595

34%

Spolu

39 466

100%

Podnikateľská činnosť (PČ)
Lekárska fakulta (LF)
Prírodovedecká fakulta (PF)

Výnosy PČ podľa fakúlt

RaUP
34%

LF
1%

Práv.F
0%
FVS
FF
0%
0%

PF
65%
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Prehľad k 31. 12. 2008 o podiele výnosov jednotlivých súčastí univerzity
na celkových výnosoch UPJŠ poskytuje nasledovná tabuľka a graf :
tis. Sk

Výnosy celkom
Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

%

Spolu

z celkových výnosov

Lekárska fakulta

294 792

433

295 225

35 %

Prírodovedecká fakulta

194 858

25 427

220 285

26 %

Právnická fakulta

37 739

11

37 750

4%

Fakulta verejnej správy

20 394

0

20 394

2%

Filozofická fakulta

54 422

0

54 422

6%

Rektorát a univerzitné pracoviská

206 737

13 595

220 332

26 %

UPJŠ

808 942

39 466

848 408

100 %

Podiel na celkových výnosoch UPJŠ

RaUP
26%

LF
36%

FF
6%
FVS
2%

PravF
4%

PF
26%

VVýýsslleeddkkyy hhoossppooddáárreenniiaa
UPJŠ ukončila hospodársky rok 2008 so ziskom z celkovej činnosti 2 181 tis. Sk. Hlavná činnosť (HČ) bola zisková
v objeme 768 tis. Sk a podnikateľská činnosť (PČ) bola zisková v objeme 1 413 tis. Sk. Na priaznivom hospodárskom výsledku sa jednotlivé súčasti univerzity podieľali nasledovne:

v Sk
Hospodársky výsledok 2008
HČ
PČ
Spolu
4 761 181
210 252
4 971 433
1 098 801
205 716
1 304 517
-1 817 871
5
-1 817 866
-1 301 247
71
-1 301 176
40 951
0
40 951
-2 013 549
996 851
-1 016 698
768 266
1 412 895
2 181 161

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Rektorát a univerzitné pracoviská
UPJŠ
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VVllaassttnnáá pprreevvááddzzkkaa
UPJŠ čerpala finančné prostriedky na svoju prevádzku v hlavnej činnosti v objeme 135 769 tis. Sk
v Sk

Cestovné náhrady

11 315 813

domáce
zahraničné

1 848 848
9 466 965

Energie a telekomunikácie
energie
vodné, stočné
poštové a telekomunikačné. služby.

Materiálové výdavky

51 206 227
41 846 551
5 199 122
4 160 554

52 039 093

interiérové vybavenie
výpočtová technika
telekomunikačná technika
prevádzkové stroje, zariadenia
špeciálne stroje a zariadenia
všeobecný materiál
knihy, časopisy, učebné pomôcky
pracovné odevy, pomôcky
softvér a licencie
palivá
reprezentačné
ostatné materiálové výdavky

Dopravné

6 640 892
6 066 523
782 848
4 960 540
51 394
26 899 387
4 105 586
211 454
581 611
13 935
1 719 708
5 215

2 017 852

palivá, mazadlá
servis, údržba
poistenie
preprava
karty, známky

980 524
481 535
226 761
307 839
21 193

Oprava a údržba

15 101 606

Nájomné za nájom

1 740 165

budov, objektov
prevádzkových strojov
špeciálnych strojov
dopravných prostriedkov

1 499 736
208 049
600
31 780

Všeobecné služby

12 078 854
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PPRREEVVÁÁDDZZKKAA UUPPJJŠŠ

SSttaavvbbyy aa ssttaavveebbnnéé úúpprraavvyy
V roku 2008 boli realizované z dotačných prostriedkov MŠ SR tieto stavby a projektové dokumentácie (PD) :


Rekonštrukcia priestorov a striech v objektoch Rektorátu a Lekárskej fakulty, Šrobárova 2,
Košice, stavba bola ukončená v 12/2007, posledná úhrada bola v 01/2008
Spracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu Rekonštrukcia
a obnova areálu UPJŠ I. a II., Šrobárova 2, Moyzesova 9 – 1.3 Objekt B
Spracovanie PD pre objekt Asanácie a areálové inžinierske siete v areáli
UPJŠ I. a II., Šrobárova 2, Moyzesova 9 – 1.1 objekt Asanácie
Spracovanie PD pre objekt Asanácie a areálové inžinierske siete v areáli
UPJŠ I. a II., Šrobárova 2, Moyzesova 9 – 1.2 objekt Inžinierske siete
Inžinierská činnosť stavby Rekonštrukcia a obnova areálu UPJŠ I. a II.
Šrobárova 2, Moyzesova 9 – 1. etapa – inžinierske siete:
Spracovanie PD na termostatizáciu vykurovacích sústav a vyregulovanie
Na základe pridelených finančných prostriedkov z dotácie MŠ SR na túto
stavebnú akciu bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši
hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu tepelných sústav v objektoch
UPJŠ vrátane realizácie novej odovzdávacej stanice tepla v areáli Šrobárova 2.
Stavebné práce boli začaté v 01/2009.
Rekonštrukcia a obnova areálu UPJŠ I., II., - 1.1 objekt Asanácie:
V súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou boli začaté
asanačné práce v areáli UPJŠ II. na ul. Moyzesova. Boli asanované
nízkopodlažné objekty a začatá príprava na realizáciu nových inžinierskych sietí.

•
•
•
•
•

•

Spolu:

1.614.079.- Sk
2.119.390.- Sk
79.730.- Sk
725.900.- Sk
194.709.- Sk
499.000.- Sk

6.846.998.-Sk

12.079.806.- Sk

Stavby realizované z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2008:
• Stavebné úpravy v kuchynskej a jedálenskej časti v ŠDaJ, Medická 4, Košice
368.853.- Sk
V kuchynskej a jedálenskej časti boli realizované stavebné úpravy, vytvorené nové výdajné priestory a úpravy priestorov kuchyne vrátane podláh, obkladov, zdravotechniky a elektroinštalácie pre novú technológiu.
• Stavebné úpravy v objekte Filozofickej fakuly UPJŠ, Petzvalova ul., Košice
331.240.- Sk
Stavebnými úpravami bývalej jedálne a predelením priestoru murovanými a sadrokartónovými priečkami boli vytvorené nové posluchárne pre študentov. Bol realizovaný nový rozvod elektrickej energie a úpravy ústredného kúrenia.
Spolu:

700.093.- Sk

Opravy a údržba budov
Opravy z havarijného fondu rektora v roku 2008:
•
•

•
•

Havarijná oprava rozvodu vodovodnej siete,
156.117.- Sk
oprava vodovodnej prípojky do budovy Prírodovedeckej fakulty – Park Angelinum riešený novou
prípojkou z vodovodnej šachty do suterénu budovy
havarijná oprava el. prípojky
45.138.- Sk
oprava el. prípojky z trafostanice areálu Šrobárova do RB pavilónu prepojením
káblovej trasy novým silovým káblom z nevyužitých rozvádzačov RB
pavilónu do objektu PF, Moyzesova 11
výmena sklených výplní a dodávka polykarbonátu
149.369.- Sk
oprava výplní konštrukcie skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ náhradou sklenených
tabúľ za polykarbonátové
oprava strechy Právnickej fakulty
131.886.- Sk
oprava zatekajúcej štítovej steny strechy na Právnickej fakulte, Kováčska ul. č. 30
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•
•
•

•

•
•

oprava plotu v areáli Šrobárova
oprava časti plotu oplotenia areálu Šrobárova po vyvrátenom strome, ktorý
pri víchrici poškodil kovovú konštrukciu plota
výmena PVC v miestnosti
oprava podláh v nových priestoroch v chemickej miestnosti FF UPJŠ na
ul. Petzvalova
oprava učební a skladu
pri oprave časti priestorov v objekte FF UPJŠ na ul. Petzvalova boli
realizované úpravy povrchov, podláh, búracie práce a demontáž vnútorných
rozvodov.
oprava strešnej krytiny v budove bývalého Vydavateľstva
oprava pretekajúcej strechy a upchatých dážďových zvodov v budove
bývalého Vydavateľstva v BZ UPJŠ, nakoľko dochádzalo k značnému
poškodzovaniu vnútorných priestorov budovy
prečistenie dážďovej kanalizácie v BZ UPJŠ
prečistenie dážďovej kanalizácie v budove bývalého Vydavateľstva
Spolu:

30.750.- Sk

51.940.- Sk

167.544.- Sk

352.189.- Sk

4.812.- Sk
7.735.- Sk
1.097.480.- Sk

Opravy a údržba budov UPJŠ v roku 2008:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murárske práce a maliarske práce v ŠDaJ, ul Medická
rekonštrukcia buniek v bloku „A“
výmena okien v ŠDaJ, ul. Medická, blok „D“
oprava stupačkových šachiet na WC sadrokartónom, ul. Popradská 76
oprava rozvodov vody – výmena spodných ventilov, ul. Popradská 76
oprava vodovodného potrubia, ležaté rozvody v suteréne Popradská 76
oprava sprchovacích kútov,oprava obkladov, zdravotechnika, vaničky
Popradská 76
maľovanie priestorov ŠD, Popradská 76
oprava rozvodov tepla a výmena radiátorov, LF, Šrobárova 2
murárske a maliarske práce, LF Šrobárova 2
oprava vnútorných priestorov na PF, Park Angelinum
oprava sociálnych zariadení v BZ UPJŠ, WC muži a ženy
oprava sprch v BZ UPJŠ
oprava telocvične T2, Šrobárova 2
oprava laboratórií na ÚCHV PF UPJŠ
oprava poškodeného PVC na podlahách, maľovanie,PF, ul. Jesenná
oprava elektroinštalácie v laboratóriu ÚBV, PF
stavebné opravy priestorov II. a III. nadzemného podlažia objektu LF, Šrob. 2

Spolu :

86.100.- Sk
3.363.202.- Sk
226.113.- Sk
59.859.- Sk
330.525.- Sk
2.075 093.- Sk
445.071.- Sk
193.631.- Sk
125.446.- Sk
118.076.- Sk
199,928.- Sk
159.962.- Sk
349.956.- Sk
350.717.- Sk
277.274.- Sk
68.609.- Sk
2.498.142.- Sk
10.927.704.- Sk

Oblasť verejného obstarávania
V rámci UPJŠ pôsobili v roku 2008 nasledovní verejní obstarávatelia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lekárska fakulta - LF
Prírodovedecká fakulta- PF
Právnická fakulta - PrávF
Fakulta verejnej správy - FVS
Filozofická fakulta - FF
Rektorát UPJŠ – R UPJŠ

Na základe Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k postaveniu verejných vysokých škôl a jej súčastí
ako samostatných verejných obstarávateľov v procese verejného obstarávania zo dňa 13. 3. 2006 sa zákonné limity
pre predmety zákaziek v procese verejného obstarávania spočítavali za celú UPJŠ, aj keď jednotlivé postupy verejného
obstarávania boli vyhlasované v zastúpení fakúlt.
Verejné obstarávanie v zmysle Smernice č. 4/2007, upravujúcou postup verejného obstarávateľa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri realizácii verejného obstarávania pre univerzitné pracoviská, zabezpečoval Prevádzkový
úsek Rektorátu UPJŠ v Košiciach, resp. univerzitné pracoviská.
Fakulty UPJŠ zabezpečovali všetky postupy verejného obstarávania mimo zákaziek na realizáciu investičných a stavebných prác, ktoré realizoval Prevádzkový úsek (viď tabuľka č.1, 2). Tento úsek v rámci zákaziek s nízkou hodnotou zabezpečoval aktualizáciu číselníka predmetov obstarávania, kde k 31. 12. 2008 bolo zapísaných 485 položiek.
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Okrem zákaziek s nízkou hodnotou, u ktorých čerpanie zákonných limitov bolo sledované v rámci SAP R/3, PÚ R UPJŠ
a fakulty realizovali v mene jednotlivých verejných obstarávateľov v rámci UPJŠ v Košiciach nasledovný počet súťaží
v rámci verejného obstarávania.

Tabuľka č. 1
Pre verejného
obstarávateľa
v rámci UPJŠ
Lekárska
kulta
Prírodovedecká
fakulta
Právnická
fakulta
Fakulta verejnej
správy
Filozofická
fakulta
Rektorát
Spolu

Spolu

Postupy verejného obstarávania
RKBZ
Podprahová Podprahová
VS
US
nadlimit
s výzvou
s výzvou na
podlimit podlimit
a podlimit na ponuku
rokovanie

Zmluvné
ceny
(v Sk
s DPH)

2

0

0

2

0

0

6.317.797.-

5

0

0

2

3

0

11.656.600.-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
12

1
1

0
0

1
5

2
5

1
1

44.501.319.62.475.716.-

Tabuľka č. 2
Postupy verejného obstarávania
Typ
RKBZ
Podprahová
predmetu
VS podUS
nadlimit
Spolu
s výzvou
zákazky
limit
podlimit a podna ponuku
limit
Tovary
5
0
0
1
4
Služby
5
0
0
4
0
Stavebné
2
1
0
0
1
práce
Spolu
12
1
0
5
5

Podprahová
s výzvou
na rokovanie

Zmluvné ceny
(v Sk)

0
1

11.575.767.14.671.597.-

0

36.228.352.-

1

62.475.716.-

Činnosť verejného obstarávania na UPJŠ sa riadi Smernicou č. 4/2007, upravujúcou postup verejného obstarávateľa
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, zákazky
na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesií a súťaži návrhov, vrátane Dodatku č. 1
k Smernici č.4/2007. Sledovanie limitov obstarávania sa uskutočňuje v IS SAP R/3.

Energetika
Oddelenie energetiky zabezpečovalo v roku 2008 dodávku tepla, TÚV, elektriny, pitnej vody a zemného plynu pre všetky
objekty UPJŠ. Uhradené faktúry za energetické média a pitnú vodu boli v čiastke 48,8 mil. Sk. Dlh z roku 2007 predstavoval 1,048 mil. Sk. Okrem bežnej údržby a realizácii menších opráv boli vykonávané svojpomocne, energetické hospodárstvo sa zameralo hlavne na úsporu tepelnej energie a to vypracovaním projektu hydraulického vyregulovania areálov
Šrobárova 2, Park Angelinum, Botanická záhrada, objektov Moyzesova 50, Fakulty verejnej správy, Študenských domovov Medická 4, 6 a Popradská 66. Sú to veľké objekty z hľadiska spotreby tepla. Predpokladaná úspora v roku 2009 je
10 %.
Univerzita počas roka investovala nemalé finančné prostriedky na odstránenie niekoľkých havárií. V apríli 2008 bola realizovaná výmena a pretrasovanie vodovodnej prípojky pre objekt Park Angelinum. V júni 2008 došlo k poruche na elektrickom vedení, pomocou ktorého je napájaný objekt Moyzesova 11. Kedže ide o rozvod elektrickej energie dávno po dobe životnosti, pôvodné vedenie sa už nerekonštruovalo a uvedený objekt sa napojil z nevyužitých rozvádzačov v RB pavilóne. V novembri 2008 bola vymenená výzbroj vodomernej šachty a vodovodná prípojka pre objekt telocvične T5 na Medickej ulici. V objekte študenského domova na Popradskej ulici č. 76 sa realizovala komplexná výmena potrubí studenej
vody a TÚV vnútri objektu, čím sa výrazne znížila spotreba uvedených médií. Koncom roka 2008 započali prípravné práce súvisiace s výmenou vodovodnej prípojky pre uvedený objekt.
.
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V rámci prípravy sa uskutočnilo množstvo drobných opatrení a odstránilo sa množstvo závad v rámci vlastných možností,
schopností oddelenia a to nielen v oblasti energetického hospodárstva, ale aj pre komplexnú účelovú výpomoc celej
UPJŠ. Univerzita má zhotovenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu výmenníkovej stanice 12 010 v areáli Šrobárova 2. Modernizácou výmenníkovej stanice sa dosiahne efektívnejšie prerozdelenie tepla medzi jednotlivé objekty areálu
Šrobárova 2, úspora elektrickej energie a odpadne nutnosť dozorovania z firmou TEKO. V súvislosti s teplejším počasím
v poslednom kvartáli mesiaca november 2008 bola realizovaná úplná odstávka kúrenia v areáli Šrobárova 2.
V poslednom kvartáli decembra 2008 bol realizovaný útlm na vykurovaní objektov v areáli Šrobárova 2, Moyzesova 16,
Park Angelinum, Moyzesova 50 a v areáli Fakulty verejnej správy.
V tabuľkách sú uvedené celkové ročné spotreby v merných jednotkách v neustále sa zvyšujúcich cenách energií. Celkovo nemá zmysel v ponímaní našej práce pozerať sa na stav vynaložených finančných nákladov na spotrebu energií, ale
na skutočný stav úspory jednotlivých merných jednotiek v rámci energetického hospodárenia. Veľmi pozitívnym javom je
vynikajúca a rýchlo sa rozvíjajúca spolupráca firmou TEKO a. s. Košice, kde ich ústretovosť a naša snaha priniesla univerzite veľké plus v podobe ušetrených prostriedkov (zníženie ceny tepla pre sekundárne rozvody tepla, t. j. odovzdávacie stanice 12010 – Šrobárova 2, 12 021 – Kostlivého 1, 12080 – Moyzesova 16 o 8,2 % a pre primárne rozvody tepla t.j.
odovzdávacie stanice 10 015 – Medická 6, 13 020 – Kováčska 26, 15 030 – Jesenná 5, 16 030 – Mánesova 23 o 3,2 %)
pre rok 2009. Nezanedbateľné je aj zníženie fixnej zložky tepla za mesiac december 2008 pre OST 10 150, 13 020,
15 030.
Záverom je potrebné spomenúť a poukázať na veľké množstvo havárií v našom energetickom hospodárstve, a to hlavne
z dôvodu zastaralosti sekundárnych a primárnych rozvodov ÚK a TÚV, vodovodných, kanalizačných potrubí
a technológií. Neustále investovanie do opráv havárií a nedostatok investičných prostriedkov na modernizáciu energetického hospodárstva nám zabraňuje realizovať väčšie investície do nových zariadení a technológií s krátkou energetickou
návratnosťou.

Bilancia spotrieb tepla, elektriny, plynu a vody v rokoch 2007 a 2008:
TEPELNÁ ENERGIA

Názov
Rektorát,
univerzitné
pracoviská,
fakulty
(R, UP a F)
ŠDaJ
Botanická
záhrada

Rok 2007
Spotreba
Náklad
v GJ
v Sk

Rok 2008
Spotreba
Náklad v Sk
v GJ

Rozdiel v %
Spotreba
Náklad
v GJ
v Sk

32 110

14 107 894

25 991

13 786 569

-19

-2,27

11923

4 984 106

11 438,5

5 346 327,8

-4,06

+7,2

175,8

75 709

501,7

241 406,4

+28,5

+318

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Názov
(R, UP a F)
ŠDaJ
Botanická
záhrada

Rok 2007
Spotreba
Náklad
v kWh
v Sk
2 465 061
11 284 626
726 646
3 172 031
181 896

823 227

Rok 2008
Spotreba
Náklad
v kWh
v Sk
2 366 934
11 826 499
728 096
3 607 103
99 536

337 331

Rozdiel v %
Spotreba
Náklad
v kWh
v Sk
-3,98
+4,8
+0,19
+1,13
-40,9

-54,7

PLYN

Názov
(R, UP a F)
ŠDaJ
Botanická
záhrada

Rok 2007
Spotreba
Náklad
v m3
v Sk
155 790
2 067 683
11 418
172 504

Rok 2008
Spotreba
Náklad
v m3
v Sk
77 343
1 176 468
12 318

279 826

245 206,8

3 302 382

34

3 983 988

Rozdiel v %
Spotreba
Náklad
v m3
v Sk
-101,4
-75,7
+7,88
+14,1

+17,1

VODA

Názov
(R, UP
a F)
ŠDaJ
Botanická
záhrada

Spotreba
v m3

Rok 2007
Náklad
v Sk

Rok 2008
Náklad
v Sk

Rozdiel v %
Spotreba
Náklad
v m3
v Sk

Spotreba
v m3

57 281

2 613 059

51 246

2 696 281

-11,77

+3,08

41 545

2 075 908

47 668

2 411 941

+14,7

+16,18

1 716

52 247

3 415

100 624

+99,0

+92,59

Skutočné spotreby energií v roku 2008 predstavovali 48 773 tis. Sk.
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má svoje dlhoročné tradície a prevažná časť jej objektov sa nachádza
v pamiatkovej zóne mesta Košice. Pamiatkovo chránené objekty, ktoré sú vo vlastníctve UPJŠ, vyžadujú mimoriadne vysokú finančnú náročnosť na zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií, v porovnaní s nehistorickými objektmi.

Stav majetku
A) K 31. 12. 2008 nehnuteľný majetok UPJŠ pozostáva zo 42 budov a 127 pozemkov. Budovy a prislúchajúce pozemky
sa nachádzajú na nasledovných uliciach v Košiciach:
Šrobárova č. 2,
Moyzesova č. 9, 11, 16 a č. 50,
Kuzmányho č. 12,
Kostlivého č. 1,
Jesenná č. 5,
Park Angelínum č. 9,
Garbiarska č. 14,
Kováčska č. 26 a č. 30,
areál Botanickej záhrady a budova zrušeného Vydavateľstva sa nachádzajú na ulici Mánesova č. 23,
- komplex študentských domovov na uliciach Medická č. 4 a č. 6 a Popradská č.66.
Okrem nehnuteľnosti v Košiciach UPJŠ vlastní i účelovo-výchovné zariadenia v Danišovciach, na Opátke a na Zemplínskej Šírave.
B) Nehnuteľný majetok podľa zápisov na jednotlivých listoch vlastníctva UPJŠ v Košiciach vlastní nasledujúce nehnuteľnosti:
nehnuteľnosti v Košiciach LV č. 1167 katastrálne územia Severné mesto, Terasa, Letná a Stredné mesto,
LV č. 11596 katastrálne územie Východ,
LV č. 10463 katastrálne územie Stredné mesto,
LV č. 398 katastrálne územie Klokočov,
LV č. 310 katastrálne územie Danišovce,
LV č. 129 katastrálne územie Opátka.

Hodnota majetku a odpisy
C) Hodnota majetku a odpisy
K 31. 12. 2008 celková hodnota majetku vo vlastníctve UPJŠ činí:

1 411 610 607,92 Sk

Celková hodnota budov a pozemkov vo vlastníctve UPJŠ činí:
839 784613,58 Sk
-

z toho:
hodnota budov a stavieb v obstarávacích cenách činí:
výška celkových oprávok (zaúčtovaných odpisov):
účtovná zostatková hodnota budov:
hodnota pozemkov činí:
(len obstarávacie ceny, pozemky sa neodpisujú)

591 266 824,08 Sk
267 824 429,17 Sk
323 442 394,91 Sk
248 517 789,50 Sk

Ďalšie vybrané ukazovatele hnuteľného majetku v obstarávacích cenách:
dlhodobý hmotný majetok vo výške
účtovné oprávky (zaúčtované odpisy)
účtovná zostatková hodnota

368 930 000,- Sk
274 580 000,- Sk
94 350 000,- Sk

dlhodobý nehmotný majetok vo výške
účtovné oprávky (zaúčtované odpisy)
účtovná zostatková hodnota

11 042 000,- Sk
8 180 000,- Sk
2 862 000,- Sk

drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške
drobný dlhodobý nehmotný majetok vo výške

184 850 000,- Sk
5 639 000,- Sk.
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D) Zhodnotenie majetku
V roku 2008 bola vykonaná rekonštrukcia priestorov a striech Rektorátu a LF na Šrobárovej ul., stavebné úpravy v jedálni
v objekte FF UPJŠ na Petvzalovej ul., internetizácia bloku „C“ ŠDaJ na Medickej ul., stavebné úpravy v kuchynskej
a jedálenskej časti ŠDaJ na Medickej ul., spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ELI v kuchyni
a sociálnej časti v ŠDaJ na Medickej ul., spracovanie projektovej dokumentácie pre objekt Asanácie a areálové inžinierske siete v areáli UPJŠ I., II, Šrobárova 2 a Moyzesova 9, Košice – 1. etapa, Inžinierska činnosť stavby Rekonštrukcia
a obnova areálu UPJŠ I. a II, Šrobárova 2 a Moyzesova 9, Košice – 1. etapa, spracovanie projektovej dokumentácie pre
vydanie stavebného povolenia pre stavbu Rekonštrukcia a obnova areálu UPJŠ I. a II, Šrobárova 2 a Moyzesova 9, Košice – 1. etapa a spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného ohlásenia a spracovanie vnútorného vybavenia pre stavbu Rekonštrukcia a obnova areálu UPJŠ I. a II, Šrobárova 2 a Moyzesova 9, Košice – 1. etapa. Kúpnou
zmluvou UPJŠ získala pozemky na Popradskej ul. 66 a ul. Park Angelínum 9 v Košiciach.
E) Vyraďovanie a likvidácia majetku
Dlhodobo prebytočný a neupotrebiteľný majetok univerzity bol v roku 2008 vyradený vyraďovacími komisiou a zlikvidovaný likvidačnými komisiami na základe návrhov na vyradenie v celkovej výške 28 376 tis. Sk.
Na základe Rozhodnutia rektora č. 25/2008 o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach boli vyradené a asanované budovy z dôvodu rekonštrukcie a obnovy areálu UPJŠ I., II., Šrobárova ul. 2,
Moyzesova ul. 9 v Košiciach v hodnote 14 367 tis. Sk.

OOddpprreeddaannýý nneehhnnuutteeľľnnýý m
maajjeettookk
F) Odpredaný nehnuteľný majetok
F.1) Nehnuteľnosti v kat. území Klokočov, obec Klokočov, okres Michalovce
a) Pozemky:
parcela č. 459 – zastavané plochy o výmere 40 m2 ,
parcela č. 460 – zastavané plochy o výmere 41 m2 ,
parcela č. 462 – zastavané plochy o výmere 39 m2 .
b) Stavby:
chata Skalka č. súp. 314 na parc. č. 459,
chata Skalka č. súp. 315 na parc. č. 460,
chata Skalka č. súp. 317 na parc. č. 462.
Dátum prevodu vlastníctva: 25. 06. 2008.
F.2 Nehnuteľnosti v kat. území Košice Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II.
a) Pozemky:
- parcela č. 4312/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 ,
- parcela č. 4312/45 – ostatné plochy o výmere 272 m2 ,
- parcela č. 462 – zastavané plochy o výmere 39 m2 .
b) Stavby:
- garáž č. súp. 560 na parc. č. 4312/21 a 4312/43
Dátum prevodu vlastníctva: 20. 08. 2008.
F.3 Nehnuteľnosti v kat. území Košice – Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I.
a) Pozemky:
- pozemok na parc. č. 142 o výmere 262 m2
b) Stavby:
- dom č. súp. 781, nachádzajúci sa na Mojmírovej ul. č. 2 v Košiciach na parc. č. 142.
Dátum prevodu vlastníctva: 1. 12. 2008.

Inventarizácia a poistenie majetku
G) Inventarizácia majetku a záväzkov
V zmysle ustanovenia § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Príkazu rektora č. 2/2008 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov zo dňa 12. marca 2008 č. j.
673/2008 boli vykonané inventarizácie spravovaného majetku a záväzkov na fakultách UPJŠ, Rektoráte UPJŠ, výskumných a pedagogických pracoviskách UPJŠ, informačných pracoviskách UPJŠ a účelových zariadeniach UPJŠ
k 31. 3. 2008, 30. 6. 2008, 30. 9. 2008 a 31. 12. 2008.
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V zmysle Dodatku č. 1 k Príkazu rektora č. 2/2008 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov ročná
inventarizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku a ostatného
hmotného majetku nebola vykonaná. Dokladová inventarizácia uvedeného majetku bola vykonaná so stavom k 31. 12.
2008 na fakultách UPJŠ, Rektoráte UPJŠ, výskumných a pedagogických pracoviskách UPJŠ, informačných pracoviskách
UPJŠ a účelových zariadeniach UPJŠ.
Ústredná inventarizačná komisia po prejednaní inventarizácií, vykonaných v roku 2008 konštatovala, že pri inventarizáciách nevznikli inventarizačné rozdiely.
H) Poistenie majetku
UPJŠ má poistený majetok v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. pobočka Košice a to na základe nasledovných poistných zmlúv:
-

-

poistná zmluva č. 411 001 784, poistenie nehnuteľného majetku – komplexné poistenie všetkých živelných rizík
a vody, poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci, poistenie peňazí – finančnej hotovosti v pokladniach
UPJŠ, poistenie o všeobecnej zodpovednosti, poistenie hnuteľného majetku;
poistná zmluva č. 411 001 111, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou;
poistná zmluva č. 80800 64853, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;
poisťovňa poistná zmluva č. 7710012675, poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla a úrazové poistenie osôb prepravujúcich sa vo vozidle.
Poistné spolu: 631 735,- Sk.

I) Nájmy
Aktívne nájomné zmluvy:
V roku 2008 bolo uzavretých 16 nájomných zmlúv s právnickými a fyzickými osobami, ako aj 9 dodatkov k nájomným
zmluvám. Ceny za nájom boli stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších prepisov, vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím rektora č. 23/2007, ktorým sa vydávajú pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa v Šafárika v Košiciach v znení Dodatku č. 3 k tomuto rozhodnutiu. V roku 2008 UPJŠ získala z uzatvorených zmlúv
1 990 000 Sk.
Pasívne nájomné zmluvy:
UPJŠ má v prenájme budovu na Petzvalovej ul. (pre potreby FF UPJŠ) a budovu na Popradskej ul. 76 v Košiciach (pre
potreby ubytovania študentov UPJŠ).
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V súlade s ust. § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Štatút UPJŠ v Košiciach bolo v rámci UPJŠ v Košiciach v roku 2008 vydaných
53 vnútorných predpisov, a to:
-

Príkazy rektora (6)
Rozhodnutia rektora (29);
Metodické usmernenia (2)
Pokyny kvestora (6)
Smernice (6)
ostatné vnútorné predpisy (3)

Správa registratúry
V rámci aktualizácie vnútorných predpisov bolo zrušených 24 vnútorných predpisov a 7 bolo doplnených resp. zmenených dodatkami k vnútorným predpisom. Správa registratúry UPJŠ v Košiciach sa riadi zákonom č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. a vnútorným predpisom Smernicou č. 2/2004 – Registratúrny poriadok a registratúrny plán Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 27. 4. 2004, č.j. 63/2004/P
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2008, č.j. 3720/2008. Jednotlivé súčasti UPJŠ zabezpečujú správu registratúry na svojich pracoviskách pod metodickým dohľadom zamestnankyne Úseku právnej agendy a správy majetku Rektorátu UPJŠ.
V roku 2008 bola činnosť jednotlivých správ registratúr UPJŠ zameraná na prípravu a vyhotovenie návrhov na vyradenie
spisov za uplynulé roky. Tieto návrhy tvorili podklad pre vyhotovenie celouniverzitného návrhu na vyradenie, ktorý je
UPJŠ povinná predkladať na odsúhlasenie Štátnemu archívu v Košiciach. Po udelení súhlasu Štátneho archívu
v Košiciach mohli súčasti UPJŠ pristúpiť k baleniu vyradených spisov.
V roku 2008 bola zakúpená programová aplikácia ProPodnik – Registratúrne stredisko Web od firmy Bach Systems,
spol. s r. o. Lučenec. Tento softvér umožní jednotnú evidenciu registratúrnych spisov na celej UPJŠ a zabezpečí dodržiavanie všetkých požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov a zjednoduší celkový proces vyraďovania dokumentov. V registratúrnom stredisku R UPJŠ je zriadená pre potreby zamestnancov UPJŠ, ale aj ostatných osôb bádateľňa. Registratúrne stredisko UPJŠ zabezpečuje i vyhľadávanie a zapožičiavanie spisov. V roku 2008 bolo uskutočnených 27 výpožičiek.
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ĽĽUUDDSSKKÉÉ ZZDDRRO
OJJEE
Zámerom UPJŠ v oblasti organizácie a riadenia je v súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2004 až 2010 postupne pokračovať v účelnej integrácii akademických, hospodársko-správnych a ďalších súvisiacich činností na univerzite.
Cieľom rozvoja organizačnej štruktúry je zabezpečiť stabilitu univerzity v slovenskom i európskom akademickom priestore. Pozornosť sa sústredí na vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s výhľadom úspešnosti univerzity v ďalšej komplexnej akreditácii.
Základným predpokladom pre úspešné napĺňanie spomínaných oblastí je vytvorenie podmienok pre personálny rozvoj
zamestnancov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov a študentov. Je potrebné dodržiavať vnútorný
mzdový predpis takým spôsobom, aby sa ohodnotenie kvality práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu. Pre mladých zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania je potrebné poskytnúť kurzy cudzích jazykov
a komunikácie, aplikácie informačných systémov, pedagogických zručností a psychologickej prípravy.
Cieľom je taktiež vytvárať podmienky pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov tak, aby kritériá pre získavanie
vedecko-pedagogických titulov nepôsobili demotivujúco, a tým zatraktívniť povolanie vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka. Vedenie univerzity priebežne uskutoční personálny audit za účelom posúdenia efektívnosti vykonávaných
činností na fakultách a celouniverzitných pracoviskách.

Priemerné prepočítané počty zamestnancov za rok 2008

Pracovisko

LF
PF
PrávF
FVS
FF
Rekt. prac.
ŠD
ŠJ

Celkom

Hlavná činnosť
Dotácia MŠ SR
Ostatní za- Zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci
mestnanci
vedy
Prof. Doc. OA A, L Spolu
bez vedy
a výskumu
46,7 28,7 148,8 32,1 256,3
125,4
24,3
28,0 36,1 55,3 22,2 141,6
86,0
57,9
7,4 13,1 23,1 4,4 48,0
19,7
1,6
2,0
3,0 22,7 3,3 31,0
19,1
13,9 10,0 34,7 15,0 73,6
10,6
9,2
1,0
3,2
9,0
4,1 17,3
160,4
50,5

99,0 94,1 293,6 81,1 567,8

471,7

Vysvetlivky:
OA
A
L
HČ
PČ
LF
PF
PrávF
FVS
FF
ŠD
ŠJ

odborní zamestnanci
asistenti
lektor
hlavná činnosť
podnikateľská činnosť
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Študentské domovy
Študentrské jedálne

40

93,0

Spolu
406,0
285,5
69,3
50,1
93,4
177,7
52,0

1
134,0

HČ
nedotačná

PČ

Spolu

50,1
8,3
7,9
1,0
10,3
9,9
2,8
3,0

12,0

456,1
312,2
77,2
51,1
103,7
194,1
54,8
15,0

93,3

36,9

1 264,2

18,4

6,5

BBO
OZZPP,, PPO
O aa CCO
O
Činnosť referátu BOZP bola zabezpečovaná v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Výchova a vzdelávanie
 preukázateľné oboznamovanie všetkých zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, o nebezpečenstvách a ohrozeniach, preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie a následné overovanie znalostí;
 informovanie členov komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí vykonávali práce na pracoviskách UPJŠ a študentov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, preventívnych opatreniach
a ochranných opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o opatreniach a postupe v prípade
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
Kontrolná činnosť na pracoviskách bola zameraná na kontrolu:
 dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 dodržiavania bezpečného pracovného postupu a bezpečného správania sa na pracovisku;
 stavu bezpečnosti technických zariadení, pracovísk, komunikácií, usporiadanie pracovných miest;
 používania ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení;
 dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a fajčenia na pracovisku.
V sledovanom období

boli vydané vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

bola vedená dokumentácia, záznamy a evidencia súvisiaca s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci;

zamestnancom boli poskytované poradenské služby pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

pre určených zamestnancov boli v spolupráci s RÚVZ Košice zabezpečované požadované doklady;

boli prehodnotené rizikové práce;

preventívne a ochranné služby boli zabezpečované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou;

neboli zaznamenané žiadne prevádzkové nehody a ani vážnejšie poruchy technických zariadení;

boli registrované 3 pracovné úrazy - 1 v ŠDaJ Medická a 2 závažné pracovné úrazy v Botanickej záhrade .
V súlade s platnými právnymi predpismi boli úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečované
priebežne.

Ochrana pred požiarmi
Činnosť referátu PO bola zabezpečovaná v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:
Výchova a vzdelávanie

školenie všetkých zamestnancov o ochrane pred požiarmi a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi
v mimopracovnom čase a následné overenie vedomostí;

školenie osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržiavali v jej objektoch;

odborná príprava protipožiarnych hliadok.
Kontrolná činnosť : preventívne protipožiarne prehliadky boli zamerané na kontrolu:
 organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách;
 zariadení pre protipožiarny zásah;
 trvalej voľnosti únikových ciest a východov, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu a požiarnym vodovodom;
 skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi;
 funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov;
 prevádzkovania a stavu technických a technologických zariadení;
 označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi;
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stavu požiarnotechnických zariadení (kontrola prenosných hasiacich prístrojov, elektrickej požiarnej signalizácie
a požiarnych uzáverov) a požiarnych vodovodov.

V sledovanom období
 bola vypracovaná, vedená, udržiavaná a aktualizovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi;
 boli vykonané cvičné požiarne poplachy;
 nebol zaznamenaný žiadny požiar;
Štátny požiarny dozor:
a) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vykonalo 1 komplexnú protipožiarnu kontrolu v objekte Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce;
b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vykonalo 1 komplexnú protipožiarnu kontrolu a 1
následnú protipožiarnu kontrolu v objekte Ústav vzdelávania v Rožňave;
c) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vykonalo 1 komplexnú protipožiarnu kontrolu
v objekte Študentské domovy a jedálne Medická 4 a 6 a Popradská 66.
Opatrenia na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov boli splnené. V súlade s platnými právnymi predpismi boli
úlohy na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečované priebežne.

Civilná ochrana
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zamerala svoju činnosť na realizovanie úloh v súlade s Plánom hlavných
úloh v oblasti krízového plánovania – obranného plánovania, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva
a ochrany utajovaných skutočností a Zameraní činnosti v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia pre orgány samosprávy a vybrané právnické osoby a fyzické osoby v územnom obvode ObÚ v Košiciach na rok 2008.
Hospodárska mobilizácia
•

•
•

V nadväznosti na Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č.414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších úprav a vyhlášky MH SR č.119/2003 Z. z., bola spracovaná dokumentácia krízového plánovania Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie, aktualizovaný v nadväznosti na zmeny
v organizačnej štruktúre univerzity.
Na základe usmernení a úloh, vyplývajúcich z odborných príprav a seminárov zamestnancov zabezpečujúcich úlohy
krízového manažmentu na univerzitách, organizovaných MŠ SR, bola v súlade so stanovenou metodikou spracovaná komplexná dokumentácia krízového riadenia univerzity.
V súlade so zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších úprav a vyhláškou MH SR
č.119/2003 Z. z., bol pre zabezpečenie opatrení hospodárskej mobilizácie pravidelne aktualizovaný JIS HM AMION
a v požadovaných termínoch zaslaný na MŠ SR.

Civilná ochrana obyvateľstva
•

•
•
•

•

V súlade s Vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany bola v mesiacoch marec – apríl 2008 vykonaná revízia ochrannej
stavby univerzity, zameraná na odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia, kontrolu a údržbu rozvodov vody.
V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov na vyžiadanie ObÚ Košice boli vypracované
a odovzdané podklady pre spracovanie analýzy možného vzniku mimoriadnych udalostí v obvode mesta Košice.
V „Zameraní činnosti ObÚ v Košiciach na rok 2008“ univerzita reagovala na možnosť dištančného vzdelávania
na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany vo Vzdelávacom a technickom ústave KM a CO Slovenská
Ľupča prostredníctvom školiacich zariadení v Spišskej Novej Vsi.
ObÚ v Košiciach odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal v roku 2008 dve kontroly zamerané na:
- zistenie stavu a kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.,
- zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany, vyplývajúce z vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Podľa výsledkov kontrolného orgánu neboli v kontrolovanom subjekte zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
V súlade s vydanými predpismi a pokynmi ObÚ Košice a na základe príkazu rektora UPJŠ sa každý rok vykonáva inventarizácia CO materiálu, vedeného v programe EMCO.

Ochrana utajovaných skutočností
Oblasť ochrany utajovaných skutočností je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších
úprav, vykonávacími vyhláškami a rozhodnutím rektora o ochrane utajovaných skutočností. Univerzita má rektorom
schválený zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovaných skutočnosťami
na stupeň utajenia „Vyhradené“ v pôsobnosti univerzity.
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Milé kolegyne a kolegovia,
ponúkame Vám informácie, ktoré reflektujú činnosť Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku
2008. Uvedený rok sa niesol predovšetkým v znamení 60. výročia založenia fakulty, prípravou podkladov pre periodický
proces akreditácie, ale aj aktualizovaním dlhodobého zámeru LF do roku 2013. Je všeobecne známou skutočnosťou, že
Lekárska fakulta vychováva nielen absolventov pre lekárske povolanie, ale už 15 rokov má skúsenosti aj s výchovou
študentov pre nelekárske zdravotnícke povolania. V roku 2008 realizovala LF aktivity v nasledujúcich akreditovaných lekárskych programoch - všeobecné lekárstvo, stomatológia, zubné lekárstvo a v nelekárskych zdravotníckych programoch
- ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a pôrodná asistencia. Absolventom lekárskych povolaní po absolvovaní štúdia priznáva LF titul MUDr. (adekvátne medzinárodne používanej skratke
M. D.). V nelekárskych programoch po prvom stupni vysokoškolského vzdelávania získavajú absolventi titul Bc. a titul
Mgr. po ukončení druhého stupňa vzdelávania. V komplexe študijných programov zabezpečuje fakulta aj III. stupeň vysokoškolského vzdelávania, t. j. doktorandské štúdium v 17 študijných odboroch. Súhrne v troch stupňoch vysokoškolského
štúdia študovalo na LF k 31.10.2008 2641 študentov, vrátane interných a externých doktorandov.
V roku 2008 naša fakulta pokračovala v poskytovaní špecializačného vzdelávania v 23 akreditovaných odboroch napriek
skutočnosti, že na realizáciu týchto aktivít nedostala z úrovne Ministerstva zdravotníctva žiadne finančné prostriedky. Naopak mimoriadne nás potešila informácia o tom, že dňa 17. decembra 2008 bolo v oficiálnom vestníku Európskej únie
publikované oznámenie Európskej komisie č. 2008/C 322/03, v ktorom medzi tzv. orgány udeľujúce diplomy
o špecializáciách a spadajúce do automatického systému uznávania kvalifikácii bola zapísaná aj Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Lekárska fakulta, čo v praxi znamená, že špecializačné diplomy, vydávané našou univerzitou, sú platné
vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Vysoký počet študentov sprevádzajú problémy súvisiace s personálnym
a priestorovým zabezpečením výučby. Ich čiastočné eliminovanie, okrem postupného znižovania študentov
v nelekárskych zdravotníckych programoch, si vyžiadalo aj podpis dohôd s viacerými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých má naša fakulta výučbové základne. K negatívam roku 2008 patrí skutočnosť, že pokračoval klesajúci objem finančných prostriedkov na podporu klinickej výučby prichádzajúcich na univerzitu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR, čo má nepriaznivý vplyv na jej realizáciu.
V roku 2008 sme intenzívne pokračovali v získavaní zahraničných študentov a na jeho sklonku sme mohli s potešením
konštatovať, že v posluchárňach, priestoroch praktickej výučby, na teoretických pracoviskách a klinikách fakulty sa štúdiu
medicíny venuje 254 zahraničných študentov, čo predstavuje ich najvyšší počet v histórii fakulty. Mimoriadne významnou
súčasťou života fakulty je vedeckovýskumná činnosť. Jej postavenie sa odzrkadľuje aj vo zvyšujúcom sa podiele štátnej
dotácie na základe výkonnosti v tejto oblasti pre súčasti vysokých škôl. Vedenie fakulty si túto skutočnosť uvedomovalo
a v roku 2008 boli vedeckej rade predstavené zámery, ktoré chce v ďalšom období vo vede a výskume realizovať, napr.
zriadenie centrálnych laboratórií fakulty a ich finančnú podporu, podporné opatrenia v doktorandskom štúdiu a činnosti
ŠVOČ. V roku 2008 bol uvedený do praxe systém odmeňovania tvorivých zamestnancov LF na základe výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti. Predpokladáme, že tento nástroj umožní zvýšiť vedeckovýskumnú výkonnosť fakulty a jej tvorivým zamestnancom zabezpečí vyšší životný štandard.
Vzhľadom k skutočnosti, že súčasťou novej stratégie vedenia fakulty je výraznejšia orientácia na vedecko-výskumnú činnosť a táto je priamo spojená s grantovou činnosťou, vedenie LF sa v roku 2008 rozhodlo zriadiť Oddelenie pre granty
a štrukturálne fondy, ktorého hlavnou úlohou je pomáhať pracoviskám fakulty získavať informácie o grantoch a podieľať
sa aj na ich príprave. V roku 2008 sme začali realizovať zmeny v kvalifikačnej štruktúre fakulty s prispením monitorovania
pedagogickej zaťaženosti na teoretických, predklinických a klinických pracoviskách. V závere roka sme s uspokojením
mohli skonštatovať, že v tejto oblasti sa nám podarilo urobiť výrazný kvalitatívny krok.
Milí čitatelia, pevne verím, že tento úvod Vás navnadí k tomu, aby ste si predloženú správu prečítali a získali tak ďalšie
zaujímavé informácie, reprezentujúce našu fakultu. Dúfam, že Vám poslúžia ako impulz na zamyslenie a podnetné návrhy, ktoré našu prácu pomôžu skvalitniť.
prof. MUDr. Leonard Siegfried,CSc.
dekan UPJŠ LF
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AKADEMICKÝ SENÁT

VEDECKÁ RADA

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

Predseda:

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

I. podpredseda:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

Podpredseda:

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

II. podpredseda:

Martin Novotný

Zamestnanecká časť:

Predseda:

Č l e n o v i a:

MVDr. Ján Rosocha, CSc.
MUDr. Jozef Firment, PhD.
MUDr. Pavol Harbuľák
prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
prof. MUDr. Andrej Böır, PhD.
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.

MUDr. Igor Andrašina, CSc.
prof. MUDr. Andrej Böır, CSc.
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

Č l e n o v i a:

Študentská časť:

prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Tomáš Vasilenko
Martina Vidová
Ján Jurkemik
Daniel Evin
Andrej Čorba
Tomáš Gajdzik

Externí
č l e n o v i a:

Kamila Lacjaková

KOLÉGIUM DEKANA

prof. RNDr. Tomáš Dobranský, PhD.
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prof. Dr. Ivan Lefkovits, Dr.h.c.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
prof. MUDr. Georg Sabin
MUDr. František Sabol
MUDr. Jaroslav Šajty

VEDENIE DEKANA
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
dekan

Členovia:

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom odbore
stomatológia a zubné lekárstvo a zastupovanie dekana UPJŠ LF

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre I.–III. Ročník v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo a pre bakalárske a magisterské štúdium na UPJŠ LF

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre IV.–VI. Ročník v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo na UPJŠ LF a pre špecializačné štúdium

doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof

doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof.

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

prodekanka pre zahraničné styky na UPJŠ LF a prezentáciu fakulty v zahraničí

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Ing. Agnesa Klimová

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

MUDr. Darina Hagovská

prodekan pre rozvoj UPJŠ LF, výučbové základne UPJŠ LF
a spoluprácu s FN L. Pasteura v Košiciach

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

prodekan pre granty a štrukturálne fondy UPJŠ LF

zástupca študentov

Ing. Agnesa Klimová
tajomníčka UPJŠ LF
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Vzdelávacia činnosť
Hlavnou úlohou v oblasti vzdelávania bola príprava materiálov pre komplexnú akreditáciu UPJŠ, tvorba nových učebných
plánov a tvorba študijného poriadku podľa platných predpisov. LF vypracovala a predložila akreditačnej komisii na posúdenie 9 bakalárskych študijných programov v dennej a externej forme, 6 magisterských študijných programov v dennej aj
externej forme, dva študijné programy 1.a 2.stupňa – v doktorskom štúdiu a 17 študijných programov doktorandského
štúdia.
Študenti
Na UPJŠ Lekárskej fakulte k 31. 10. bežného roka študuje spolu 2377 študentov v jednotlivých študijných programoch,
v dennej a externej forme.

Študijný odbor

1. r.
D/E

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

Všeobecné lekárstvo

280

273

200

206

160

104

Zubné lekárstvo

79

82

50

50

31

23

Ošetrovateľstvo (Bc.)

23/15

29

33

-

-

-

Ošetrovateľstvo (Mgr.)

-

156

-

-

-

-

Verejné zdravotníctvo (Bc.)

21/14

18

15

-

-

-

Verejné zdravotníctvo (Mgr.)

18/9

6

-

-

-

Fyzioterapia (Bc.)

41/12

26

40

-

-

-

Fyzioterapia (Mgr.)

0/15

12

-

-

-

-

22/13

9

10

-

-

-

0/15

-

-

-

-

-

-

8

5

-

-

-

Všeobecné lekárstvo

71

40

26

15

18

8

Stomatológia

22

20

14

6

7

7

577/93

679

393

277

216

142

Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve (Mgr.)
Pôrodná asistencia

Spolu:

Vzhľadom na nedostatok praktických všeobecných lekárov a zubných lekárov v SR, v snahe zabezpečiť celospoločenskú
potrebu, fakulta postupne zvyšuje počty študentov v týchto študijných programoch a znižuje počty v niektorých nelekárskych študijných programoch .

Počty študentov k 31.10. bežného roka v študijných programoch
za jednotlivé akademické roky:
2003/04
D/E

2004/05
D/E

2005/06
D/E

2006/07
D/E

2007/08
D/E

2008/09
D/E

Všeobecné lekárstvo

1030

1086

1127

1119

1154

1223

Zubné lekárstvo/
Stomatológia

147

179

206

259

270

315

Ošetrovateľstvo

333/208

448/306

421/312

500/118

500/21

241/15

Fyzioterapia

-

-

58/26

97/5

114/24

119/27

Verejné zdravotníctvo

-

-

32/10

47/8

67/7

78/23

Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve

-

-

21/11

45/8

43/8

41/28

Pôrodná asistencia

-

-

-

8

19

13

Všeobecné lekárstvo

59

62

53

84

110

178

Stomatológia

33

35

31

35

50

76

1602/208

1810/306

1949/359

2194/139

2327/60

2284/93

Študijný odbor

Celkom
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Absolventi
V roku 2008 na UPJŠ LF ukončilo štúdium štátnou skúškou vo všetkých študijných programoch 524 študentov.. Posledný
krát promovali študenti študijného programu stomatológie, nakoľko v ďalšom období podľa podmienok EU budú končiť
absolventi študijného programu zubné lekárstvo.
Sociálna podpora študentov
Motivačné – mimoriadne štipendium na UPJŠ LF v roku 2008 bolo priznané 29 študentom podľa kritérií stanovených rektorom UPJŠ a dekanom fakulty. Prospechové štipendium podľa Štipendijného poriadku UPJŠ bolo priznané 135 študentom. V roku 2008 vyplatila LF sociálne štipendium študentom v celkovej výške 15 913 200,- Sk v zmysle platných predpisov. Ubytovanie pre študentov je poskytované v ubytovniach: Medická, KOSMALT, na Považskej 40, Pražská 2 a na Popradskej 76 na základe „Kritérií pre ubytovanie študentov v ŠD – UPJŠ.“

VVeeddeecckkoovvýýsskkuum
mnnáá ččiinnnnoossťť
Za najdôležitejší výsledok z hľadiska modernizácie výskumnej infraštruktúry Lekárskej fakulty a tým aj vytvorenia predpokladov pre kvalitatívny a kvantitatívny rast vedeckovýskumnej činnosti na Lekárskej fakulte považujeme získanie dvoch
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zameraných na vytvorenie centier excelencie pre výskum a vývoj - Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu / SEPO / a Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy
a jej komplikácií- srdcového a mozgového infarktu (CEVA). Okrem priameho finančného prínosu uvedených dvoch projektov vo výške 65 499 061 Sk uvedené centrá excelentnosti nám umožnia uchádzať sa o významné finančné prostriedky
v ďalších výzvach Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy, ktoré budú kľúčom k pozdvihnutiu vedeckovýskumnej činnosti
Lekárskej fakulty na vyššiu úroveň v ďalších rokoch.
Za dôležitý považujeme nárast počtu získaných grantov a príslušných finančných prostriedkov z externých zdrojov VEGA, KEGA, APVV, projektov financovaných v rámci MVTS a aplikovaného výskumu a s tým súvisiaci nárast objemu získaných grantových prostriedkov zamestnancami fakulty z 25 mil. Sk v roku 2007 na 34 mil. Sk v roku 2008, čo prestavuje
nárast o 36 percent.
V publikačnej oblasti po relatívne prudkom raste v predchádzajúcom roku v dôsledku zavedenia bodovacieho systému
hodnotenia vedeckovýskumných aktivít zamestnancov fakulty došlo celkovo k stabilizácii publikačnej aktivity zamestnancov fakulty v pomeroch Slovenskej republiky relatívne na nadpriemernej úrovni. Zdá sa, že ďalší kvalitatívny a kvantitatívny rast publikačnej aktivity bude možné zabezpečiť až dobudovaním Centrálnych laboratórií Lekárskej fakulty, ktoré
sústredením najmodernejších technológií v oblasti molekulovej medicíny vytvoria predpoklady na spracovanie vzoriek
z klinických pracovísk na úrovni, ktorá zabezpečí akceptovateľnosť výsledkov karentovanými časopismi a tým sa zvýši
citovanosť prác zamestnancov fakulty.
Do oblasti prípravy pregraduálnych študentov Lekárskej fakulty na vedeckú prácu môžeme zahrnúť úspešné zorganizovanie Študentskej vedeckej konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR v dňoch 6.-7. novembra 2008 a fakultného kola ŠVOČ
dňa 2. apríla 2008. Študenti Lekárskej fakulty v roku 2008 získali niekoľko ocenení na študentských vedeckých konferenciách v zahraničí. Rozvoj študentskej vedeckej činnosti považujeme za koncepčné riešenie neuspokojivého stavu
v doktorandskom štúdiu na fakulte, pretože v doktorandskom štúdiu sú úspešní predovšetkým doktorandi, ktorí sa počas
pregraduálneho štúdia venovali študentskej vedeckej činnosti.
Za významné považujeme ocenenie študentky 6. ročníka všeobecného lekárstva Magdalény Harakaľovej, ktorá získala
titul „Študentská osobnosť Slovenska
v akademickom roku 2007/2008“ v kategórii Lekárske vedy, farmácia
za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedeckovýskumnej oblasti. Zároveň sa Magdaléna Harakaľová stala absolútnou víťazkou Ceny prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorú jej prezident odovzdal počas vyhodnotenia 4. ročníka súťaže
Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2007/2008.
Publikačné výstupy pracovníkov v UPJŠ v roku 2008
1034 publikovaných výstupov, z toho 59 evidovaných databázou CC .
Citácie v roku 2008
888 citácií, z toho 668 v zahraničných a 14 v domácich citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS.
Noví nositelia vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností za rok 2008
V roku 2008 prevzali menovací dekrét: 3 profesori, 3 docenti, 17 pracovníkv úspešne ukončilo doktorandské štúdium
a získalo titul PhD.
Doktorandské štúdium
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách bolo potrebné nanovo akreditovať odbory doktorandského štúdia podľa tohto zákona a následných predpisov. Postupne boli vytipované odbory, kde by LF mohla spĺňať
podmienky pre podanie žiadosti a boli pripravené príslušné akreditačné spisy. Do konca roku 2008 sme získali akreditáciu v 17 odboroch, pričom podľa predchádzajúcich predpisov v minulom období sme ich mali iba 9.
Detailná analýza výsledkov vedecko-výskumnej činnosti bude súčasťou Správy o činnosti UPJŠ LF za rok 2008.
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Medzinárodná spolupráca
Medzinárodné projekty
V oblasti medzinárodných vedeckých projektov boli riešené 3 projekty typu COST a projekt na úrovni EU. Okrem uvedeného začal sa riešiť úplne nový medzinárodný informačný projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork). – spolupráca
na úrovni lekárskych fakúlt v Českej a Slovenskej republike v oblasti e-learning vzdelávania študentov.
Spolupráca v rámci medzinárodných zmlúv
Spolupráca na úrovni univerzít a iných akademických inštitúcií bola realizovaná 18 ústavmi a klinikami LF s univerzitami
a vedeckými inštitúciami krajín Európy, USA,a Ázie: Vedecko-výskumné výsledky pracovísk boli prezentované aj
v zahraničí prostrednícttvom 36 pracovných ciest, aktívnou účasťou na 274 vedeckých konferenciách. Prínosom pre pracoviská bolo absolvovanie 25 študijných pobytov. Na úrovni ústavov a kliník LF bolo prijatých 29 zahraničných popredných odborníkov. Pracovníci fakulty organizovali na pôde LF 14 medzinárodných vedeckých konferencií alebo sympózií.
Potešiteľné sú aj medzinárodné aktivity študentov okrem programov Socrates/Erazmus. Na medzinárodných konferenciách sa zúčastnilo 23 študentov, 78 študentov absolvovalo študijné pobyty a na klinikách absolvovalo letnú prázdninovú
prax 48 zahraničných študentov.

Vzťah k verejnosti a propagácia
Propagácia fakulty bola realizovaná pre odbornú verejnosť, budúcich študentov UPJŠ LF a laickú verejnosť. Medzi formy
propagácie možno zaradiť:
a) organizácia osláv 60. výročia založenia UPJŠ LF 24. - 25. 9. 2008 – bližšie informácie
na http://www.lf.upjs.sk/aktuality/60_vyrocie_LF.html
b) priama propagácia fakulty pri vedeckých a odborných podujatiach, ktoré fakulta organizovala – v roku 2008 organizovala UPJŠ LF 11 odborných a vedeckých konferencií
c) deň otvorených dverí UPJŠ LF
d) internetová stránka fakulty
e) tlačová konferencia fakulty 23.9.2008 pri príležitosti 60.výročia založenia UPJŠ LF
f) propagácia fakulty zamestnancami počas ich aktívnej účasti na odborných a vedeckých konferenciách a vystúpení
v médiách
g) propagácia fakulta na akciách, organizovaných Fakultnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach a ostanými výučbovými základňami
h) propagácia fakulty na podujatiach organizovaných Spolkom medikov mesta Košíc – napr. Deň pre zdravie, 20.
- 22. 11. 2008, Deň boja proti AIDS – 1. 12. 2008
Prehľad činností, vykonávaných v roku 2008, v súvislosti s plnením poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru
V roku 2008 UPJŠ LF vykonávala nasledujúce činnosti v súvislosti s plnením poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru:
-

pedagogické aktivity, napr.
a) realizácia pregraduálnej činnosti v bakalárskych, magisterských a doktorských programoch s postupnou
implementáciou kreditového systému,
b) optimalizácia počtu študentov doktorského štúdia s prihliadnutím k potrebám a finančnej podpore zo strany
MŠ SR,
c) postupná redukcia počtu študentov v nelekárskych zdravotníckych odboroch,
d) podpora krúžkov ŠVOČ a účasti víťazov na zahraničných konferenciách,
e) podpora mobilít študentov a učiteľov,
f) publikovanie oznámenia Európskej komisie č.2008/C 322/03 o uznávaní odborných kvalifikácií, vydávaných UPJŠ LF, čo v praxi znamená možnosť realizácie špecializačného vzdelávania a uznávanie špecializačných diplomov v členských štátoch Európskej únie,
g) zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry UPJŠ LF,
h) realizácia opatrení na zvyšovanie jazykových zručností učiteľov UPJŠ LF

-

vedeckovýskumné aktivity v zmysle Aktualizácie dlhodobého zámeru UPJŠ LF do 2013, napr.
a) orientácia a aktivity v nosných výskumných smeroch fakulty, ktorými sú Onkologické ochorenia, Kardiovaskulárne a respiračné ochorenia a poruchy metabolizmu a Regeneračná medicína. V tomto rámci podpora a finančná spoluúčasť pracovísk LF v projektoch v rámci výziev operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.,
b) príprava k budovaniu centrálnych laboratórii (CL) LF: CL morfológie, CL biológie CL proteomiky, CL biomodulačnej medicíny, CL klinickej cytometrie,
c) implementácia bodového ohodnotenia vedeckovýskumných aktivít tvorivých pracovníkov LF ako podkladu
pre priznanie osobného ohodnotenia.
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-

rozvojové aktivity, napr.
a) podpora aktivít, súvisiacich so získaním budovy teoretických ústavov fakulty, v ktorej sídli LF do vlastníctva UPJŠ,
b) podpora aktivít, súvisiacich s dobudovaním komplexnej výučbovej základne, t.j. univerzitnej nemocnice,
príprava a realizácia zmlúv o výučbových základniach s ďalšími pracoviskami,
c) aktivity súvisiace s vybudovaním simulačného centra UPJŠ LF ako nástroja pre zlepšovanie kvality praktickej činnosti študentov,
d) snaha o udržanie najlepších študentov prípravou opatrení na vyššie finančné ohodnotenie začínajúcich
asistentov na úrovni začínajúcich lekárov vo výučbových základniach,
e) podpora riešenia problému nedostatku lekárov.

Zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch fakulty
1. Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 06. 02. 2008 bol schválený návrh dekana fakulty na zriadenie miesta prodekana pre granty a štrukturálne fondy na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte, na ktoré bol
s účinnosťou od 07. 02. 2008 vymenovaný MVDr. Ján Rosocha, CSc.
2. V súvislosti s tým bol na danom zasadnutí AS UPJŠ LF zvolený nový predseda, a to prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
a primerane tomu bol zvolený nový člen AS UPJŠ LF.
3. Na zasadnutí AS UPJŠ LF dňa 10. 06. 2008 bol schválený návrh Kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na pedagogických a výskumných pracoviskách UPJŠ LF.
4. Na zasadnutí AS UPJŠ LF dňa 09. 09. 2008 bol schválený Organizačný poriadok UPJŠ LF, a s tým aj organizačné
členenie fakulty, a to:
a) počet plánovaných miest: 283 VŠ učiteľov, 100 výskumných pracovníkov a 188 ostatných zamestnancov,
b) počet obsadených miest k uvedenému dátumu bol: 276 VŠ učiteľov, 29 výskumných pracovníkov a 173 ostatných
zamestnancov.
5. Zároveň boli zriadené tieto centrálne laboratórií: Centrálne laboratórium morfológie, Centrálne laboratórium proteomiky, Centrálne laboratórium biomodulačnej medicíny, Centrálne laboratórium klinickej cytometrie, Centrálne laboratórium biológie.
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PPRRÍÍRRO
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V roku 2008 už 45 rokov bolo hlavným poslaním Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v prírodných vedách, matematike a informatike a učiteľstve príslušných akademických predmetov,
ktoré je založené na kvalitnom interdisciplinárnom vedeckom výskume. Aj v druhom funkčnom období (2007 – 2011) sa
súčasné vedenie fakulty sústreďuje na realizáciu poslania Prírodovedeckej fakulty, definovaného v Dlhodobom zámere.
Okrem týchto základných úloh je našou prioritou udržanie medzinárodného rozsahu pôsobenia fakulty a zachovanie
zdravého pomeru medzi výučbou a vedeckým výskumom v pracovnej náplni VŠ učiteľov. Sme úprimne radi, že fakulta si
naďalej udržiava popredné postavenie v SR v počte vedeckých výstupov, úspešnosti grantových vedeckých projektov
a grantovej podpory pre ďalšie aktivity súvisiace s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl a budovaním
vedeckovýskumnej základne. S odstupom času hodnotím rok 2008 z niektorých aspektov ako špecifický.
1. Príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu našej alma-mater. Vzhľadom na multidisciplinárny charakter nášho výskumu i počet akreditovaných študijných programov to bola úloha náročná. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať členom vedenia fakulty, všetkým garantom študijných programov, učiteľom i zamestnancom dekanátu za ústretovú
spoluprácu i kvalitne odvedenú prácu.
2. Rok 2008 bol rokom pripomenutia verejnosti 45 rokov existencie fakulty. S odstupom času môžem s uspokojením
konštatovať, že zámer dôstojných osláv sa nám podarilo naplniť vďaka hodnotným vedeckým podujatiam, slávnostnému zasadnutiu Vedeckej rady a Akademického senátu fakulty i vďaka nezabudnuteľnému spoločenskému podujatiu – stretnutiu absolventov.
3. Napokon rok 2008 hodnotím ako rozhodujúci pre možnosť ovplyvniť technickú i vedeckú infraštruktúru fakulty
zo štrukturálnych fondov. Základnou prioritou úlohou vedenia fakulty v roku 2008 bola príprava projektov na čerpanie štrukturálnych fondov z OP VaV, koordinácia tohto procesu i konkrétna pomoc riešiteľským tímom.
Som úprimne rád, že vedecké kolektívy fakulty naplnili svoje ambície a zapojili sa do prípravy projektov. Vedúce osobnosti fakulty neváhali obetovať čas letných prázdnin na ich vypracovanie. Záver roka 2008 sa niesol v znamení ocenenia
tohto úsilia. Skutočnosť, že sa fakulta v spolupráci s partnerskými inštitúciami bude podieľať na budovaní 5 centier exceTC
lentnosti nemôžeme hodnotiť inak, ako nádej pre budúcnosť. Veľmi si vážim aj úsilie tvorcov projektu BIOMED, ktorý
má ambície byť prioritným infraštruktúrnym projektom Košického i Prešovského regiónu. Veríme, že projekt aj vďaka
podpore samosprávnych orgánov oboch VÚC sa dožije realizácie.
V oblasti vzdelávania by som rád vyzdvihol realizáciu implementácie AIS2 pre riadenie štúdia i administratívne riadenie
fakulty. Prechod na novú verziu AIS sme zvládli, navyše AIS výrazne posilnil svoje postavenie na slovenských vysokých
školách. Vďaka svojim parametrom a spoľahlivosti v rutinnej prevádzke presvedčil aj vedenia Ekonomickej univerzity
v Bratislave i UK v Bratislave, že sa pridali k existujúcemu konzorciu užívateľov AIS. Je to veľký záväzok pre celý realizačný i vývojový tím, aby sme dôveru užívateľov nesklamali. Na podporu vzdelávacieho procesu sme využili grantové
schémy ESF i hodnotenie pedagogického procesu študentmi. Pozornosť sme venovali analýze skúseností
s medziodborovými študijnými programami. Vysoko si vážim prínos medzifakultných medziodborových študijných programov pre univerzitný rozmer vzdelávania. Vďaka dobrej spolupráci s vedením Filozofickej fakulty sa nám darí organizačne štúdium zabezpečiť bez výraznejších komplikácií.
Aj v roku 2008 fakulta prostredníctvom aktivít Centra celoživotného vzdelávania poskytla širokej verejnosti celý rad hodnotných vzdelávacích programov. V týchto zámeroch chceme pokračovať aj zapojením sa do národných programov z OP
vzdelávanie pri zlepšovaní počítačovej gramotnosti učiteľov stredných a základných škôl.

doc. RNDr. Pavol Sovák., CSc.
dekan
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AKADEMICKÝ SENÁT
Predseda:

VEDECKÁ RADA

RNDr. Marcel Török,PhD.

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Predseda:

Podpredseda: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

Podpredseda: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
RNDr. Dušan Barabas, CSc.
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
RNDr. Tomáš Horváth
Mgr. Daniel Jancura, PhD.
RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. Marián Kireš, PhD.
RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.
doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Č l e n o v i a:
RNDr. Jozef Strečka, PhD.
RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, Dr.

Študentská časť:

Č l e n o v i a:

Jozef Angelovič
Pavel Folvarčík
Milan Fridrich
Katarína Grichová
Denisa Hrehorová
Jana Ivanisková
Valéria Lešková
Mgr. Jana Mihalčová
Zuzana Nováková
Marek Varchula

KOLÉGIUM DEKANA

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.
Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
RNDr. Jozef Ondáš, PhD.
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. RNDr. Igor Podlubný, PhD.
doc. Ing. Pavel Raschman, CSc.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
MVDr. Ivo Vanický, CSc.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

VEDENIE DEKANA
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
dekan

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Ing. Lenka Labancová
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
doc. RNDr. Michla Jaščur, CSc.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc.
Ing. Marián Andrejko
RNDr. Marcel Török, PhD.
Ing. Tatiana Bušová
Nataša Saláková

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
prodekan pre vedu, výskum, zahraničné vzťahy
a doktorandské štúdium
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
prodekanka pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
prodekan pre rozvoj fakulty
Ing. Lenka Labancová
Tajomníčka
RNDr. Marcel Török, PhD.
predseda AS fakulty
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Vzdelávacia činnosť
Dôležitou úlohou v roku 2008 bola príprava materiálov pre komplexnú akreditáciu UPJŠ. Prioritou nebola kvantita študijných programov, ale využitie potenciálu, na ktorý fakulta má kvalifikačné predpoklady. Našim cieľom spolu s Filozofickou
fakultou bolo obhájiť koncepciu modulárnych medziodborových (MO) študijných programov, ktoré sú prvým stupňom
pre magisterské štúdium učiteľstva. V septembri 2008 bol z fakulty odovzdaný na zaslanie Akreditačnej komisii spis 17
bakalárskych študijných programov (z toho 6 modulov medziodborových ) 26 magisterských (z toho 6 učiteľských) a 16
doktorandských študijných programov.
Kvalifikačná štruktúra učiteľov na fakulte je výborná. Na fakulte je zamestnaných v hlavnom pracovnom pomere 17 profesorov, 8 mimoriadnych profesorov, 38 docentov, 66 odborných asistentov a 5 asistentov a 3 lektori.
Vedenie fakulty hodnotí a oceňuje úsilie učiteľov o vlastný osobný rozvoj a skvalitnenie pedagogického procesu.
Cena dekana za pedagogickú činnosť za rok 2008:
•
•
•

doc. RNDr. Božene Mihálikovej, CSc.
doc. RNDr. Edite Paulíkovej, CSc.
doc.RNDr. Eve Vargovej, CSc.

Študenti a výučba
V AR 2008/09 študuje na 1. a 2. stupni na PF UPJŠ spolu 1296 študentov v dennej forme. Na 3. stupni študovalo 123
doktorandov v dennej (97) a externej (26) forme. Výučbu najvyššieho počtu študentov zabezpečuje Ústav biologických
a ekologických vied a Ústav chemických vied (graf č. 1). Potešiteľný záujem je o štúdium geografie, najmä medziodborových ŠP s geografiou.
Graf č. 1
Počet študentov podľa zabezpečenia výučby jednotlivými ústavmi.
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Vedenie fakulty má záujem o podporu študentských a učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus. Je potešiteľný nárast záujmu prichádzajúcich študentov. Kým v zimnom semestri 2006/2007 študovali 3 zahraniční študenti (Španielsko)
informatiku, v letnom semestri prišlo na fakultu 10 študentov (Španielsko – informatika, Bulharsko – biológia, Turecko –
chémia). V lete 2008 prvý raz stážovali zahraniční študenti v rámci programu IAESTE na Ústave fyzikálnych vied a na Ústave informatiky.
Nová študijná literatúra je študentom k dispozícii najmä v elektronickej forme, ktorú. si žiadajú predovšetkým študenti.
Vydávanie tlačenej formy študijných textov sa ukázalo v uplynulých rokoch z ekonomického hľadiska ako stratové. Fakulta podporuje v súčasnosti najmä dotlač a nové vydanie vypredaných titulov. Spolupráca v oblasti edičnej činnosti s UK je
výborná, vydávanie publikácií je pružné a rýchle. Vďaka projektu ESF „Transformácia prírodovedných študijných programov do AJ“ bola zakúpená aktuálna anglická študijná literatúra pre vybrané predmety transformovaných študijných programov. Pre 120 predmetov bol vypracovaný krátky informatívny podporný študijný materiál v AJ, pre 72 predmetov boli
vypracované učebné texty. Nezanedbateľný vplyv na kvalitu štúdia má prístup študentov k elektronickým databázam,
ktoré ponúka UK pre zamestnancov a študentov.
Medziodborové štúdium ako nová forma prípravy na prvom stupni pre budúce štúdium učiteľstva či jednoodborové štúdium na druhom stupni prináša nové poznatky a má svoje špecifické problémy, ktoré vedenie fakulty analyzuje a bude
riešiť. Taktiež máme prvé poznatky s medziodborovým štúdiom, ktoré sa realizuje na dvoch fakultách.
Hodnotenie výučby študentmi bolo realizované na prelome marca a apríla v roku 2008. Napriek úsiliu organizátorov
a výbornej spolupráce študentskej rady sa nepodarilo dosiahnuť vyššiu účasť študentov, ako to bolo pri predchádzajúcom
hodnotení. Do hodnotenia sa zapojilo 43 % študentov. Študentov 5. ročníka sa nepodarilo motivovať, aby odovzdali vyplnené hodnotiace hárky. Výsledky hodnotenia boli štatisticky spracované a zaslané riaditeľom ústavov, ktorí ich mali prekonzultovať s jednotlivými učiteľmi. Na základe rozhodnutia Kolégia dekana vedenie fakulty presunie najbližšie hodnote51

nie výučby na ústavy s tým, že nebude musieť mať jednotnú formu. V minulosti prišlo vedeniu mnoho cenných podnetov
od študentov prostredníctvom Čiernej skrinky v AIS. Preto vedenie plánuje obnoviť túto možnosť aj v AIS2.
Študentská rada sa aktívne podieľa na organizácii študentského života a tradičných podujatí, ako je imatrikulačný ples,
Prírodovedecké dni a pod. Zástupcovia študentov sú prizývaní k dôležitým rozhodnutiam, ktoré sa týkajú štúdia. Sú im
vysvetlené zmeny v legislatíve upravujúcej podmienky štúdia. Študentská rada pomáha zvýšiť informovanosť študentov
a prevádzkuje aj vlastnú webovú stránku. Vydáva časopis Prímes. Pravidelnosť vydávania tohto študentského časopisu
bola v tomto roku narušená, študenti riešia náhradu členov edičnej rady za študentov, ktorí ukončili svoje štúdium.
RIADENIE ŠTÚDIA S PODPOROU INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Akademický informačný systém (AIS). V akademickom roku 2007/8 bol zvládnutý prechod na novú verziu AIS2 na celej UPJŠ bez výraznejších problémov. Študijná agenda je spracovávaná celá v AIS2. Bola naplnená nová forma dodatkov
k diplomom v slovenskom aj v anglickom jazyku.
E-vzdelávanie. Podpora prezenčnej výučby v prostredí MOODLE pre predmety denného štúdia sa stáva medzi učiteľmi
a študentmi stále obľúbenejšou. V súčasnosti má elektronickú podporu 145 predmetov, z toho 70 v anglickom jazyku.
Hlavnými výhodami elektronickej podpory sú ľahký prístup študentov k študijným materiálom, materiály a relevantné internetové zdroje prehľadne usporiadané podľa týždňov semestra a tém, možnosť odovzdať vypracované zadania z domu
cez internet ich vložením priamo na server, možnosť realizácie priebežného hodnotenia cez internet, možnosť konzultácie s učiteľom cez internet.
Propagácia štúdia sa uskutočňuje viacerými formami. Okrem informácií, ktoré sú na webovej stránke a na portáli VŠ
už tretí rok využívame možnosť zverejnenia informácií o štúdiu na komerčnom portáli Education. Pravidelne inzerujeme
ponuku štúdia v časopise pre študentov Generation. Ústavy PF UPJŠ organizujú priame výjazdy na gymnáziá, aby informovali o štúdiu. V roku 2008 sa do výjazdov zapojili aj študenti zo ŠČ AS UPJŠ, ktorí organizujú informačné akcie
z úrovne UPJŠ. Učitelia fakulty sa zúčastnili aj niekoľkých akcií, organizovaných miestnymi úradmi v okresných mestách,
ako je Trh práce a pod. Veľmi účinnou formou propagácie štúdia sa javí Deň otvorených dverí (DOD). Koná sa pravidelne
dvakrát v roku, v novembri v rámci Dní UPJŠ a začiatkom februára ako fakultný DOD. Učitelia a študenti fakulty, najmä
doktorandi, pravidelne organizujú alebo sa zapájajú do organizácie aktivít a súťaží pre stredoškolákov: IT liga, Palma,
STROM a predmetových olympiád. ÚFV v spolupráci s UEF SAV organizuje popularizačné akcie pre verejnosť, získali
na to aj dva projekty financované z APPV. Fakulta cielene plánuje vystúpenia vedeckých osobností v médiách.
Spolupráca s firmami pri formovaní profilu absolventov
Fakulta spolupracuje s potenciálnymi odberateľmi absolventov, ako sú T-Systems Slovakia, Siemens, Ness-KDC, pFlow,
VSL Software, Imuna a.s., Šarišské Michaľany, USS a.s. Tieto firmy sa zapájajú aj do výučby študentov na študijnom
programe informatika, o zamestnávanie ktorých majú záujem. Túto spoluprácu si ceníme, pretože napomáha k zlepšeniu
umiestnenia absolventov na pracovnom trhu. Firmy u nás zabezpečujú výučbu 11 predmetov.
Materiálne a technické zabezpečenie výučby
Aj v roku 2008 boli prijaté opatrenia na zlepšenie materiálnych a technických podmienok výučby na fakulte.
Z mimodotačných zdrojov vedenie fakulty investovalo do vybavenia posluchární v budovách na Botanickej záhrade,
na Jesennej ulici a aj na Moyzesovej 11. Najhodnotnejšou investíciou bola rekonštrukcia biochemického laboratória.
K zlepšeniu materiálnych podmienok výučby prispeli aj projekty ESF. Z ich prostriedkov bola zakúpená multimediálna,
výpočtová a projekčná technika na ústavy. Skvalitnenie diplomových prác na experimentálnych odboroch je zabezpečené
aj vďaka vedeckým projektom, ktoré majú významný vplyv na zlepšenie prostredia a vybavenia vedeckých pracovísk fakulty. V AR 2007/8 bola prvýkrát vo forme špecifika v dotácii podporená aj laboratórna výučba. Tieto prostriedky taktiež
prispeli k zlepšeniu materiálneho zabezpečenia experimentálnych cvičení, terénnych cvičení i exkurzií na prvých dvoch
stupňoch štúdia.
Súčasný stav v doktorandskom štúdiu na fakulte
V súčasnosti má fakulta akreditovaných 15 študijných programov a v akreditačnom procese je doktorandský študijný
program Molekulárna cytológia. Na základe zmluvy s UPJŠ, doktorandské štúdium prostredníctvom našej fakulty realizujú
aj 4 externé vzdelávacie inštitúcie (pracoviská SAV), a to v rámci 7 študijných programov.
Na fakulte k 31. 10. 2008 bolo:

•
•
•

doktorandov v dennej forme štúdia, z toho 95 na študijných programoch (z toho 1 vládny štipendista) a 2 na vedných odboroch;
26 externých doktorandov, z toho 22 na študijných programoch a 4 na vedných odboroch;
23 doktorandov z externých vzdelávacích inštitúcií, z toho 20 doktorandov v dennej forme štúdia a 3 doktorandi
v externej forme štúdia.

Z analýzy ročného hodnotenia doktorandov denného štúdia vyplýva, že doktorandi v akad. roku 2007/2008 boli spoluautormi 74 karentovaných publikácií, 20 vedeckých článkov v nekarentovaných časopisoch, 73 príspevkov v recenzovaných
zborníkoch a 154 abstraktov z konferencií, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje výrazný nárast publikačných výstupov
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
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Okrem toho doktorandi už zaregistrovali na svoje práce 11 citácií podľa SCI. V akademickom roku 2007/2008 doktorandi
odučili celkom 399 semestrohodín.
Laureáti ceny dekana za rok 2008:
1.
2.
3.
4.
5.

RNDr. Marek Varga
RNDr. Jana Špaková - Raschmanová
RNDr. Mária Antalová
RNDr. Pavel Baláž
RNDr. Róbert Novotný

VVeeddeecckkoovvýýsskkuum
mnnáá ččiinnnnoossťť
Fakulta si naďalej udržiava popredné postavenie v SR v počte vedeckých výstupov, úspešnosti grantových vedeckých
projektov a grantovej podpory pre ďalšie aktivity, súvisiace s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl
a budovaním materiálovej základne. Svojimi výsledkami v tejto oblasti sa fakulta etablovala na medzinárodne známu vedecko-výskumnú inštitúciu s rozvetvenou sieťou medzinárodných kontaktov.
Základnou prioritou úlohou vedenia fakulty v roku 2008 bola príprava projektov na čerpanie štrukturálnych fondov
z Operačného programu veda a výskum, koordinácia tohto procesu i konkrétna pomoc riešiteľským tímom v spolupráci
s PA UPJŠ a CCV pri vypracovaní žiadostí.
TC

V prvej etape pod vedením prof. Miškovského vznikol návrh projektu BIOMED, ktorý má ambície byť prioritným infraštruktúrnym projektom Košického i Prešovského regiónu. Spolupracujúce subjekty na projekte s hodnotou 2.1 mld. Sk sú:
UPJŠ, TU KE, UVL, PU, Neurobiologický ústav SAV, Ústav fyziológie hosp. zvierat SAV, Parazitologický ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Imuna. Veríme, že projekt sa aj vďaka samosprávnym orgánom dožije realizácie.
V druhej etape v spolupráci s partnerskými pracoviskami UPJŠ, pracoviskami slovenských VŠ a ústavov SAV fakulta
participovala na príprave 6 centier excelentnosti. V závere roka 2008 MŠ SR oznámilo výsledky hodnotiaceho procesu,
z ktorých vyplýva, že vedecké tímy fakulty budú participovať na budovaní 5 centier excelentnosti:
1.
2.
3.
4.

CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (UPJŠ, UMB, ŽU) – 0.55 M€
SEPO - Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (PF + LF) – 0.85M€
Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (UPJŠ, UEF SAV) 1.0 M€
Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (UMV SAV, UEF SAV, UGT
SAV, UPJŠ) – 0.27 M€
5. Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia (AU SAV, UEF SAV, UPJŠ) – 0.05 M€.

Celkovo na podporu pracovísk v priestoroch fakulty bude zazmluvnených 2.8 M€.
Vedenie fakulty je presvedčené, že úspech pri etablovaní excelentných pracovísk na UPJŠ bude mať rozhodujúci pozitívny dopad na vedeckú infraštruktúru ústavov. Bez ohľadu na problémy s kumuláciou prostriedkov na spoluúčasť, ako
aj na náročné administratívne riadenie projektov veríme, že budeme úspešní a že fakulta nesklamala a etablovala sa
v tejto súťaži podľa očakávania. Našou snahou bude, aby v nasledujúcej výzve bol úspešný aj UCHV.
Laureáti Ceny dekana za rok 2008:
1.
2.
3.
4.

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele VVČ v r 2008“
V roku 2008 bolo na fakulte riešených 31 projektov APVV, 66 projektov VEGA, 7 projektov KEGA, 13 projektov MVTS +
1 CERN, 1 aplikačný projekt, 2 zahraničné projekty, 37 VVGS, 2 ŠPVV. Celková finančná dotácia na vedecké projekty
bola 47 466 tis. Sk (z toho 12 550 tis. kapitálové prostriedky).
Publikačné výstupy zamestnancov ústavov PF UPJŠ v roku 2008:
492 publikačných výstupov, z toho 154 v časopisoch evidovaných databázou CC.
Citácie v roku 2008:
1655 citácií, z toho 1486 evidovaných v SCI (90 %).
Všetky detailné informácie o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti budú k dispozícii v Správe o vedockovýskumnej činnosti fakulty za rok 2008 a v Annual report of the Faculty of Science 2008.
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Medzinárodná spolupráca
Prírodovedecká fakulta je aktívne zapojená do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho priestoru. O jej bohatej medzinárodnej spolupráci svedčí 27 zmluvných zahraničných partnerov UPJŠ v oblasti vedeckého výskumu, na ktorých aktívne participuje aj PF. Fakulta ročne organizuje viacero konferencií medzinárodného významu.
Celkový počet realizovaných zahraničných ciest v roku 2008 bol 184, z toho v rámci zmluvnej vedeckej spolupráce s 22
univerzitami sa uskutočnilo 48 zahraničných pracovných ciest.. Dosiahnuté vedecké výsledky prezentovalo 121 zamestnancov na 73 zahraničných konferenciách. V roku 2008 bolo na ústavoch fakulty prijatých 89 zahraničných hostí v rámci
zmluvnej spolupráce a 85 zahraničných hostí v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a iných projektov, medzinárodných zmlúv a medzinárodných podujatí organizovaných PF UPJŠ. Potešiteľný je každoročný nárast zahraničných mobilít študentov.
Študenti realizovali 114 zahraničných ciest, z toho 87 doktorandi a 17 študenti 2. stupňa. Okrem toho na medzinárodných
súťažiach a iných podujatiach sa zúčastnilo 56 študentov (vrátane doktorandov). V rámci medzinárodných vzdelávacích
projektov, najmä programu LLP/Erasmus, sa realizovalo 45 študentských mobilít (36 vyslaní a 9 prijatí).
Prehľad činností, vykonávaných v roku 2008 v súvislosti s plnením poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru
Všetky aktivity vedenia fakulty i vedenia ústavov boli realizované v náväznosti na plnenie úloh Dlhodobého zámeru.
K tomu bol prispôsobený obsah rokovaní vedenia fakulty i zasadnutí Kolégia dekana
V oblasti pedagogickej činnosti sa PF v roku 2008 sústredila najmä na tieto úlohy:
-

-

Najvýznamnejšou prioritou počas prípravy podkladov pre komplexnú akreditáciu bola úloha obhájiť pridelené práva vo vzdelávaní i kvalifikačnom raste s dôrazom na využitie potenciálu fakulty, a nie na kvantitu.
Udržať vedecký charakter doktorandského štúdia bolo a je základnou premisou štúdia doktorandov.
Využili sme ponúkaný priestor novelizáciou VŠ zákona pre uskutočňovanie medziuniverzitného vzdelávania
(s TU v Košiciach sme pripravili spoločný ŠP 3. stupňa Analytická chémia).
Pokračovali sme vo vylepšovaní vybavenosti posluchární a laboratórií.
Bol kladený dôraz na propagáciu štúdia na fakulte s cieľom hľadať nové efektívne formy propagácie.
Naďalej sme zdokonaľovali systém riadenia štúdia – bola implementovaná nová verzia AIS, ktorú sme na základe
požiadaviek „konzorcia univerzít“ naďalej vyvíjali.
V spolupráci s UK sme prijali opatrenia k zlepšeniu prístupu študentov k študijným materiálom, a to zlepšením
služieb predaja študijnej literatúry. Zlepšili sa služby študentom umožňujúce prístup k informáciám (internet) rozšírením wifi technológie v areáli fakulty.
Rozšírili sme vydávanie učebných textov v elektronickej forme.
Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium sa realizovalo na základe výsledkov stredoškolského štúdia
a výsledkov novej maturitnej skúšky.
Prijímacie konanie na magisterské študijné programy bolo realizované aj výberom na základe výsledkov štúdia
na bakalárskom stupni, ak záujem o študijný program presiahol kapacitu gestorského ústavu (ŠP biochémia).
Realizovala sa spolupráca s firmami vo výučbe a formovaní profilu absolventov, najmä pri štúdiu informatiky.

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti:
-

-

-

Bol podporený vznik a rozvoj centier excelentnosti ako hlavný nástroj koncentrácie výskumu (intelektuálny potenciál, infraštruktúra, financie,...). Celý proces uchádzanie sa o výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov bol koordinovaný z pozície vedenia fakulty.
Boli prijaté opatrenia k väčšej miere zapojenosti sa do európskych vedeckých projektov.
Prioritnou úlohou bola aj aktívna účasť vedeckých tímov v renomovaných vedeckých kolaboráciách na významných vedeckých projektoch, ktoré sú prioritné v rámci európskeho výskumného priestoru. (XFEL – Hamburg,
CENTRASYNC – ESFR Grenoble, CENI – Grenoble, CERN Ženeva, JINR Dubna, FAIR Darmstadt, EMBL
v Grenobli, Heidelbergu a Hamburgu.... ).
Na jednotlivých ústavoch bola vypracovaná stratégia smerovania výskumných aktivít v kontexte princípov interdisciplinarity a potenciálu regiónu, SR a EÚ.

V oblasti riadenia fakulty:
-

Stabilizácia organizačnej štruktúru fakulty (na báze ústavov), ktorá umožňuje efektívne riadenie štúdia.
Riadenie štúdia i adminstratívneho chodu fakulty bolo realizované len cez Akademický informačný systém (AIS).
Vedenie fakulty a ústavy vyvíjali v záujme kvalitnej výučby nepretržitý tlak na zlepšovanie kvalifikačnej úrovne
učiteľov tak, aby výučba bola zabezpečovaná podľa požiadaviek Akreditačnej komisie.
Zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov v súlade s poslaním a zámermi fakulty.

54

Vzťah k verejnosti a propagácia
Profesionálnym nástrojom fakulty na realizáciu služieb verejnosti je Centrum celoživotného vzdelávania (CCV).
Činnosť CCV sa v ostatných rokoch sústreďuje na realizáciu úloh v týchto oblastiach:
- realizácia komerčných vzdelávacích aktivít,
- realizácia vzdelávacích aktivít v rámci výziev MŠ SR na čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu,
- podpora a realizácia vzdelávacích kurzov pre zamestnancov a študentov,
- podpora a realizácia vzdelávacích kurzov v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov SŠ a ZŠ,
- podpora pre e-vzdelávanie na fakulte.
V roku 2008 sa prostredníctvom CCV realizovali tieto projekty:
1. Školenia v oblasti Jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva a systému štátnej pokladnice, určené
pre zamestnancov subjektov verejnej správy (http://pokladnica.ccv.upjs.sk/)
Počas obdobia od 9.1.2008 do 16.12.2008 bolo vyškolených spolu 2573 účtovníkov, z toho na školeniach USS 279
účtovníkov, KB 1764 účtovníkov, KUZ 361 účtovníkov, Z 71 účastníkov a K 98 účastníkov. Školenia prebiehali v 5 mestách pod záštitou piatich školiacich stredísk, slovenských univerzít – EU Bratislava, UKF Nitra, UMB Banská Bystrica,
ŽU Žilina a UPJŠ Košice.
2. Projekt ITMS (http://itms.ccv.upjs.sk/)
Od januára 2008 pokračovali školenia pre RO/SORO na informačný systém pre štrukturálne fondy (ITMS) pod záštitou
f. Siemens a MVRR SR. Školenia pre RO, SORO, PO a CKO počas nábehu ITMSII pre programové obdobie 20072013 sa konali v mesiacoch január až marec 2008 na základe zmluvy medzi UPJŠ a MVRR SR. Za uvedené obdobie
bolo spolu vyškolených 779 pracovníkov jednotlivých RO, SORO, PO a CKO. V čase od 4.6.2008 do 18.12.2008 pokračovali školenia pod záštitou f. Siemens a v tomto období bolo vyškolených spolu 413 pracovníkov RO, SORO, PO
a CKO.
3. Projekt IT-Valley
V roku 2008 pokračovali vzdelávacie aktivity pre T-Systems Slovakia podobnou formou ako v predchádzajúcich rokoch:
• Summer UniversITy – 100 účastníkov
• IT farma – 260 účastníkov
• Evening UniversITy – 54 účastníkov
4. Projekty zo štrukturálnych fondov (http://ccv.science.upjs.sk/esf.php)
Projekt ESF: „Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov“
Trvanie: 1.8.2006 – 30.11.2008
Celková suma: 2 104 766,40 Sk
Projekt ESF: „Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku“
(bez účasti CCV)
Trvanie: 1.9.2006 – 30.11.2008
Celková suma: 18 947 140,- Sk
CCV sa podieľalo na príprave národných projektov:
•
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika (ŠPÚ)
•
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách (UIPŠ)
Ďalšie dôležité aktivity:
• Konzultačná činnosť – pomoc základným a stredným školám pri písaní projektov
• Pomoc pri príprave projektov Centrá excelentnosti
• Pomoc pri príprave projektu 5.1 Infraštruktúra vzdelávania
• Podpora vydávania MIF – Matematika, Informatika, Fyzika – didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky,
fyziky, hlavne jej elektronická verzia: http://mif.ccv.upjs.sk

Zmeny vnútorných predpisov fakulty
1.
2.
3.
4.
5.

Nový Štatút Prírodovedeckej fakulty bol schválený AS fakulty dňa 22.10.2008 a AS UPJŠ dňa 18.11.2008.
Smernica dekana k realizácii ustanovení Študijného poriadku UPJŠ v podmienkach PF UPJŠ.
Zásady prideľovania štipendií na PF UPJŠ.
Zásady prijímacieho konania na PF UPJŠ pre AR 2009/2010.
Smernica dekana k uzatváraniu pracovných zmlúv učiteľov po dovŕšení 65 rokov.
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Právnická fakulta v septembri 2008 oslávila 35 rokov svojej existencie. Bola to príležitosť pripomenúť si rozhodujúce míľniky existencie fakulty a tiež vyzdvihnúť úspechy, ktoré ju zaradili medzi popredné vzdelávacie inštitúcie v odbore právo
nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa. Rok 2008 patrí k tým, ktoré priniesli ďalší pozitívny posun
v jej rozvoji.
Základnou úlohou fakulty v uplynulom roku bola príprava kvalitných absolventov – právnikov, pripravených orientovať sa
už aj v európskom práve a tiež kvalitná vedeckovýskumná a publikačná činnosť. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach si
udržala jedno z popredných miest v akreditácii doktorandského štúdia a v priznaní práv habilitačného a inauguračného
konania spomedzi právnických fakúlt na Slovensku, či už v rámci verejných vysokých škôl alebo súkromných vysokých
škôl.
Osobitná pozornosť na fakulte bola venovaná študijnému programu, ktorý určuje profiláciu fakulty, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Aktualizácia programu a osobitne reflektovanie potrieb praxe sa stalo každodennou
záležitosťou riadiacej práce. Študentom pribudli ďalšie možnosti zapájať sa do činnosti právnych kliník na fakulte. Popri
klinike obchodného práva, daňového práva, občianskeho práva, pracovného páva a klinike street law vytvorila fakulta
podmienky pre vznik ďalších kliník, a to kliniky trestného práva, azylovej kliniky a kliniky ochrany spotrebiteľa. Keďže tu
ide o riešenie úloh z reálneho života, záujem študentov rastie . Zároveň s tým prichádzajú aj ponuky z praxe zamestnať
týchto študentov počas študentských praxí, resp. stáží, čo spätne študentom uľahčuje získanie pracovného miesta
po ukončení školy.
S dobrými výsledkami pokračovalo v uplynulom roku aj doktorandské štúdium uskutočňované internou aj externou formou. Je potešiteľné, že záujem o toto štúdium narastá a počet uchádzačov o internú formu doktorandského štúdia už
prevýšil kapacity fakulty. Vo vybraných prípadoch fakulta umožňuje ukončiť štúdium aj tým, ktorí na štúdium nastúpili
na inej fakulte.
V predchádzajúcom roku pokračovala realizácia opatrení, ktoré smerujú k ďalšiemu zlepšovaniu kvalifikačnej štruktúry
učiteľov. Vedenie fakulty dosiahlo, že sa vo väčšej miere učitelia zapájali do grantových projektov a zintenzívnila sa aj
publikačná činnosť. Hodnotený rok priniesol aj historický zlom v získaní prvého projektu v rámci APVV.
V medzinárodnej spolupráci pokračovali dobré vzťahy so sesterskými fakultami v zahraničí. Svoje osobitné miesto má
spolupráca s európskymi inštitúciami, a to najmä s ohľadom na niekoľkoročnú úspešnú existenciu Ústavu európskeho
práva na fakulte . Tradične dobrá spolupráca sa rozvíjala s Ústavným súdom SR, so súdnymi inštitúciami v Košiciach
a s krajskou prokuratúrou. Všetky tieto inštitúcie pomáhajú fakulte pri organizovaní praktických cvičení a tiež pri organizovaní rôznych odborných podujatí častokrát aj s medzinárodnou účasťou. Vynechať netreba ani spoluprácu
s Národným strediskom pre ľudské práva.
Vedenie fakulty dlhodobo vytvára priaznivé podmienky pre študentov, ktorí sa zapájajú do aktivít európskej študentskej
organizácie ELSA. Ako príklad úspešnej spolupráce v minulom roku možno uviesť dvojdňovú konferenciu
s medzinárodnou účasťou na tému „Ľudské práva v teórii a praxi“, uskutočnenú v dňoch 18. – 19. marca 2008, kde záštitu prevzali významní predstavitelia politického a verejného života.
Rok 2008 znamenal z ekonomického hľadiska každodenné riešenie zložitej finančnej situácie. Napätosť vo finančných
zdrojoch žiaľ súvisí so známym celoslovenským problémom neadekvátneho prideľovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu na štúdium práva. V tejto súvislosti fakultou prijaté úsporné opatrenia mohli iba tlmiť dopad nedostatku peňazí, ale
samotný problém vyriešiť už nedokázali. Všetkým tým, ktorí aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam odviedli dobrú
prácu, zaslúžene patrí poďakovanie.

doc. JUDr. Mária Buijňáková, CSc.
dekanka
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AKADEMICKÝ SENÁT

VEDECKÁ RADA

JUDr. Tomáš Illéš

Predseda:

Podpredseda: JUDr. Marcel Dolobáč

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Podpredseda:

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Helena Barancová, CSc.
Doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
JUDr. Tomáš Illéš
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.
doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.
JUDr. Peter Koromház
JUDr. Ivetta Macejková
prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc.
JUDr. Darina Michalková
doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. m. prof.
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
JUDr. Imrich Volkai
doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc. m. prof.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

JUDr. Tomáš Illéš
JUDr. Milena Barinková, CSc.
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
JUDr. Janka Vykročová, CSc.
JUDr. Miroslav Štrkolec
mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.
Č l e n o v i a:

Predseda:

JUDr. Karin Prievozníková
JUDr. Martina Jánošíková
JUDr. Ján Martinec
JUDr. Marcel Dolobáč
Vladimír Bindzár
Michal Aláč
Otto Brixi

KOLÉGIUM DEKANKY

VEDENIE DEKANKY

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
dekanka fakulty

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a informačné technológie

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie občanov

Ing. Katarína Horňáková
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
JUDr. Tomáš Illeš

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

JUDr. Martina Jánošíková
doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.

JUDr. Tomáš Illeš
predseda AS

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc.
mim. prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.

Ing. Katarína Horňáková
tajomníčka fakulty

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
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Vzdelávacia činnosť
V roku 2008 sa vzdelávanie uskutočňovalo v dennej a externej forme štúdia, a to v kreditovej forme štúdia a nekreditovej
forme štúdia. V rámci kreditovej formy štúdia bol vo 4. a 5. ročníku poskytovaný päťročný magisterský študijný program
a v 1., 2.a 3. ročníku sa realizoval štvorročný bakalársky študijný program. V externej forme štúdia bola pre novoprijatých
študentov poskytnutá bezplatná forma.
Fakulta v prijímacom konaní aj napriek konkurenčným tlakom, kedy niektoré fakulty rozhodovali o prijatí iba na základe
výsledkov stredoškolského štúdia, uplatnila osvedčenú písomnú formu prijímacej skúšky. O štúdium v dennej forme sa
uchádzalo 989 uchádzačov, z ktorých 307 bolo prijatých. Zápis vykonalo 249 študentov. Do externej formy štúdia sa prihlásilo 408 študentov, z nich bolo prijatých 81 a zapísaných do 1. ročníka 72. Možno konštatovať, že ani silnejúca konkurencia ani zjednodušené prijímacie konanie neodlákali záujemcov o štúdium.
V záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu pokračovala realizácia viacerých zmien, ako napríklad zmeny
v študijnom programe, väčšia variabilita v ponuke predmetov a už spomenuté rozširovanie činnosti právnych kliník. Pozitívne zmeny nastali najmä vo vybavenosti učební, a to nákupom 3 nových dataprojektorov. Dostupnosť odbornej literatúry nielen pre študentov, ale aj širokú odbornú verejnosť tradične zlepšila predajná akcia významného českého vydavateľstva LINDE, a. s. z Prahy v priestoroch fakulty. Zavedené úsporné opatrenia sa dotkli najmä nákupu periodík, ale aj napriek tomu fakulta zaznamenala prírastky vo svojom knižničnom fonde celkom v hodnote 341 tis. Sk. Po komplikáciách
po zrušení Edičného strediska univerzity pribudli v priebehu roka 4 tituly vysokoškolských učebníc ( z toho 3 v reedícii)
a 6 zborníkov. Okrem týchto zborníkov boli na webovej stránke fakulty zverejnené ďalšie 4 v elektronickej podobe. Pokračovala výučba v špecializovaných počítačových učebniach, kde fungoval dobrý prístup k programom ASPI, JURIX
a EPI, ako neodmysliteľnej súčasti práce v odbore právo.
Na fakulte pôsobilo v hodnotenom období spolu 53 interných vysokoškolských učiteľov, ktorých kvalifikačná skladba bola
nasledovná: 8 profesorov, 15 docentov, 14 odborných asistentov s hodnosťou CSc. alebo PhD., 15 odborných asistentov a 3 asistenti. Aj v roku 2008 pretrvávala nepriaznivá situácia , keď sa počet študentov 26 na jedného učiteľa ako ukazovateľ nastavený Ministerstvom školstva SR podstatne prekračoval a v rámci UPJŠ bol najvyšší.
V zmysle zákona o vysokých školách mali študenti možnosť anonymnou formou vyjadriť svoj názor na kvalitu výučby
a prácu učiteľov. Hodnotenie sa uskutočnilo v októbri 2008 elektronickou formou , ale tak ako po iné roky toto právo využili študenti v malej miere (návratnosť dotazníkov hlboko pod 50%). Informácie sa získavali viac na stretnutiach so zástupcami jednotlivých ročníkov a študijných skupín. Podľa závažnosti boli získané poznatky prerokovávané na porade
vedenia, príp. na kolégiu dekanky.
Akademická mobilita zaznamenala v uplynulom roku mierny nárast, keď záujem o štúdium prejavili najmä študenti z univerzít v Poľskej republike a tiež poslucháči z iných fakúlt UPJŠ.
Študenti , ktorí sú jazykovo zdatní, využili ponuky v rámci projektu LLP/Erasmus v počte 8. Novinkou sa v roku 2008 stala podniková stáž vysokoškolákov, ktorú využili za UPJŠ práve študenti fakulty a pracovali v právnických kanceláriách
v Prahe .
Osobitné postavenie na fakulte prináleží Ústavu európskeho práva, ktorý je v rámci vysokého školstva na Slovensku
špecifikom . Okrem vzdelávacieho procesu tu prebieha aj intenzívne zapojenie do vedeckovýskumnej práce. Potešiteľné
a príkladné zároveň je , že iniciatívu tu preberajú najmä mladí učitelia.
V roku 2008 promovalo celkom 182 absolventov, ktorí získali titul magister práva „Mgr.“, z toho 168 absolventov denného
štúdia a 14 absolventov externého štúdia. Z uvedených absolventov absolvovali štúdium s vyznamenaním 2 študenti
denného štúdia.

VVeeddeecckkoovvýýsskkuum
mnnáá ččiinnnnoossťť
Príprave novej nastupujúcej generácie na III. stupni vysokoškolského vzdelávania venovalo vedenie fakulty trvalú pozornosť. Nárast počtu doktorandov je na jednej strane dobrým znamením pre fakultu, na druhej strane stupňuje vyťaženosť
školiteľov. V niektorých prípadoch už počty doktorandov prevyšujú prípustné limity na jedného školiteľa .
V súčasnosti má fakulta priznané právo poskytovať doktorandské štúdium, vykonávať dizertačné skúšky a právo udeľovať vedecko-akademický titul „PhD.“ v týchto akreditovaných študijných odboroch:
- 3.4.2
- 3.4.3
- 3.4.7
- 3.4.10
- 3.4.11

Teória a dejiny štátu a práva Ústavné právo
Trestné právo
Obchodné a finančné právo Občianske právo
-

garant prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
garant prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
garant prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc.
garant Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
garant prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

V uplynulom roku pokračovalo doktorandské štúdium vo vedných odboroch akreditovaných podľa predchádzajúcich
právnych predpisov s rokom ukončenia 2010:
- 68-03-9
- 68-04-9

Ústavné právo
Správne právo

- garant prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
- garant prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc.
58

Doktorandské štúdium prebiehalo na týchto katedrách:
Školiace pracovisko

Počet interných doktorandov

Katedra občianskeho práva
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Katedra finančného práva a daňového práva
Katedra ústavného práva a správneho práva
Katedra trestného práva
Katedra dejín štátu a práva
Katedra teórie štátu a práva

1
3
2
2
2
2
4

Spolu:

16

Počet externých doktorandov
17
8
5
9
15
0
2
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V roku 2008 doktorandské štúdium úspešne ukončili 7 absolventi, z toho 3 interní doktorandi (2 v odbore trestné právo
a 1 v odbore obchodné a finančné právo) a 4 externí (1 v odbore trestné právo a 3 v odbore obchodné a finančné právo).
K 31. 12. 2008 sa riešilo celkovo 11 grantových projektov VEGA (z toho 3 nové projekty so začiatkom riešenia v r. 2008
a 7 pokračujúcich), 2 projekty VVGS a 1 projekt APVV (začiatok riešenia v r. 2008 ). Do riešenia týchto projektov bolo zapojených celkom 39 učiteľov a 15 interných doktorandov fakulty.
Vedenie fakulty sa hodnotením vedeckovýskumnej činnosti na svojich poradách pravidelne zaoberá. Osobné aktivity
a prínosy tak zo strany učiteľov ako, aj interných doktorandov sú pravidelne vyhodnocované.
V oblasti rigorózneho konania v roku 2008 rigoróznu skúšku úspešne vykonalo 250 absolventov, z toho 147 žien. Promócie doktorov práv sa konali v dvoch termínoc: 11. 4. 2008 spolu 83 doktorov práv a 21. 11. 2008 spolu 109 doktorov
práv.

Medzinárodná spolupráca
Aj v r. 2008 pokračovali aktivity v rámci vzdelávacieho programu EÚ – Programu Celoživotného vzdelávania/ERASMUS.
Mobility študentské aj učiteľské sa uskutočňujú na základe bilaterálnych dohôd, uzavretými s nasledovnými vzdelávacími
inštitúciami v zahraničí: Aristotelova univerzita v Solúne /Grécko/, Univerzita Sophia Antipolis v Nice /Francúzsko/,
Rzeszowská univerzita v Rzeszowe /Poľsko/,Wroclawská univerzita vo Wroclawe /Poľsko/, Jagiellonska univerzita
v Krakowe /Poľsko/, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline /Poľsko/, Univerzita Warminsko-Mazurski v Olsztyne
/Poľsko/, Univerzita Padova /Taliansko/, Univerzita Foggia /Taliansko/, Európska univerzita v Ríme /Taliansko/, Univerzita
Erzincan /Turecko/, Univerzita Valladolid /Španielsko/ , Paris-Lodron-Univerzita v Salzburgu /Rakúsko/, Univerzita Palackého /Česko/.
V rámci študentských mobilít ERASMUS v akademickom roku 2007/2008 na fakulte študovali 4 poľskí študenti a do zahraničia odišlo študovať 8 študentov. V rámci učiteľských mobilít sa zúčastnil na prednáškovom pobyte v zahraničí 1
odborný asistent a 1 interný doktorand. Recipročne prijala fakulta na pracovno-prednáškový pobyt 2 učiteľov z Poľska.
Pokračovali aktivity podporujúce odborný rast mladých učiteľov a interných doktorandov. Ako príklad možno uviesť:
1. workshop športového práva s diskusným fórom k aktuálnym otázkam športového práva v ČR a EÚ usporiadaný
Ústavom štátu a práva AV ČR v marci 2008
2. medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké debaty mladých právnikov 2008“ organizovaná v septembri
2008 na Univerzite Palackého
3. 13. ročník Jesennej školy práva na tému „Právna subjektivita v Európe“ organizovaná pravidelne Ústavom štátu
a práva SAV v novembri 2008
V októbri 2008 sa 10 študentov zúčastnilo na študijnej návšteve Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
v Luxemburgu.
Fakulta ďalej rozvíjala spoluprácu s 12 partnerskými inštitúciami v 6 krajinách Európy, s ktorými má podpísané dohody
o spolupráci. Tradične za najlepšie možno označiť aktivity s právnickými fakultami na Rzeszowskej univerzite, Univerzite
v Lodži, Jagiellonskej univerzite, na Univerzite Karlovej, na Univerzite v Miškolci, na Petrohradskej štátnej univerzite,
na Sankt-Petrohradskom inštitúte vzdelávania a s Ústavom štátu a práva Akadémie vied ČR.
Mimozmluvná medzinárodná spolupráca sa rozvíjala na úrovni fakúlt aj katedier najmä vo vzťahu k Masarykovej univerzite v Brne, Západočeskej univerzite v Plzni a Univerzite Palackého v Olomouci.
Rok 2008 bol bohatý na medzinárodné vedecké podujatia . Uskutočnilo sa ich celkom 8, a to v rámci riešenia grantových
úloh a dve v spolupráci s Európskym združením študentov práva Slovensko, miestnou skupinou Košice (už spomenuté
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v príhovore dekanky). V septembri na počesť 35. výročia vzniku fakulty sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady,
na ktoré pricestovali aj významní hostia zo zahraničia.
V rámci medzivládnych dohôd prijala fakulta na 3-mesačný štipendijný pobyt lektorku z Právnickej fakulty Užhorodskej
národnej univerzity.
Za uplynulý rok eviduje fakulta 6 prijatí zahraničných hostí z 5 krajín. Do zahraničia sa uskutočnilo spolu 45 pracovných
ciest do 10 krajín Európy.

Vzťah k verejnosti a propagácia
Právnická fakulta je vzdelávacou inštitúciou, ktorej absolventi nachádzajú uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach
spoločenského a ekonomického života. Plnohodnotné začlenenie Slovenska do európskeho priestoru prináša potrebu
včas reagovať na rýchlo sa meniace prostredie. Pritom nemôže ísť iba o skvalitňovanie prípravy nových právnikov ale aj
o účasť na zvyšovaní právneho vedomia laickej verejnosti. Tradične osvedčený prínos tu zohráva zapojenie sa fakulty
do Univerzity tretieho veku.
Pre pretrvávajúci záujem o štúdium práva a dobré meno, ktoré si vybudovala počas svojej 35 ročnej existencie, postačovali fakulte na propagáciu celouniverzitné aktivity . Neočakávane veľký záujem vyvolal u študentov „Deň otvorených dverí“, kedy uchádzači o štúdium mohli absolvovať živé hodiny výučby.
Dobré podmienky pre vzdelávanie na všetkých stupňoch tiež prispievajú k účinnej propagácii fakulty. Potvrdzujú to počty
doktorandov, a tiež prihlášky na rigorózne konanie prichádzajúce z celého Slovenska.
Prehľad činností vykonávaných v roku 2008 v súvislosti s plnením poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru
V uplynulom roku fakulta v záujme kvalitného napĺňania svojho základného poslania:
–
–
–
–
–
–
–

zabezpečila aktualizáciu študijného programu a obsahovej náplne jednotlivých predmetov
v úzkej spolupráci s Ústavným súdom, Krajským súdom a Krajskou prokuratúrou umožnila študentom absolvovať
praktické cvičenia
zlepšila podmienky pre činnosť právnych kliník
zabezpečila účasť renomovaných odborníkov z praxe v štátnicových komisiách
zabezpečila zapojenie významných zástupcov SR v orgánoch EÚ do prednáškového procesu, aby tak priblížila
študentom činnosť týchto orgánov v praktickom živote
zvýšila zapojenosť učiteľov do grantových projektov
vytvorila dobré podmienky pre organizáciu vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou

Zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch fakulty
V hodnotenom období nedošlo k zmenám vo vnútorných predpisoch.
Zmeny nastali v Akademickom senáte Právnickej fakulty, a to:

•

na poste predsedu AS

- JUDr.Tomáš Illeš odovzdal funkciu doc. JUDr. Barinkovej, CSc.
v novembri 2008

•

na poste zástupcu učiteľov

- JUDr. Jánošíkovú nahradila JUDr. Marta Tóthová, PhD.
v júni 2008

•

na poste zástupcov študentov - Michala Aláča nahradila Svetlana Soľaníková
v septembri 2008
- JUDr. Marcela Dolobáča nahradil Vladimír Filičko
v septembri 2008
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FFAAKKUULLTTAA VVEERREEJJNNEEJJ SSPPRRÁÁVVYY

V roku 2008 si Fakulta verejnej správy pripomenula 10. výročie svojho vzniku. Ako prvá fakulta svojho druhu na Slovensku vykonala za doterajšie obdobie kus poctivej a prínosnej práce. Zásadným spôsobom sa zaslúžila o sformovanie uceleného programu vysokoškolského štúdia v oblasti verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Vytvorila
a rozvíja kompaktný vedecký program zameraný na problematiku verejnej správy s osobitným zreteľom na územnú samosprávu, nadviazala kontakty s 15 vysokými školami a fakultami obdobného zamerania v zahraničí, postupne sa presadzuje a získava si meno ako uznávaná inštitúcia na pomyselnom trhu slovenskej verejnej správy. Najlepšou devízou jej
doterajšieho pôsobenia sú však odborne i ľudsky dobre pripravení absolventi, ktorých pozitívne hodnotenie ich zamestnávateľmi dáva práci učiteľov a zamestnancov fakulty zmysel a perspektívu.

Život a realitu Fakulty verejnej správy však charakterizujú aj iné, menej príjemné, skutočnosti. Z hľadiska počtu profesorov a docentov nevyvážená (nie dobrá) kvalifikačná štruktúra učiteľského kolektívu, ktorá sa mení k lepšiemu, ale nie
tempom aký by si záujmy a potreby fakulty vyžadovali. Na fakulte absentuje tretí stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium), rovnako negatívne je konštatovanie, že fakulta nemá ani jedného vedecko-výskumného pracovníka. Všetky tieto tri
okolnosti nepriaznivo ovplyvňujú výkony fakulty, čo pri existujúcom spôsobe výpočtu dotácie a jej delenia spôsobuje fakulte opakujúce sa každoročné balansovanie na hrane pri zabezpečení jej chodu a fungovania. Dnes je zbytočné zaoberať sa úvahami, kto a do akej miery tieto problémy spôsobil, či zavinil. Fakulta sa musí s nimi jednoducho vyrovnať,
s niektorými sama, s inými v súčinnosti s Univerzitou, ktorej je súčasťou. Konečne, Fakulta verejnej správy sa zaslúžila
nielen o rozvíjanie študijných programov „verejnej správy“, počas svojej existencie získala všetky tri stupne pre študijný
program „psychológia“ a bakalársky stupeň pre študijný program „sociálna práca“. Všetky štyri uvedené študijné programy sú dnes súčasťou Filozofickej fakulty tunajšej univerzity - pretože tam obsahovo i odborne patria.

V roku 2008 fakulta aktualizovala Dlhodobý zámer svojho rozvoja a vytvorila Plán kvalifikačného rastu učiteľov fakulty
s výhľadom do roku 2013. Ak sa podarí - a iná možnosť zrejme nie je - naplniť obsahovo i termínovo požiadavky uvedených dokumentov, každý ďalší kalendárny rok v živote Fakulty verejnej správy by mal byť ľahší ako bol rok 2008.

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
dekan
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AKADEMICKÝ SENÁT

VEDECKÁ RADA

Ing. Silvia R u č i n s k á, PhD.

Predseda:

Predseda:

prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc.

Zamestnanecká časť:

PhDr. Eva B o l f í k o v á, CSc.
JUDr. Peter D e m e k, PhD.

doc. Ing. Anna Č e p e l o v á, PhD.

PhDr. Peter D e r e v j a n í k

doc. JUDr. Mária H e n c o v s k á, CSc.
doc. JUDr. Pavel K a n d r á č, CSc.

JUDr. Michal J e s e n k o, PhD.

prof. plk. JUDr. Jozef K u r i l, CSc
PhDr. Ľuba K r á ľ o v á, PhD.
prof. PhDr. Ladislav L o v a š, CSc.
PhDr. Jana M i t a ľ o v á

Č l e n o v i a:

Č l e n o v i a:

JUDr. Martin V e r n a r s k ý, PhD.

Ing. Milan M u š k a
PhDr. Vladimír P a u k o v i č, Csc.
Ing. Silvia R u č i n s k á, PhD.

Študentská časť:

PhDr. Štefan S u r m á n e k, CSc.
Bc. Tomáš G á l
prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc.
Ján R á c l a v s k ý

JUDr. Ladislav T i ch ý

Bc. Michal S v i a t k o

JUDr. Zdenko T r e b u ľ a

Bc. Tomáš P o r h i n č á k

JUDr. Martin V e r n a r s k ý, PhD.

KOLÉGIUM DEKANA

VEDENIE DEKANA

prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc.
dekan

prof. JUDr. Igor P a l ú š, CSc
dekan fakulty

doc. JUDr. Mária H e n c o v s k á, CSc.
prodekanka pre pedagogickú činnosť
doc. JUDr. Mária H e n c o v s k á, CSc.
prodekanka pre pedagogickú činnosť

prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc.
prodekanka pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy
PhDr. Eva B o l f í k o v á, CSc.
vedúca Katedry sociálnych vied

prof. Ing. Nora Š t a n g o v á, CSc.
prodekanka pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy

Ing. Silvia R u č i n s k á, PhD.
predsedníčka Akademického senátu
Ing. Katarína K r o k o s o v á
tajomníčka

Ing. Katarína K r o k o s o v á
tajomníčka fakulty
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Vzdelávacia činnosť
Poslaním Fakulty verejnej správy je:
•

•
•

výchova odborníkov pre verejnú správu a verejný sektor poskytovaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore „Verejná politika a verejná správa“ prostredníctvom bakalárskeho a magisterského študijného programu „verejná
správa“, využívajúc poznatky a skúsenosti uplatňujúce sa vo vzdelávacom procese v štátoch EÚ, zohľadňujúc požiadavky súčasnej praxe v oblasti verejnej správy,
produkcia poznania, týkajúceho sa verejnej správy a s ňou súvisiacich oblastí a vedných disciplín prostredníctvom
výskumu a jeho šírením prostredníctvom informačných a komunikačných technológií,
poskytovanie služieb verejnosti poradenskou a expertíznou činnosťou, šírením najnovších poznatkov z oblasti verejnej správy v procese ďalšieho vzdelávania, osobitne vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a územnej samosprávy.

V akademickom roku 2008/2009 sa na štúdium zapísalo celkom 972 študentov, v študijnom odbore a študijných programoch „verejná správa“ (732 denná forma a 240 externá forma štúdia). Napriek záujmu o štúdium fakulta nezvýšila počty
prijímaných študentov hlavne z dôvodu už aj tak prílišnej pedagogickej zaťaženosti učiteľov, ktorých počet (32) sa za posledné dva roky nezmenil. Fakulta zabezpečuje výučbu takmer výlučne svojimi internými učiteľmi (v snahe ušetriť finančné prostriedky), po externých vyučujúcich siaha v situáciách objektívneho charakteru (napr. študijný pobyt interného učiteľa v zahraničí, materská dovolenka, choroba a pod.)
V roku 2008 získalo titul Mgr. po absolvovaní štúdia na FVS 145 absolventov. Celkový počet absolventov fakulty tým stúpol na 559. V roku 2008 na fakulte zároveň promovalo 167 študentov, ktorí absolvovali bakalársky študijný program „verejná správa“. V uvedenom roku získalo titul PhDr. 29 absolventov, celkovo získalo titul PhDr. na fakulte doteraz 103
uchádzačov o rigorózne skúšky.
V roku 2008 sa na úrovni fakulty a jej katedier stabilizoval študijný program „verejná správa“ z hľadiska zaradenia, vzájomnej nadväznosti a prepojenosti povinných predmetov v obidvoch stupňoch štúdia. Uvedený študijný program by mal
viesť k ďalšiemu zdokonaľovaniu prípravy budúcich absolventov, pričom určitá špecializácia fakulty, reagujúca na potreby
praxe by sa mala dosahovať obsahovou inováciou existujúcich a otváraním nových povinne voliteľných predmetov
a výberových predmetov.
V hodnotenom období vedenie fakulty venovalo zásadnú pozornosť tvorbe a vydávaniu učebných textov osobitne
z povinných predmetov. Podarilo sa dosiahnuť stav, keď podstatná väčšina povinných predmetov je zabezpečená základnou študijnou literatúrou, ktorej autormi sú interní učitelia fakulty. Povinná literatúra pre zostávajúce učebné predmety
je dostupná na knižnom trhu.
Aj v roku 2008 venovala fakulta pozornosť tzv. spätnej väzbe, t. j. možnosti študentov formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a učiteľoch. Túto možnosť využilo v dennom štúdiu zhruba 60% študentov, v externej forme štúdia viac ako 70% študentov. Možno konštatovať, že táto forma zapojenia študentov do hodnotenia pedagogického procesu má pozitívny vplyv na jeho úroveň.
V hodnotenom období sa fakulte darilo prepájať pedagogický proces s praxou verejnej správy. Prispieva k tomu hlavne
trojtýždňová odborná prax, ktorú študenti absolvujú po prvom roku magisterského štúdia. Väčšina študentov uvedenú
prax absolvuje v orgánoch miestnej štátnej správy a v orgánoch územnej samosprávy obcí a VÚC. Obsahové zameranie
praxe a jej realizáciu koordinuje fakulta s konkrétnymi subjektmi, v rámci ktorých prax prebieha. Prepojeniu s praxou verejnej správy slúžia aj záverečné práce študentov (bakalárske, diplomové), ktoré sa viažu na riešenie konkrétnych problémov obcí, miest a regiónov v Slovenskej republike. Oponentmi týchto prác bývajú často predstavitelia jednotlivých zložiek verejnej správy.

VVeeddeecckkoovvýýsskkuum
mnnáá ččiinnnnoossťť
Rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte verejnej správy má kontinuitný charakter. Od založenia fakulty sa
s malými výnimkami prakticky každý rok zvýšil počet financovaných výskumných projektov, čo však neznamená, že sa
tým zvýšil vždy aj objem získaných finančných prostriedkov.
O dobrých výsledkoch v danej oblasti svedčí aj skutočnosť, že zapojenosť učiteľov do riešenia grantových projektov presiahla v roku 2008 90%. Väčšinu projektov riešia učitelia fakulty v rámci grantovej agentúry VEGA, ktorá je síce zárukou
kvality vedeckej práce, na druhej strane projekty riešené v rámci tejto agentúry sa vyznačujú pomerne skromnou finančnou dotáciou, čo v podmienkach FVS určite nie je to pravé, čo v danej finančnej situácii potrebuje. Fakulte sa nedarí presadiť vo vedeckých projektoch lepšieho finančného krytia, hoci v roku 2008 jej učitelia vypracovali projekt pre APVV a tiež
vedecko-vzdelávací projekt „Európsky parlament“ vyhlásený v Bruseli inštitúciou rovnakého názvu.
V roku 2008 boli úspešne ukončené 2 grantové projekty, toho času pokračuje 10 projektov, ktorých vedúcimi a riešiteľmi
sú učitelia fakulty. Traja učitelia sú zapojení do projektov riešených na iných pracoviskách (Právnická fakulta UPJŠ,
Právnická fakulta UMB). Do budúcnosti je dôležité, aby sa riešenie grantových projektov obsahovo viac orientovalo
na aktuálne otázky prebiehajúcej reformy verejnej správy a zároveň bude nutné vo väčšej miere angažovať sa v rámci
zahraničných projektov (aktuálne v tejto súvislosti je najmä zapojenie sa do vedeckej spolupráce v rámci V4).
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Výsledky svojho vedeckého bádania v rámci grantových projektov (ale nielen tam) publikujú učitelia fakulty
v monografických prácach, vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch, aktívne sa zúčastňujú na vedeckých podujatiach v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.
Publikačná produkcia učiteľov fakulty za rok 2008 predstavuje 118 publikačných výstupov a fakulta zároveň eviduje
za uvedené obdobie viac ako 40 ohlasov na publikačné aktivity svojich učiteľov. Ak zoberieme do úvahy, že fakulta nemá
kategóriu vedecko-výskumných pracovníkov, ani interných doktorandov, treba považovať dosiahnutý počet publikačných
výstupov za veľmi dobrý, pretože je výsledkom práce 32 interných učiteľov, ktorí sú maximálne vyťažení v rámci vzdelávacieho procesu a väčšina z nich musí vynakladať úsilie na zvyšovanie svojej kvalifikácie.
Cieľom do budúcnosti je udržať nastúpený trend v oblasti monografických prác a zvýšiť publikačnú produkciu
v renomovaných vedeckých a odborných časopisoch.
Fakulta vydáva dva vedecké časopisy (vychádzajú 2 x ročne) – „Verejná správa a spoločnosť“ a elektronický vedecký časopis „Sociálne a politické analýzy“. Najmä prv menované periodikum sa svojou vedeckou úrovňou stáva známym
v oblasti teórie verejnej správy, pravidelne v ňom publikujú nielen predstavitelia vedeckého života a praxi verejnej správy
zo Slovenska, ale v každom čísle sú zastúpení aj odborníci z oblasti verejnej správy zo zahraničia. Potešiteľné je, že záujem o publikovanie v uvedenom časopise presahuje jeho kapacitné možnosti.
V roku 2008 fakulta ďalej precizovala svoj prioritný vedecko-vzdelávací program pod názvom „Teória a prax územnej
samosprávy v demokratickom štáte“. Na jeho obsahové zameranie nadväzuje riešenie 3 grantových projektov a fakulta
zároveň vypracovala projekt „Vzdelávanie volených funkcionárov obecnej samosprávy“, ktorý začala v praxi realizovať
(pozri ďalej).
Vedecké podujatia
V októbri 2008 fakulta uskutočnila vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Teória a prax verejnej správy“. Konferencia venovaná 10. výročiu vzniku FVS prebiehala pod gesciou ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka
a zúčastnili sa na nej predstavitelia slovenských i zahraničných vysokých škôl, ako aj zástupcovia z oblasti praxe slovenskej verejnej správy. Obsahom sa vedecké podujatie viazalo na aktuálne otázky a problémy teórie a praxe verejnej správy, v konkrétnom poňatí jednotlivých sekcií, ktoré zodpovedalo obsahovému zameraniu grantových projektov riešených
učiteľmi FVS v súčasnej dobe. Výstupom z konferencie je recenzovaný vedecký zborník.
V novembri 2008 fakulta (Katedra ekonomických vied) zorganizovala vedecký seminár pod názvom „Identifikácia stavu
a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe“. Fakulta (Katedra sociálnych vied) bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Psychológia práce a organizácie“, ktorá sa konala v máji 2008.

M
Meeddzziinnáárrooddnnáá ssppoolluupprrááccaa
FVS je od roku 2003 členom „Medzinárodného fóra pre verejnú správu a manažment“ (IFPAM - International Forum of
Public Administration), kde je združených 11 štátov Európy, reprezentovaných vysokými školami a fakultami verejnej
správy. Fórum sa zaoberá problematikou verejnej správy z politologicko-sociologických a právno-ekonomických hľadísk,
diskutuje o spoločných a rozdielnych prvkoch fungovania verejnej správy v jednotlivých štátoch.
Fakulta verejnej správy je ďalej členom medzinárodných organizácií v oblasti verejnej správy, konkrétne NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration - Central and Eastern Europe) a EPAN (European Public Administration Network). V rámci NISPAcee členovia fakulty pôsobia ako experti (KSV) a sú pravidelne pozývaní na podujatia,
spojené s prípravou projektov a tiež sa aktívne zúčastňujú ročných konferencií, poriadaných touto organizáciou.
•
•
•
•
•

Fakulta rozvíja aktívnu zmluvnú spoluprácu s nasledovnými pracoviskami:
Povolžská akadémia štátnej služby (PAGS) v Saratove
Univerzita aplikovaných vied v Ludwigsburgu
Univerzita Bayreuth
Fakulta verejnej správy Univerzity Corvinus v Budapešti
Fakulta verejnej správy NPŠ v Bukurešti

V priebehu roka 2008 došlo zároveň k vytvoreniu podmienok pre rozvíjanie zmluvných vzťahov s Ekonomicko-správnou
fakultou univerzity v Sankt Peterburgu a Fakultou verejných politík Slezskej univerzity v Opave.
Okrem toho FVS spolupracuje neformálne s ďalšími vysokými školami a fakultami obdobného zamerania vo Francúzsku,
Španielsku, Rakúsku, Srbsku, Česku a Poľsku.
Spolupráca s uvedenými zahraničnými partnermi smeruje hlavne k výmene skúseností v oblasti vzdelávania, ako aj vzájomnej účasti učiteľov na vedeckých podujatiach organizovaných spomínanými vysokoškolskými ustanovizňami,
k výmene a publikovaniu vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch fakúlt a pod. Spolupráca s Fakultou verejnej správy
v Budapešti nadobudla v roku 2008 aj charakter vzájomnej výmeny učiteľov v rámci ich aktívneho pôsobenia
v pedagogickom procese a zároveň sa vytvorili predpoklady pre riešenie vedeckých projektov. Obdobnou cestou sa uberá aj spolupráca s PAGS v Saratove (túto však značne limituje finančná náročnosť daná vzdialenosťou partnerov).
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Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania
V rámci programu Erasmus fakulta každoročne rozširuje spoluprácu v tejto oblasti s ďalšími štátmi na základe bilaterálnych zmlúv. Oproti roku 2006 mobility vzrástli 3- násobne z pôvodného počtu 2 na súčasných 6. V roku 2008 fakulta spolupracovala s nasledovnými univerzitami : Panteion University of Athens (Grecko), University of Bayreuth (Nemecko),
Scoala Natonala de studii politice - Bukurest (Rumunsko), University of León (Španielsko), Corvinus University of Budapest (Maďarsko), The Witelon University of applied sciences in Legnica (Poľsko).
V súlade s týmito dohodami vyslala fakulta v roku 2008 na štúdium do zahraničia celkom 14 študentov (Grécko – 4, Nemecko – 4, Maďarsko – 2, Rumunsko – 2, Španielsko - 2) a 2 učiteľov (Grécko - 1, Nemecko - 1). Naopak na tunajšej fakulte absolvovali jeden semester štúdia 5 študenti (3 z Grécka a 2 z Rumunska). Z Adnan Menderes University v Aydin Turecko študovali v roku 2008 bez bilaterálnej zmluvy medzi našimi fakultami 2 študenti. FVS v roku 2008 prijala celkom
7 študentov, ktorí si mohli vybrať štúdium z 15 predmetov vyučovaných na fakulte v anglickom jazyku.
Zahraničné pracovné cesty
V roku 2008 vykonali učitelia fakulty 13 zahraničných pracovných ciest. Viac ako 2/3 z tohto počtu predstavovala účasť
našich učiteľov na vedeckých konferenciách a seminároch. Osobitne treba vyzdvihnúť účasť dvoch učiteľov (prof. Štangová, doc. Hencovská), ktorí reprezentovali fakultu na zahraničných podujatiach (Saratov, Budapešť) formou pozvaných
prednášok. Zostávajúca časť zahraničných ciest bola účasť učiteľov fakulty na zasadnutiach medzinárodných inštitúcií
ktorých je fakulta členom. V tejto súvislosti treba spomenúť hlavne účasť prof. Palúša a dr. Vernarského na zasadnutí IFPAM v Poľskej Legnici kde sa riešila problematika vytvorenia medzinárodného študijného programu „verejná správa“,
ktorého absolventi by boli akceptovaní v štátoch EU. FVS je aktívnym účastníkom kreovania tohto študijného programu.
Zahraničné návštevy
V priebehu roka 2008 prijala fakulta 2 oficiálne zahraničné návštevy. Prvou bola delegácia z Fakulty verejnej správy
z Bukurešti a druhou dvaja zástupcovia Slezskej univerzity z Opavy. Kým prvá návšteva sa dotýkala precizovania
a rozšírenia existujúcej spolupráce medzi fakultami, účelom druhej návštevy bola snaha o nadviazanie vzájomnej spolupráce - čo sa aj podarilo.
Okrem toho sa uskutočnili 2 neoficiálne návštevy zahraničných hostí a to doc. Petrova (Srbsko) a doc. Kirsanova (Rusko), ktoré sa dotýkali hľadania možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu a tvorby spoločných učebných textov.

VVzzťťaahh kk vveerreejjnnoossttii aa pprrooppaaggáácciiaa
Fakulta v roku 2008 pokračovala vo svojom úsilí, aby v uvedenej oblasti reálne pôsobila ako uznávaná inštitúcia na pomyselnom ihrisku slovenskej verejnej správy. Možno povedať, že toto úsilie prinieslo konkrétne výsledky predovšetkým
v oblasti spolupráce s regionálnu a obecnou samosprávou. Fakulta v rámci novovytvoreného prijoritného vedeckovzdelávacieho projektu „Teória a prax územnej samosprávy v demoktratickom štáte“ pripravila koncepciu vzdelávania volených predstaviteľov miestnej samosprávy.
Výsledkom bolo zorganizovanie 3-mesačného kurzu pre starostov, ktorý prebiehal na pôde Akadémie vzdelávania
v Rimavskej Sobote v súčinnosti s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Kurz a jeho obsah mal pozitívny ohlas
a fakulta túto formu vzdelávania mieni rozšíriť aj na ďalších volených funkcionárov obecnej samosprávy (poslancov, hlavných kontrolórov) a realizovať ju vo vybraných regiónoch Slovenska.
Učitelia fakulty naviac odprednášali zhruba 200 hod. v rámci vzdelávacích aktivít v oblasti verejnej správy, ktorých organizátormi boli regionálne vzdelávacie centrá a Akadémia Istropolitana.
Pokračovala spolupráca fakulty so ZMOS-om a Košickým samosprávnym krajom najmä v oblasti poradenskej
a vzdelávacej činnosti, ako aj v oblasti vedeckého výskumu. Spolupráce s praxou sa aktívne zúčastnili aj vybraní študenti
fakulty, osobitne treba uviesť 5. miesto nášho študenta (Ľuboslav Peniaško) v súťaži o cenu Dexia banky, t. j. celoslovenskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu dotýkajúcu sa problematiky obcí, miest a regiónov Slovenska.
Prepojenie s praxou potvrdilo aj fakultné kolo prác v rámci ŠVOČ pričom jeho víťaz študent Peter Mihálik obsadil
v medzinárodnej súťaži ŠVOČ, ktorá sa konala v Trenčíne 2. miesto. Téma jeho práce bola naviac napojená na riešenie
grantového projektu Ing. S. Ručinskej.
Fakulta má zastúpenie v komisii Národnej rady SR pre novelu ústavy SR, v Rade vlády SR pre verejnú správu, v komisii
Ministerstva vnútra SR pre vzdelávanie vo verejnej správe, úzko spolupracuje so sekciou Ministerstva vnútra SR pre verejnú správu, Magistrátom mesta Košice, ako aj s Košickým samosprávnym krajom a Banskobystrickým samosprávnym
krajom.
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Filozofická fakulta UPJŠ pokračovala v roku 2008 v plnení rozvojových programov, ktoré prijala vo svojom strategickom
zámere v prvom roku svojej existencie.
V oblasti vzdelávania si vytýčila štyri priority, ktoré sa jej podarilo úspešne splniť. Prvou prioritou bol rozvoj personálnych, materiálno-technických a priestorových podmienok na realizáciu študijných programov. Výrazne sa skvalitnilo personálne zloženie katedier fakulty, zvýšila sa funkčnosť výučbových priestorov fakulty na Petzvalovej ulici v Košiciach
a začala sa prvá etapa rekonštrukcie budúcich priestorov fakulty. Druhá priorita súvisela s ďalším rozvojom vzdelávacích
možností na fakulte. V priebehu roka 2008 bol pripravovaný nový študijný program Latinský jazyk a literatúra a začali sa
prípravy na otvorenie študijného programu História. Treťou prioritou bolo skvalitnenie propagácie štúdia najmä prostredníctvom Dňa otvorených dverí UPJŠ a rozličnými formami mediálnej prezentácie fakulty. Koncom roka 2008 bola zriadená Študentská rada FF UPŠ (štvrtá priorita) a začala svoju činnosť. Fakulta sa v priebehu roka 2008 úspešne vyrovnala
s náročnou prácou na príprave podkladov pre potreby Komplexnej akreditácie UPJŠ v Košiciach.
Napriek tomu, že fakulta vznikla v roku 2007, o štúdium na nej v akademickom roku 2008/2009 prejavilo záujem 2248
študentov. Fakulta otvorila prvý ročník magisterského stupňa štúdia v študijných programoch jednoodborového štúdia
britské a americké štúdiá, psychológia, sociálna práca a prvý ročník v externej forme štúdia v študijných programoch sociálna práca a masmediálne štúdiá. FF UPJŠ sa výrazne podieľala na posilnení univerzitného rozmeru štúdia. Zabezpečovala jazykovú výučbu na všetkých fakultách UPJŠ. S Prírodovedeckou fakultou spolupracovala pri koordinácii výučby
medziodborových študijných programov.
V oblasti vedeckého výskumu fakulta roku 2008 splnila dve priority. Po prvé, výrazne sa zvýšil počet publikačných jednotiek a vedeckých grantov a objem finančných prostriedkov na projekty VEGA a APVV a po druhé, rozšíril sa počet akreditovaných doktorandských študijných programov o študijný program literárna veda. Tým sa zvýšil aj počet interných
a externých doktorandov. Roku 2008 fakulta získala prvýkrát vo svojej krátkej histórii právo uskutočňovať habilitačné
a inaugurácie konanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry. Súčasne boli podané tri akreditačné spisy na uskutočňovanie habilitačného a inauguračného konania v odboroch literárna veda, dejiny filozofie a sociálna psychológia a psychológia práce. Viaceré katedry fakulty zorganizovali kvalitné medzinárodné vedecké podujatia, čím sa zviditeľnili
v slovenskom a medzinárodnom akademickom prostredí. Fakulta si pripomenula štyridsaťročnú tradíciu psychologického
vzdelávania v Košiciach.
V oblasti zahraničných vzťahov sa plnila dlhodobá priorita fakulty spočívajúca v rozširovaní medzinárodnej vedeckej spolupráce s akademickými inštitúciami v zahraničí.
Prvýkrát na novokonštituovanej FF UPJŠ bola promócia absolventov bakalárskeho štúdia v historickej budove Štátneho
divadla v Košiciach.
Dňa 7. novembra 2008 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, na ktorom boli udelené
čestné tituly Doctor honoris causa na návrh Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ, a to: prof. PhDr. Milanovi Sobotkovi,
DrSc., z odboru dejiny filozofie a PhDr. Teodorovi Münzovi, CSc., z odboru dejiny filozofie. Na slávnostnom podujatí
v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ sa zúčastnili akademickí predstavitelia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, rektori a prorektori slovenských verejných vysokých škôl, hostia, zamestnanci a študenti.
Rok 2008 možno považovať z pohľadu plnenia vytýčených priorít na Filozofickej fakulte UPJŠ za úspešný.

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
dekan
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AKADEMICKÝ SENÁT

VEDECKÁ RADA

Študentská časť:

Č l e n o v i a:

Zamestnanecká časť:

doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc.

Predseda:

Predseda:

Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (podpredseda)
prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
PD.Dr.phil.hab. Mária Papsonová
doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc.
(podpredseda)
PhDr. Štefan Franko, PhD.
Bc. Viktória Kopuničová
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
(podpredseda študentskej časti)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
(tajomník)
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof.
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová, mim. prof.
Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Mgr. Iveta Rajničová, PhD. (Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.) prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof.
Č l e n o v i a:
doc. PhDr. František Šimon, CSc.
Mgr. Ferdinand Salonna
doc. PhDr. Ľubov Stekauerová, PhD.
Mgr. Renáta Timková, PhD.
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
Mgr. Mária Zavatčanová, PhD.
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
prof. PhDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Ing. Mgr. Jozef Bavoľár (Marika Melušová)
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.
Ing.Dana Brzáčová
prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc.
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
Bc. Peter Sabol
van Dijk, Jitse P. MD, LLM, PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Mgr. Ivana Urbančíková (Michal Molčan)

KOLÉGIUM DEKANA

VEDENIE DEKANA

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
dekan

PhDr. Štefan Franko, PhD.
PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
RNDr. Dagmar Hvozdovičová
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof.
prodekanka pre pedagogickú činnosť a akreditáciu

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof.
PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová, mim. prof.

PhDr. Štefan Franko, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof.
doc. PhDr. Ľubov Stekauerová, PhD.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.

RNDr. Dagmar Hvozdovičová
tajomníčka fakulty

doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc.
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
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Vzdelávacia činnosť
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má akreditovaných 40 študijných programov v bakalárskom a magisterskom stupni
vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2008/2009, tzn., v druhom akademickom roku existencie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, študuje na fakulte 1297 študentov v bakalárskom stupni štúdia a v 1. ročníku magisterského stupňa
štúdia.
Bakalársky stupeň
Filozofická fakulta UPJŠ ponúkala študentom možnosť štúdia v nasledovných 10 študijných programoch jednoodborového štúdia v bakalárskom stupni: anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denná forma štúdia), aplikovaná etika (denná forma štúdia), britské a americké štúdia (denná a externá forma štúdia), filozofia (denná forma štúdia), psychológia (denná forma štúdia), sociálna práca (denná a externá forma štúdia), masmediálne štúdiá (denná a externá forma
štúdia); v nasledovných 18 študijných programoch medziodborového štúdia v bakalárskom stupni, v dennej forme štúdia:
slovenský jazyk a literatúra – filozofia, slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá, slovenský jazyk a literatúra
– nemecký jazyk a literatúra, britské a americké štúdiá – filozofia, britské a americké štúdiá – nemecký jazyk a literatúra,
nemecký jazyk a literatúra – filozofia, britské a americké štúdiá – matematika, britské a americké štúdiá – fyzika, britské
a americké štúdiá – chémia, britské a americké štúdiá – geografia, britské a americké štúdiá – biológia, slovenský jazyk
a literatúra – matematika, slovenský jazyk a literatúra – fyzika, slovenský jazyk a literatúra – chémia, slovenský jazyk a literatúra – geografia, slovenský jazyk a literatúra – biológia, aplikovaná etika – britské a americké štúdiá, aplikovaná etika
– nemecký jazyk a literatúra. Medziodborové študijné programy Filozofickej fakulty UPJŠ v kombinácii s prírodovednými
odbormi štúdia realizuje fakulta v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ; medziodborové študijné programy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v kombinácii s psychológiu a filozofiou sú rovnako realizované na medzifakultnej úrovni.
Magisterský stupeň
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má akreditovaných nasledovných 9 študijných programov jednoodborového štúdia
v magisterskom stupni štúdia: filozofia (denná forma štúdia), sociálna práca (denná a externá forma štúdia), psychológia
(denná forma štúdia), britské a americké štúdiá (denná a externá forma štúdia), anglický jazyk pre európske inštitúcie
a ekonomiku, masmediálne štúdiá (denná a externá forma štúdia); 3 študijné programy v odbore Učiteľstvo akademických predmetov v nadväznosti na medziodborové študijné programy: anglický jazyk a literatúra v kombinácii, alovenský
jazyk a literatúra v kombinácii, nemecký jazyk a literatúra v kombinácii. Študijné programy Učiteľstva akademických
predmetov Filozofickej fakulty UPJŠ v kombinácii s prírodovednými odbormi štúdia realizuje fakulta v spolupráci
s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ; študijné programy Učiteľstva akademických predmetov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v kombinácii s Náukou o spoločnosti sú rovnako realizované na medzifakultnej úrovni. V procese akreditácie je študijný
program Psychológia v kombinácii v odbore Učiteľstvo akademických predmetov.
Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
O štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v akademickom roku 2008/2009 prejavilo záujem 2248 študentov, prijatých bolo
1181 študentov, do prvého ročníka bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia nastúpilo 699 študentov.
Najväčší záujem prejavili študenti o jednoodborové štúdium v študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia: psychológia, britské a americké štúdiá, sociálna práca; najväčší záujem prejavili študenti o medziodborové štúdium bakalárskeho stupňa štúdia v študijných programoch: slovenský jazyk a literatúra a filozofia, slovenský jazyk a literatúra a britské
a americké štúdiá, britské a americké štúdiá – nemecký jazyk a literatúra.
V akademickom roku 2008/2009 otvorila Filozofická fakulta prvý ročník magisterského stupňa štúdia, na ktorý nastúpilo
117 študentov v študijných programoch jednoodborového štúdia britské a americké štúdiá, psychológia, sociálna práca.
V akademickom roku 2008/2009 otvorila Filozofická fakulta prvý ročník externej formy štúdia v študijných programoch sociálna práca a masmediálne štúdiá. Na externú formu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe sociálna práca
nastúpilo 56 študentov; na externú formu magisterského stupňa štúdia nastúpilo 51 študentov; na externú formu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálne štúdiá nastúpilo 31 študentov.
Projekt štúdia prekladateľstva na Filozofickej fakulte UPJŠ
Filozofická fakulta UPJŠ uskutočňuje Projekt štúdia prekladateľstva – odborný preklad podľa § 7 ods. 3 zákona č.
386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
Prioritný cieľ vzdelávania dospelých je zvyšovanie kompetencií odborného prekladu v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, ekonomika, bankovníctvo, financie, právo, technika, európske inštitúcie a technika. 6 študentov absolvovalo Projekt
štúdia prekladateľstva v roku 2008.
Programy ďalšieho vzdelávania realizované Filozofickou fakultou UPJŠ
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach realizuje na medzifakultnej úrovni v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ
Ministerstvom školstva SR akreditovaný program ďalšieho vzdelávania, sociálno-psychologický výcvik (číslo akreditácie:
0976/23248/2005/457/1), ktorý v roku v 2008 absolvovalo 80 študentov. Filozofická fakulta UPJŠ realizuje v spolupráci
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s FILIA, n. o. v Košiciach Ministerstvom školstva SR akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Prevencia drogových
závislostí (číslo akreditácie: 1321/1645/2000/56/1), ktorý v roku 2008 absolvovalo 50 študentov.
Systém sociálnej podpory študentov a sociálnych služieb
Spolu 208 študentov Filozofickej fakulty UPJŠ bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia postúpilo v roku 2008 žiadosť o sociálne štipendium, z toho 163 študentom bolo štipendium priznané. 80 študentom fakulty bolo udelené prospechové štipendium.
Priority Filozofickej fakulty UPJŠ v oblasti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia
Prvou prioritou Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v oblasti vzdelávania bol rozvoj personálnych a materiálnotechnických, priestorových podmienok na realizáciu študijných programov. Pozornosť bola venovaná:
a) personálnemu budovaniu katedier fakulty, ktoré zabezpečujú realizáciu jednotlivých študijných programov;
b) kultivovaniu a zvyšovaniu funkčnosti výučbových priestorov fakulty na Petzvalovej ulici v Košiciach;
c) participácii na finančnom zabezpečení rekonštrukcie priestorov univerzity bývalej Krajskej detskej nemocnice
v Košiciach.
Druhou prioritou bol ďalší rozvoj vzdelávacích možností na Filozofickej fakulte v Košiciach. V priebehu roka 2008 boli pripravované nové študijné programy v odbore klasické jazyky v modulárnom programe medziodborového štúdia; v odbore
Učiteľstvo akademických predmetov, v študijnom programe latinský jazyk a literatúra v kombinácii; v odbore história
v študijnom programe jednoodborového štúdia a v modulárnom programe medziodborového štúdia; v odbore Učiteľstvo
akademických predmetov, v študijnom programe dejepis v kombinácii.
Treťou prioritou bola propagácia štúdia prostredníctvom Dňa otvorených dverí UPJŠ a propagácie štúdia prostredníctvom
televíznych vstupov.
Rok 2008 bol venovaný príprave podkladov fakulty pre potreby Komplexnej akreditácie UPJŠ v Košiciach.

Vedeckovýskumná činnosť
Filozofická fakulta od svojho konštituovania 1. 1. 2007 zaznamenala celý rad pozoruhodných bádateľských aktivít
a výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, na ktorej sa zúčastňujú nielen vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci,
ale aj doktorandi. Vedeckovýskumná činnosť na fakulte sa rozvíjala v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja FF UPJŠ
na roky 2008 – 2011.
Medzi silné stránky tejto činnosti v roku 2008 patrili: Centrum excelentnosti KISH, prepojenie vedy a vzdelávania na všetkých troch stupňoch, významné publikačné a vedecké výsledky fakulty ako celku, vysoká grantová úspešnosť v rámci
SR, vysoký záujem o doktorandské štúdium absolventov magisterského štúdia, skúsený personál s mnohostranným medzinárodným ukotvením, existujúce početné a produktívne medzinárodné vzťahy, zmluvy a kontakty, žičlivá atmosféra
pre novú fakultu a jej atraktivita vo vedeckej a pedagogickej obci v medzinárodnom, národnom aj univerzitnom kontexte.
V roku 2008 sa na Filozofickej fakulte riešilo spolu vedeckovýskumných projektov. Spomedzi nich bolo 9 projektov VEGA, 2 projekty KEGY, 4 projekty APVV, jeden projekt VVGS. Okrem spomínaných projektov, projektov bilaterálnej spolupráce a domácich projektov v počet 12. Celkový objem získaných finančných prostriedkov v roku 2008 na projekty VEGA
predstavoval 1 390 tis. Sk, na projekty KEGA 118 tis. Sk, na projekty APVV spolu 6 600 tis. Sk a na iné domáce
a zahraničné granty spolu 2 761 tis. Sk.
Doktorandské štúdium v dennej a externej forme sa na Filozofickej fakulte v roku 2008 uskutočňovalo v štyroch študijných programoch:
1.
2.
3.
4.

britské a americké štúdiá,
dejiny filozofie,
sociálna psychológia a psychológia práce,
literárna veda.

V roku 2008 študovalo na fakulte 18 denných doktorandov, z toho jeden z Palestíny, a 32 externých doktorandov, toho
dvaja z Poľskej republiky a jeden zo Spojených štátov amerických. V súlade so Štatútom Rady univerzitných centier excelentnosti UPJŠ a na základe schválenia Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach v roku 2006 rektor UPJŠ vytvoril na obdobie 4 rokov univerzitné centrum excelentnosti KISH – centrum pre výskum spoločenských aspektov zdravia, ktoré
aj v roku 2008 veľmi úzko spolupracovalo s Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF, so špičkovými
pracoviskami Slovenskej akadémie vied a pracoviskami aplikovaného výskumu doma i v zahraničí, osobitne s Univerzitou
v Groningene. KISH v roku 2008 úspešne napĺňal cieľ stať sa významným vedeckovýskumným pracoviskom v Európe
v rámci svojich bádateľských aktivít.
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Roku 2008 fakulta získala právo uskutočňovať habilitačné a inaugurácie konanie v odbore neslovanské jazyky
a literatúry. Okrem toho boli podané akreditačné spisy na uskutočňovanie habilitačného a inauguračného konania
v študijných odboroch literárna veda, dejiny filozofie a sociálna psychológia a psychológia práce.
V roku 2008 sa novými nositeľmi akademického titulu PhD., resp. ArtD. stali: Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (názov doktorandskej dizertačnej práce Lyrické prvky vo filmovej štruktúre), Mgr. Silvia Kontírová, PhD. z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (názov dizertačnej práce Pedagogická prax prospektívnych učiteľov prírodných vied) a Mgr. Artimová.z Katedry romanistiky a klasickej filológie (názov dizertačnej práce Translatologické problémy biblického textu).
Pedagógovia a vedeckí pracovníci fakulty boli v roku 2008 členmi viacerých významných medzinárodných inštitúcií; boli
to vedecká komisia Európskej asociácie verejného zdravia, Európska sieť pre britské štúdiá, LAUPE, medzinárodná pracovná skupina Diachrónny výskum jazykov miest HSSF, Society of Phonetic Sciences, UNIPREV, medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP, Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov a i.
Pracovníci Filozofickej fakulty v roku 2008 vypracovali viac ako 60 lektorských a oponentských posudkov a recenzii. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pracovníci fakulty za rok 2008 predložili vo viac ako 240 publikáciách, predniesli 150
vedeckých a odborných prednášok a zároveň zaregistrovali vyše 260 citácií v domácich a v zahraničných publikáciách.

Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca na FF UPJŠ sa úspešne rozvíjala aj v druhom roku existencie fakulty. Pedagógovia a vedeckí
pracovníci fakulty sa zapájali do medzinárodných projektov v rámci medzinárodných organizácií (Doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., mim. prof., je dlhoročnou aktívnou členkou organizácie UNIPREV a členkou Rady riaditeľov UNIPREV), resp.
v rámci iných medzinárodných organizácií (napr. NISPAcee, EUPHA, UNIPREV, ESSE .....).
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je riadiacim centrom SKASE (Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny),
členskej organizácie ESSE (European Society for the Study of English), kde sú zaangažovaní viacerí členovia katedry,
pričom Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. sa stala prezidentkou výkonného výboru SKASE a viceprezidentkou ENBAS (Európskej siete pre britské štúdiá). Pracovníci Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia boli v roku 2008 zapojení do riešenia 12 medzinárodných projektov, z toho všetkých 12 projektov je riešených v rámci dlhoročnej bilaterálnej
spolupráce s Univerzitou v Groningene.
Na základe bilaterálnej dohody o mobilite učiteľov v rámci programu SOCRATES medzi Univerzitou Regensburg/SRN
a UPJŠ sa od roku 2007 realizuje výmena učiteľov germanistických pracovísk oboch univerzít. V roku 2008 bola uzavretá
bilaterálna dohoda o mobilite učiteľov v rámci programu SOCRATES medzi Ostravskou Univerzitou /ČR a UPJŠ a ich
germanistickými pracoviskami, ako aj bilaterálna dohoda o vzájomnej spolupráci. V nasledujúcom roku bola naplánovaná
prvá výmenu učiteľov katedier germanistiky pracovísk obidvoch univerzít.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je zapojená do programu Socrates/Erasmus. Bilaterálna zmluva na akademický rok 2007/2008 bola podpísaná s Univerzitou v Groningene. Od akademického roka 2007/2008 do roku
2013 sú podpísané bilaterálne zmluvy s dánskou University of Southern Denmark v Esbjergu a s Univerzitou T. G. Masaryka v Brne. V roku 2008 bolo v rámci tohto programu realizovaných spolu 12 výmenných pobytov, z toho 8 učiteľských
mobilít pracovníkov Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia na Univerzite v Groningene a 4 mobility
študentov z Univerzity v Esbjergu v Dánsku.
Ďalšie medzinárodné vzdelávacie projekty sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie (Projekt „Pramene židovského práva“), na Katedre anglistiky a amerikanistiky a na Tlmočníckom ústave FF UPJŠ (European Masters in Interpreting
/Európsky kurz konferenčného tlmočenia – EKKT, gestor: Európska komisia, Brusel. Centrum pre SR: FF UK Bratislava;
PhDr. Štefan Franko, PhD., člen pracovného tímu/, City & Guilds /Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
so sídlom v Londýne/ - akreditované vzdelávacie a skúšobné centrum pre anglický jazyk na FF UPJŠ v Košiciach
s pôsobnosťou pre región východného Slovenska; PhDr. Štefan Franko, PhD., riaditeľ centra).
Spolupráca v rámci medzinárodných zmlúv na úrovni univerzít a iných akademických inštitúcií realizovali: Katedra anglistiky a amerikanistiky a Tlmočnícky ústav FF UPJŠ. Išlo o spoluprácu s Inštitútom prekladu, tlmočenia a medzinárodných
vzťahov Univerzity Marca Blocha (UMB) v Štrasburgu sa v súčasnosti uskutočňuje v rámci aktivít Asociácie univerzít Slovenska poskytujúcich výučbu odborného prekladu a tlmočenia (PhDr. Štefan Franko, PhD., prezident asociácie).
Výsledkom spolupráce je o. i. postgraduálne 4-semestrálne štúdium odborného prekladu na Tlmočníckom ústave FF
UPJŠ od vzniku ústavu); Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, ktorá má dlhoročnú úzku spoluprácu
s Univerzitou v Groningene, Holandsko. Obsahom spolupráce je výmena informácií a know-how, príprava spoločných
publikácií, projektov, ale aj vzdelávacie aktivity (napr. kurzy: Manažment PhD štúdia, Publikovanie v SCI časopisoch, Meranie účinnosti stratégií podpory zdravia a pod.).
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Riešenie projektu APVV „Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a ranej dospelosti“ podnietilo minulý rok pripojenie sa k medzinárodnému projektu: Promoting Psychological
Well-Being Globall. Walden University, USA. V roku 2008 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi UPJŠ v Košiciach
a Walden University, projekt bol schválený Etickou komisiou UPJŠ 28. 5. 2008 a International Review Board of Walden
University, USA.
V rámci riešenia časti projektu APVV „Prevencia užívania drog“ pokračovala medzinárodná spolupráca „Cross national
students health study (CNSHS)“, University of Bielefeld, Germany/ University of Bielefeld / PhD štúdium.
(http://www.unibielefeld.de/gesundhw/ag2/cnshs/index.html). V rámci tejto spolupráce bola riešená aj s podporou agentúry VEGA 1/4518/07 a FILIA, n. o. téma “Alcohol abuse and mental health in Eastern and Western Europe: reducing alcohol-related harm among young people“. V roku 2008 sa začala príprava on-line longitidinálneho zberu dát týkajúceho
sa rizikového správania sa vysokoškolákov.
Koordinátorkou projektu EURO-URHIS European System of Urban Health Indicators, Európsky systém mestských indikátorov zdravia v spolupráci s University of Manchester, United Kingdom (prof. Dick Heller)" a organizáciou SAVEZ bola
Iveta Rajničova-Nagyova, PhD. (doba trvania projektu od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2008). Iveta Rajničová-Nagyova, PhD. bola
aj koordinátorkou projektu IMCA II Indicators for monitoring COPD and asthma in the EU v spolupráci s "Fundació IMIM,
Barcelona, Spain (Dr. Enric Duran, Task Force on Major and Chronic Diseases)" (doba trvania projektu je od 12/2006
do 12/2009); Katedra psychológie spolupracovala s Akadémiou Technicko-Humanisticznou v poľskom meste Bielsku Bialej;
Spoluprácu na úrovni MŠ SR rozvíjala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, osobitne prof. PhDr. Ján
Sabol, DrSc., ako člen Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu pri MŠ Slovenskej republiky
a Poľskej republiky.
Iné aktivity v rámci medzinárodných projektov a zmlúv rozvíjali: Katedra anglistiky a amerikanistiky s WyŜszou szkolou
humanistyczno-ekonomycznou (WSHE) v Łodźi (Poľsko), pobočka Tarnów (išlo o prednášky z lingvistiky, teórie a dejín literatúry USA v Bc. a Mgr. študijných programoch, vedenie diplomových seminárov a diplomových prác v rámci prípravy
na štátne záverečné skúšky), Katedra germanistiky prostredníctvom PD Dr. habil. Márii Papsonovej, ktorá od r. 2001 aktívne spolupracuje s germanistickým inštitútom Univerizy Regensburg. Každoročne vedie podujatia k ranej novej nemčine
pre študentov germanistiky v rámci prípravy na štátnu skúšku.
V súčasnosti sa rokuje o predĺžení zmluvy medzi Univerzitou v Regensburgu (Prof. Dr. Albrecht Greule) a FF UPJŠ Košice (PD Dr. habil. Mária Papsonová) v rámci programu GIP (Germanistische Institutspartnerschaft – Partnerstvo germanistických inštitútov). Zmluva zahŕňa krátko- i dlhodobé mobility učiteľov (prednáškové a študijné pobyty učiteľov, pôsobenie
tútorov na KGAR) a študentov, prípravu spoločnej medzinárodnej konferencie (Regensburg, jún 2009), ako aj možnosť
účasti na vedeckých podujatiach v SRN v rámci dlhodobých pobytov našich pracovníkov.
Nezanedbateľná je finančná položka na vybavenie Katedry germanistiky primárnou a sekundárnou odbornou literatúrou.
Veľkým prínosom projektu je aj možnosť absolvovania doktorandského štúdia a získania titulu Dr. na Univerzite Regensburg.
Niektoré katedry (Katedry psychológie, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Katedra anglistiky
a amerikanistiky, Katedra aplikovanej etiky, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra sociálnej práce) FF UPJŠ usporiadali kvalitné vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou.

Vzťah k verejnosti a propagácia
Filozofická fakulta v roku 2008 skvalitnila fakultnú webovú stránku, na ktorej zverejňovala všetky podstatné informácie
o činnosti fakulty v oblasti legislatívy, vzdelávania, vedy, výskumu, medzinárodných vzťahov a rozvoja.
V rámci priorít týkajúcich sa propagácie štúdia zorganizovala Deň otvorených dverí FF UPJŠ. Členovia vedenia fakulty
propagovali fakultu a jej vzdelávacie aktivity prostredníctvom televíznych a rozhlasových vstupov (Slovenská televízia,
Slovenský rozhlas, Regionálny denník STV, Nemecký magazín STV, vysielanie v nemeckom jazyku v Slovenskom rozhlase). Niektoré katedry propagovali svoje pracoviská prostredníctvom výstav (Výstava o Berthe von Suttner Katedry
germanistiky FF UPJŠ) a osobných návštev učiteľov na stredných školách.
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UUNNIIVVEERRZZIITTNNÉÉ PPRRAACCO
OVVIISSKKÁÁ
Ústav vzdelávania v Rožňave
Ústav telesnej výchovy a športu
Botanická záhrada
Kresťanská akadémia
Univerzitná knižnica
Centrum informačných a komunikačných technológií
Študentské domovy a jedálne
Učebno-výcvikové zariadenia

Výskumné a pedagogické pracoviská

Informačné pracoviská
Účelové zariadenia

ÚÚssttaavv vvzzddeelláávvaanniiaa vv RRoožžňňaavvee
Stručná charakteristika
Ústav vzdelávania v Rožňave Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zriadil s účinnosťou od 01. 09. 2006 rektor UPJŠ ako
výskumné a pedagogické pracovisko UPJŠ v Košiciach. Ústav sídli v Rožňave na ulici Kossu-Schoppera 22 v budove,
ktorú má UPJŠ v dlhodobom prenájme od Biskupského úradu v Rožňave.
Personálny stav
Na Ústave vzdelávania UPJŠ v Rožňave (ďalej ÚVR UPJŠ) sú k 31. 01. 2009 zamestnaní nasledovní vysokoškolskí učitelia a zamestnanci:
1. Vysokoškolskí učitelia, spolu 10 osôb v tejto skladbe:
- doc. PaedDr. Milan Ďuriček, CSc., mim. prof. – riaditeľ ÚVR UPJŠ
- dvaja docenti
- štyria odborní asistenti
- jeden asistent
- dvaja lektori
Poznámka: okrem riaditeľa nie je ani jeden učiteľ zamestnaný na plný pracovný úväzok.
2.
-

Zamestnanci, spolu 4 osoby v tejto skladbe:
jedna sekretárka (s kumulovanou funkciou)
jedna študijná referentka
jeden vrátnik
jeden údržbár (plniaci aj funkciu vrátnika)

3. Učitelia na dohody o vykonaní práce. Ich počet kolíše od 3 do 6 v závislosti od počtu hodín v príslušnom semestri.
Priestorové zabezpečenie
Priestorové vybavenie na prednášky, cvičenia, administratívnu prácu, kancelárie učiteľov sú dobré a postačujúce. Rovnako je to s dvomi počítačovými učebňami, hoci používané počítače sú zastarané. Nedostatočné sú priestory na telovýchovné a športové aktivity, ktoré musia byť prenajímané od stredných škôl a mesta.
Výchovno-vzdelávací proces
ÚVR UPJŠ poskytuje vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe „Šport a rekreácia“.
V akademickom roku 2008/09 študuje celkom 211 študentov, z toho:
1. ročník - 86
2. ročník - 64
3. ročník - 61
V júni t. r. budú končiť prví absolventi štúdia študijného programu.
Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je na požadovanej úrovni. Darí sa ju zabezpečovať vďaka veľkému úsiliu vyučujúcich. Pre udržanie úrovne je nutné riešiť mzdové otázky vyučujúcich.
Dôležité výchovno-vzdelávacie podujatia:
- Prednáškový cyklus doc. PaedDr. T. Dohnala, CSc., vedúceho Katedry rekreológie UP v Olomouci na ÚVR UPJŠ
(marec, október 2008)
- Akadémia vysokoškolákov v Rožňave – prezentácia kultúrno-zábavnej a športovej animácie (apríl 2008)
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-

Gemerexpo – vysokoškolské štúdium v Rožňave a výsledky práce študentov a pedagógov ÚVR UPJŠ (november
2008)
Krajinovedná exkurzia študentov 2. roč. na trase Bratislava – Viedeň – Budapešť (apríl 2008)
Zahraničná odborná prax 15 študentov v Grécku, Chorvátsku a Španielsku (máj až september 2008)
Plavecký kurz študentov 2. ročníka v Chorvátsku (september 2008)
Účasť na školení animátorov v Grécku v apríli 2008 v spolupráci s agentúrou Pro-Staff (dr. M. Tomová)

Vedecko-výskumná činnosť
V roku 2008 ukončil doktorandské štúdium PaedDr. Ivan Uher, PhD. a v doktorandskom štúdiu pokračujú 2 vyučujúci –
PaedDr. Vladimír Šlosár (UP Olomouc) a PaedDr. Mária Tomová (PU Prešov). U obidvoch je predpoklad ukončiť štúdium
v roku 2010.
Konferencie organizované a spoluorganizované ÚVR UPJŠ:
- na pôde ÚVR UPJŠ v spolupráci s mestom Rožňava odborná konferencia „Kam smeruje turizmus v okrese Rožňava“?. Konferencia sa konala dňa 10. 10. 2008.
- 2.12.2008 v Bratislave v spolupráci s Asociáciou športu pre všetkých SR ÚVR UPJŠ organizoval odbornú konferenciu
"Šport pre všetkých a samospráva"
- 14. – 15.11.2008 v Rzeszowe (Poľsko) ÚVR UPJŠ participoval na organizácii konferencie „Wychowanie fizyczne,
sport i rekreacja w perspektywie spoleczno-kulturowej“.
Účasť na konferenciách:
- 26.11.2008 v Piešťanoch na konferencii „Dokonale fungujúci kontroling“ s hlavným referátom vystúpil doc. Ing. P.
Gallo, CSc.
- V marci (1. časť), v novembri (2. časť) v Budapešti na konferencii „Tvorba strategického systému“ bol garant
a predsedajúci sekcie doc. Ing. P. Gallo, CSc.
Komerčná činnosť
Mimorozpočtové zdroje ÚVR UPJŠ získal z prenájmu priestorov pre podnikateľské subjekty a účelovou dotáciou vo výške
400 tisíc korún od mesta Rožňavy.
Financovanie a rozpočet
Finančný rozpočet ÚVR UPJŠ je naviazaný na UPJŠ. Pre optimálne fungovanie ústavu je potrebné rozpočet zvýšiť. Predovšetkým z hľadiska faktu, že ústav je v štádiu rozvoja, a zďaleka nie ako stabilné a dlhodobo pôsobiace pracovisko.
Perspektívy ďalšieho rozvoja
Rozvoj ÚVR UPJŠ je otázkou perspektívy, ktorú by malo definovať vedenie UPJŠ. Nateraz je kľúčovým problémom stabilizácia celej činnosti ústavu.

ÚÚssttaavv tteelleessnneejj vvýýcchhoovvyy aa ššppoorrttuu
Stručná charakteristika
Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) vychádza od začiatku svojej existencie v ústrety záujmu študentov o pohybovú
výchovu a ich športové vyžitie. Našou hlavnou úlohou je aktívne pôsobiť na zvyšovanie fyzickej zdatnosti a pohybovej výkonnosti študentov a kompenzovať ich psychické zaťaženie v priebehu semestra i mimo neho. Predkladaná výročná
správa Ústavu telesnej výchovy a športu za rok 2008 poskytuje prehľad o vzdelávacích i mimoškolských aktivitách, ktoré
boli v spomínanom roku spojené o. i. aj s výraznými prevádzkovými a organizačnými zmenami. Aktivity a zmeny mali
za úlohu zefektívniť prácu na pracovisku, zjednotiť podmienky realizovania telesnej výchovy na všetkých fakultách univerzity a vytvoriť podmienky pre širšie využitie telovýchovných objektov študentmi, zamestnancami i verejnosťou.
Personálny stav
V akademickom roku 2007/2008 pracovalo na ÚTVŠ 9 učiteľov, z toho 2 na funkčnom mieste docent, 7 učiteľov na pozícii
odborný asistent. Z 9 učiteľov bol 1 doc. PhDr. CSc., 1 doc. CSc., 1 Mgr. PhD., 4 PaedDr., 2 Mgr. Z dôvodu mzdového
deficitu pracoviska došlo 1. 4. 2008 k zmene organizačnej štruktúry - 6 učitelia boli preradení z funkčného miesta odborný asistent na miesto lektor. Zmeny na pracovisku pokračovali výmenou vedúceho pracoviska. Koncom akademického
roka 2007/2008 odišli do dôchodku dvaja učitelia - Mgr. Kolesár a PaedDr. Telepka. Na ÚTVŠ pracuje na sekreteriáte 1
nepedagogická zamestnankyňa, do 31. 3. 2008 pracovali 3 prevádzkoví zamestnanci – 2 upratovačky a 1 údržbár. Od 1.
4. 2008 prešli pod správu ŠDaJ UPJŠ.
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Priestorové zabezpečenie
Ústav telesnej výchovy a športu disponuje 5 telocvičňami, posilňovňou a 4 tenisovými kurtmi. Telocvičňa T 1 na ulici Park
Angelínum je pre výučbu nevyužiteľná z dôvodu nízkeho počtu šatní a sociálnych zariadení; čiastočne ju využíva TJ Slávia UPJŠ. Taktiež ostatné telocvične, ktoré máme k dispozícii je potrebné viac či menej zrekonštruovať, keďže sú
v nevyhovujúcom stave. Nevyhovujúce sú predovšetkým sociálne zariadenia; v niektorých telocvičniach je v zimnom období neúmerne nízka teplota, čo sťažuje výučbu; v troch telocvičniach je problém s dodávkou teplej vody. Keďže univerzita, ktorá je druhou najstaršou a jednou z najznámejších univerzít na Slovensku, nemá k dispozícii plaváreň, študenti musia v rámci výučby využívať mestskú plaváreň.
Výchovno-vzdelávací proces
Ústav TVŠ ponúka širokú paletu športových aktivít, ktoré sa realizujú na hodinách povinnej i výberovej telesnej výchovy,
Poslucháči v akademickom roku 2007/2008 mali možnosť výberu programu z 11 pohybových aktivít: aerobik, basketbal,
bedminton, florbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, tenis a volejbal. V akademickom roku
2008/2009 sme rozšírili ponuku o nohejbal a na základe dohovoru a požiadaviek zo strany LF o zdravotnú TV. Pri sledovaní počtu zapojených študentov do pohybovej aktivity sledujeme mierne stúpajúcu tendenciu (tabuľka 1). Jedným
z pozitív je ujednotenie hodnotenia predmetu na jednotlivých fakultách a ich ponuka i v magisterskom štúdiu.

Tabuľka 1
Počty študentov zapojených do TV aktivít v akad. roku 2007/2008 a 2008/2009
ZS 2007/08

LS 2007/08

ZS 2008/09

LS 2008/09

Lekárska fakulta

542

593

849

825

Prírodovedecká fakulta

365

296

479

410

Právnická fakulta

345

356

377

369

Fakulta verejnej správy

139

139

103

94

Filozofická fakulta

327

320

386

146

Spolu:

1718

1704

2194

1844

Neoddeliteľnou súčasťou edukačného procesu sú univerzitné športové súťaže. V dlhodobej univerzitnej lige formou súťaže jeseň-jar štartujú naši študenti v basketbale, bedmintone, florbale, futsale, a volejbale. Počty družstiev, osôb a počty
odohraných zápasov za sezónu prezentuje tabuľka 2.

Tabuľka 2
Vysokoškolská liga – 1 sezóna
ŠPORT
minifutbal
florbal
basketbal

volejbal
bedminton

POČET DRUŽSTIEV
9
5

POČET OSÔB
84
57

POČET ZÁPASOV
24
10

muži -4

40

6

ženy - 2

24

2

muži – 3

32

6

ženy - 3

28

6

5

35

10

Každoročne, a nebolo tomu inak ani tento rok, organizovala ÚTVŠ pre študentov pri príležitosti Dňa študentstva Akademické dni športu, ktoré boli rozdelené do jarnej a jesennej časti. Jednotlivé športy, počet účastníkov na akcii a vedúceho
súťaže prezentuje tabuľka 3. Z jednorazových pravidelných akcií sú obľúbené Prírodovedecké dni, na ktorých sa tento
rok zúčastnilo 59 študentov z tejto fakulty.
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Výbornú tradíciu má 24 hodinovka v basketbale, ktorej iniciátorom je taktiež Prírodovedecká fakulta, na ktorej sa posledný marcový víkend zúčastnilo 98 študentov celej univerzity. Aj počas obdobia vianoc organizovala ÚTVŠ pre študentky
i verejnosť obľúbené „Vianočné radovánky“. Na akcii sa tohto roku zúčastnilo 48 žien.
Tabuľka 3
Akademické dni športu 2008 usporiadané v spolupráci s TJ Sláviou UPJŠ A SAUŠ

aerobik – master class
basketbal
bedminton
florbal
iron man (železný muž)
minifutbal
stolný tenis
volejbal
SPOLU:

JARNÁ ČASŤ

8. 3. – 12. 4. 2008
114
Buková
66
Šulc
18
Žigala
40
Gajdošová
9
Gajdošová, Žigala
89
Kolesár, Staško
24
Švický
28
Švický
486

JESENNÁ ČASŤ
aerobik maratón k mdš – 9.ročník
bedminton „o majstra upjš“ k mdš
florbal – 1. ročník k mdš
minifutbal „o majstra upjš“ k mdš
stolný tenis
streetball „o majstra upjš“ k mdš
volejbal „o majstra upjš“ k mdš
SPOLU:

10. 11. – 25. 11. 2008
172
Buková
20
Žigala
5
Gajdošová
94
Kolesár, Staško
25
Švický
34
Šulc
45
Švický, Gajdošová
435

Futsalové družstvo Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa v dňoch 29. 4. – 4. 5. 2008 zúčastnilo Medzinárodného futsalového turnaja európskych univerzít IUTT 2008 – International University Totelos Tournament, ktorého organizátorom bola Technická univerzita v Eindhovene. Spomedzi 21 univerzitných výberov z Európy obsadili reprezentanti UPJŠ 2. miesto. Po vlaňajšom víťazstve na turnaji družstvo opäť dokázalo v silnej konkurencii svoje kvality pod vedením Mgr. Kolesára
a PaedDr. Staška. O tento úspech sa zaslúžili študenti: Lukáč Ladislav, Kontra Pavol, Lojan Anton a Hogya Dalibor
z PrávF, Palašta Marcel z FVS, Mamaj Štefan a Benčko Peter z LF. Naše družstvo malo aj dvoch hosťujúcich hráčov –
študentov TU Košice.
K športovým aktivitám, ktoré ÚTVŠ pripravuje pre poslucháčov patrí aj organizovanie zimných (ZTS) a letných telovýchovných sústredení (LTS). ZTS vo februári 2008 zorganizoval PaedDr. Staško na Donovaloch za účasti 48 študentov
a zamestnancov UPJŠ. PaedDr. Staško sa zúčastnil taktiež ZTS pre študentov 1. ročníka študijného odboru Šport
a rekreácia v Ždiari. PaedDr. Švický zorganizoval v spolupráci s Mgr. Žigalom ZTS v Levočskej doline za účasti 14 poslucháčov UPJŠ. 1. až 4. mája 2008 sa uskutočnilo LTS v Šumavskom národnom parku – rafting. Bolo to prvé LTS tohto
druhu za účasti 5 poslucháčov UPJŠ, pod vedením PaedDr. Gajdošovej. V júni sa uskutočnil letný kurz v Chorvátsku,
tentokrát na polostrove Pelješac, kde sa zúčastnilo celkovo 46 študentov, zamestnancov a žien cvičiacich aerobik. Tento
kurz, v poradí desiaty, organizovala Mgr. Buková, PhD. V júli uzatvoril sériu kurzov PaedDr. Staško, ktorý organizoval
LTS na pôde družobnej KTV v Debrecene.
Vedecko-výskumná činnosť
Veda a výskum sú vysoko kvalifikované tvorivé činnosti, ktorých výsledok je nie vždy úmerný vynaloženej námahe. Jedným zo základných predpokladov pre úspešné riešenie výskumných úloh a projektov je dostatočná riešiteľská kapacita
a vedecká kvalifikácia tvorivých pracovníkov. Ústav TVŠ je pracovisko, ktoré zabezpečuje pre Univerzitu P. J. Šafárika
réžiu v oblasti športu a nemá vlastnú „základňu“ študentov, čo sťažuje podmienky na vedecko-výskumnú činnosť. Taktiež
nedostatočná kvalifikačná úroveň zamestnancov limituje jej ďalší rast a plnenie poslania v tejto oblasti.
V roku 2008 sa pracovníci ÚTVŠ aktívne zúčastnili na 3 domácich konferenciách:
1. TV, šport, výskum na univerzitách - medzinárodná vedecká konferencia SjFSTU Bratislava – február 2008 – zúčastnení: Mgr. Buková,PhD., PaedDr. Gajdošová, PaedDr. Staško – 2 príspevky
2. TV a šport, zdravie a pohyb – Prešov, apríl 2008 – Mgr. Buková,PhD., PaedDr. Gajdošová, PaedDr. Staško – 2
príspevky
3. TV, šport, výskum na univerzitách- medzinárodná vedecká konferencia SjFSTU Bratislava – november 2008 –
zúčastnení: Mgr. Buková,PhD., PaedDr. Gajdošová – 2 príspevky
Všetky príspevky sú evidované v Univerzitnej knižnici UPJŠ.
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Komerčná činnosť
S nástupom nového vedenia sa vytvorili podmienky pre podnikateľskú činnosť v telovýchovných priestoroch angažovaním pracovníkov ÚTVŠ. Vytvorili sme možnosti využívania TV objektov a služieb ostatnými zamestnancami UPJŠ, sprehľadnili sme možnosti využitia telovýchovných objektov a ponúkli sme ich organizáciám, klubom i bežnej verejnosti.
S potešením môžeme konštatovať zlepšujúce sa tendencie, čo dokazuje vyťaženie telocviční.
Financovanie a rozpočet

610 – čistá mzda
620 – odvody do fondo
630 – tovary a služby
640 – odstupné a odchodné

Dotačný účet (v tis. Sk):
Schválený rozpočet
Čerpanie
2.311
2561
813
894
50
66
257

hlavná činnosť – 46 – dary:
podnikateľská činnosť:

Príjem
166.500,293.150,-

Mimodotačný príjem (Sk):
Výdaj
34.516,169.081,-

Hospodársky výsledok
- 250
- 81
- 11
- 257

Hospodársky výsledok
131.984,124.069,-

Perspektívy ďalšieho rozvoja
Keďže väčšina fakúlt ponúka TV ako voliteľný predmet, našou prvoradou úlohou je prilákať študentov na niektorý
z ponúkaných športov a to predovšetkým ich širokou paletou, resp. organizovaním lákavých akcií a telovýchovných sústredení. Určité rezervy vidíme vo vytváraní podnikateľského prostredia. Veríme, že postupným skultúrňovaním TV objektov zlepšíme možnosti ponúk pre študentov, zamestnancov i širšiu verejnosť.
Rok 2008 môžeme hodnotiť ako úspešný v práci celého kolektívu učiteľov na ÚTVŠ, ako aj v dosiahnutých športových
výsledkoch našich študentov. Za výrazný úspech pokladáme predovšetkým upevnenie vzťahov s vedením univerzity
a personálnu i finančnú výpomoc zo strany ŠDaJ.

BBoottaanniicckkáá zzááhhrraaddaa
Stručná charakteristika
Botanická záhrada UPJŠ (BZ) je podľa Štatútu UPJŠ v Organizačnej štruktúre UPJŠ ( čl. 2 ), výskumné a pedagogické
pracovisko UPJŠ (23. 04. 2008). Je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na pestovanie a udržiavanie vybraných druhov ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných chránených a dekoratívnych rastlín (Zákon 543/2002, § 45, ods.
3.) Štúdium biologických charakteristík a transfer informácií pre širokú verejnosť. Od roku 2003 je vedeckým pracoviskom
CITES (26. 08. 2003) a od 30. 05. 2005 podľa Zákona 543/2002, § 28 je záchytné stredisko pre rastliny. Všeobecnou záväznou vyhláškou KÚ v Košiciach č. 1/2002 z 21. marca 2002 je BZ UPJŠ Chránený areál. Všeobecným záväzným nariadením mesta Košice č. 25 (24. 11. 1994), § 3, je v Územnom systéme ekologickej stability mesta Košice Biocentrom.
Od roku 2006 je členom Európskeho konzorcia botanických záhrad EÚ EuroGard. V roku 2007 s stala členom medzinárodnej Agendy pre ochranu rastlín BGCI.
Personálny stav
V roku 2008 v BZ UPJŠ zabezpečovalo činnosť 40 zamestnancov v štruktúre 17 VŠ, 18 ÚSO, 13 SO, 2 ZV. Počet dôchodcov 5 (ČID 2, PD 2, D 1). Do pracovného pomeru bolo prijatých 5 zamestnancov a pracovný pomer ukončilo 7 zamestnancov. Na rodičovskej dovolenke sú 3 zamestnankyne. Priemerný vek zamestnancov bol 44,3 rokov.
Priestorové zabezpečenie
BZ UPJŠ uskutočňovala činnosť v areáli na Mánesovej 23, Košice. V administratívnej budove na 1/3 plochy (pracovne,
2
šatne, Herbár), vo vykurovaných skleníkoch na ploche 3 000 m a vo vonkajšej časti na ploche cca 30 ha (21 ha UPJŠ,
9 ha Rád Dominikánov – nájme UPJŠ). Podrobnejšie informáciu sú súčasťou ročnej inventarizácie majetku.
Výchovný a vzdelávací proces
V roku 2008 VŠ zamestnanci zabezpečovali výučbu botanických a ekologických disciplín v študijných programoch PF
UPJŠ na ÚBEV PF UPJŠ. Boli to:
Geobotanika – doc. RNDr. S. Mochnacký, CSc. a Ing. R. Gregorek, PhD.
Tropická a subtropická vegetácia – doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. a Ing. P. Fridman
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Dendrológia – Dr. Ing. P. Kelbel
Fytopatológia – Ing. M. Suvák, PhD.
Vybrané problémy z Karyológie – RNDr. L. Mártonfiová
Okrem priamej účasti na prednáškach a cvičeniach, počas roka zabezpečovali ako školitelia, pomocní školitelia, oponenti, členovia štátnicových komisii a pod. Mgr., Bc., rigorózne, habilitačné a inauguračné práce a postupy. BZ UPJŠ zabezpečovala rastlinný materiál pre cvičenia, školské súťaže BiO, SOČ, priamu výpomoc ZŠ pri zriaďovaní environmentálnych
plôch (ZŠ Postupimska) a Metodický deň MMKE. Budovaním a rekonštrukciou expozičných zbierok pripravovala prostredie na výučbu a výchovu nielen študentov VŠ, ale aj stredných škôl, ZŠ a predškolských zariadení. Všeobecne aj pre
návštevníkov záujmových klubov, združení a laickú verejnosť. Podrobnejšie o edukácii bude pojednávať Správa
o edukácii BZ UPJŠ za rok 2008.
Vedecká a výskumná činnosť
V roku 2008 sa v BZ UPJŠ sa riešili 2 VP základného výskumu (GP Mochnacký, GP Kelbel) s finančnou podporou grantovej agentúry MŠ SR. Okrem zodpovedných riešiteľov sa riešenia zúčastnili ako spoluriešiteľia okrem RNDr. K. Repčákovej všetci vysokoškoláci. Dr. Ing. P. Kelbel a RNDr. L. Mártonfiová boli spoluriešitelia aj projektov na iných pracoviskách. Projekt Dr. Ing. P. Kelbela v roku 2008 skončil. Následne sa úspešne uchádzal o nový GP, ktorý bude so spoluriešiteľmi realizovať v rokoch 2009-2011.
Výsledky riešených projektov boli prezentované na konferenciách 18. – 20. 06. 08 Arbor. Nový Dvur, 29. 06. – 03. 07. 08
Katowice), seminároch, publikované a zadané do tlače. V edičnej činnosti boli vydané: Thaiszia. Journal of botany. Suppl.
1, vol. 18, 2008 a Thaiszia. Jurnal of botany. vol. 18, no. 1, 2 2008. Do tlače je pripravený no. 2, 2008. V roku 2008 nadobudol vedeckú hodnosť „PhD.“ Ing. R. Gregorek. V doktorandskom štúdiu pokračujú RNDr. L. Mártonfiová a Ing. P. Fridman. Pri akreditácii UPJŠ, BZ UPJŠ bola vyhodnotená v kategórii C – dobrý. Doc. RNDr. S. Mochnacký, CSc. je členom
Vedeckej rady FEE TU Zvolen. Bol vypracovaný a obhájený projekt AV Biologické charakteristiky Tilia cordata a podaný
na MŠ SR. Zamestnanci BZ UPJŠ vypracovávali oponentské projekty na Bc. a Mgr. práce, na doktorandské, habilitačné
pokračovania a odborné publikácie. Podrobnejšie informácie sú uverejnené v Správe o vedeckej činnosti BZ UPJŠ za rok
2008.
Kultúrna, osvetová a rekreačná činnosť
V roku 2008 BZ UPJŠ celoročne ponúkala a umožňovala verejnosti návštevu v svojich expozíciách a priestoroch. Uskutočnili sa podujatia ako:
Deň otvorených dverí (máj, október)
Motýlia šou (19. 05. – 15. 06. 08)
Gardenia 08 Agrokomplex Nitra (17. – 20. 04. 08)
Juniáles (06. 06. 08)
Český spolok
Svadobné fotografovanie
Svadobné obrady (4)
Halloween
Predaj orchideí (február, márec)
Návštevnosť BZ UPJŠ bola 32 039 platiacich občanov. V porovnaní z rokom 2007

vzrástla o 16 984 návštevníkov.

Komerčná činnosť
BZ UPJŠ získala z hlavnej činnosti príjem vo výške 1 688 678 Sk.
Financovanie a rozpočet
V roku 2008 bola BZ UPJŠ podfinancovaná a štátna dotácia (špecifika) nepostačovala na zabezpečenie hlavnej činnosti.
Nedostatok finančných prostriedkov saturovala príjmami z hlavnej činnosti. Aj napriek uvedenému sa nepodarilo zabezpečiť plánované úlohy v plnom rozsahu a žiadny rozvoj. Problém nedostatku finančných prostriedkov ohrozuje existenciu
BZ UPJŠ v ďalšom období.
Perspektívy ďalšieho rozvoja
Botanická záhrada UPJŠ má Koncepciu rozvoja do roku 2010. Vypracovala projektovú štúdiu „Revitalizácia, rekonštrukcia a modernizácia Botanickej záhrady UPJŠ“. V uvedenom dokumente sú uvedené základné kroky, ktoré pri postupnej
realizácii dostanú Botanickú záhradu UPJŠ medzi významné inštitúcie nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Nerealizovanie zámerov uvedenej štúdie a nedostatočné financovanie spôsobuje stagnáciu a postupnú degradáciu pracoviska s výhľadom na jeho zánik.
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UUnniivveerrzziittnnáá kknniižžnniiccaa
Stručná charakteristika
Univerzitná knižnica UPJŠ (UK), jedno z univerzitných pracovísk univerzity, svojím poslaním vytvára priaznivé prostredie
pre používateľov, aktívne podporuje vzdelávanie, štúdium a vedecké bádanie na UPJŠ a je tvorivým partnerom v týchto
procesoch.
UK poskytuje nasledovné služby:








absenčné výpožičné služby: 63 353 kn.j.
prezenčné výpožičné služby: 211 374 kn.j.
konzultačné a referenčné služby v študovniach s 375 miestami na štúdium;
rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných zdrojov: 1 035 rešerší ;
medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba: 2 463 požiadaviek;
evidencia publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ;
reprografické a skenovacie služby z knižničného fondu UK: 19 542 xerokópií.

V roku 2008 UK evidovala 7 705 používateľov.
Činnosť UK je podrobnejšie rozpracovaná vo Výročnej správe UK za rok 2008, ktorá je dostupná na:
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/o-kniznici/.
Edičná činnosť
Po zrušení Vydavateľstva UPJŠ k 31.12.2007, účelového zariadenia UPJŠ, boli edičné aktivity jednotlivých fakúlt
i samotnej univerzity pričlenené k Univerzitnej knižnici UPJŠ. V dôsledku toho došlo v rámci organizačnej štruktúry Univerzitnej knižnice k vzniku Útvaru edičnej činnosti. V tejto súvislosti bola vypracovaná Smernica č. 2/2008 o edičnej činnosti UPJŠ a jej súčastiach spolu s prílohami (http://www.upjs.sk/public/media/2380/smernica-2-08.pdf), ktorá definuje ciele,
podmienky a mechanizmus vydávania neperiodických, resp. periodických dokumentov v tlačenej i elektronickej podobe.
O všetkých aktivitách sú zamestnanci UPJŠ i široká verejnosť informovaní prostredníctvom webovej stránky Univerzitnej
knižnice (http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/edicna-cinost/). Zámerom edičnej činnosti je elektronické publikovanie predovšetkým študijnej literatúry.
Polygrafická výroba
Polygrafická výroba tlačených dokumentov sa riešila dodávateľsky. Víťazom verejného obstarávania na túto činnosť sa
stala spoločnosť EQUILIBRIA s.r.o., ktorá od 12.8.2008 zabezpečovala grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej činnosti na UPJŠ.
Dňa 1.7.2008 vstúpil do platnosti Dizajn manuál jednotného vizuálneho štýlu UPJŠ v Košiciach, ktorý rieši vizuálnu
a grafickú úpravu všetkých dokumentov vydávaných na UPJŠ, fakultách a univerzitných pracoviskách.
Predaj vydavateľskej produkcie
Predaj vydavateľskej produkcie bol zabezpečený prostredníctvom Predajne skrípt a študijnej literatúry Hoľuka
v priestoroch PrávF a externej predajne skrípt a študijnej literatúry Hanzluvka v priestoroch LF na predaj študijnej literatúry a skrípt pre LF, PF, FF a FVS .
Tabuľka 1
Počet vydaných titulov
Fakulta/pracovisko
FVS
FF
LF
PF
PrávF
UPJŠ
Botanická záhrada
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Titul (ks)
1
9
8
1
1

Tabuľka č. 2
počet predaných výtlačkov
Počet predaných
výtlačkov
8
669
1 211
1 724
1 332
4944

Fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta verejnej správy
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
SPOLU

Cena (Sk)
572,00
129 083,91
137 792,44
181 652,76
257 514,00
706 615,11

Predaj
2 000,00

počet ks

1 500,00
predaj (ks)

1 000,00
500,00
0,00
06

07

08

09

10

11

12

mesiac

Personálny stav
Počet a štruktúra zamestnancov
Plánovaný počet zamestnancov:
38
Prepočítané evidenčné počty v FO: 36,34
Prepočítané evidenčné počty:
35,66
Priestorové zabezpečenie
Riaditeľstvo a centrálne odborné pracoviská UK sídlia v priestoroch Lekárskej fakulty na Tr. SNP č. 1. Knižnica poskytuje
služby prostredníctvom dislokovaných pracovísk:
•
•
•
•
•

Filozofická knižnica (Petzvalova ul. č. 4)
Lekárska knižnica (Tr. SNP č. 1)
Knižnica na Fakulte verejnej správy (Popradská ul. č. 66)
Právnická knižnica (Kováčska ul. č. 26)
Prírodovedecká knižnica (Medická ul. č. 6, Park Angelinum č. 9)

Súčasťou knižnice je Rakúska knižnica (Moyzesova ul. č. 50) a Európske dokumentačné centrum (Kováčska ul. č. 26).
Projekt Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární a učební schválený
v roku 2008 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorého realizácia sa očakáva v roku 2009, bude znamenať novú kvalitu poskytovaných služieb pre študentov Filozofickej fakulty UPJŠ
v zrekonštruovaných priestoroch bývalej Detskej nemocnice na Moyzesovej ul.
Výchovno-vzdelávací proces
Snahou UK je nielen sprístupňovať dokumenty z knižničného fondu alebo napr. prostredníctvom plnotextových databáz,
ale hlavne implementovať také formy ďalších služieb knižnice používateľom, ktoré by používateľov navádzali a učili samostatne sa orientovať a vyhľadávať relevantné informácie z prístupných odborných interných i externých informačných
zdrojov.
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Svoje miesto v činnosti UK v roku 2008 mali aj vzdelávacie aktivity, ako kurzy informačného vzdelávania pre poslucháčov
l. ročníkov, školenia k elektronickým databázam v spolupráci s dodávateľmi, výstavy, semináre na získanie štipendií
v spolupráci so SAIA n.o.. Mimoriadne aktívna bola spolupráca s LF, v spolupráci s ktorou knižnica zrealizovala diplomové semináre (3) pre študentov a praktické cvičenia (11) v rámci predmetu Informatika pre študentov 1. roč.
Vedeckovýskumná činnosť
Univerzitná knižnica svojimi rôznorodými aktivitami podporuje vedu a výskum na univerzite prostredníctvom prístupov
k elektronickým informačným zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotextové databázy). Revitalizácia knižničného fondu UK ako jedna z hlavných úloh akvizície odbornej a študijnej literatúry priniesla prírastok v podobe viac ako 5 tis. kn.j. V roku 2008 UK zabezpečila formou nákupu, grantu alebo spoluúčasti prístupy
k 12 elektronickým informačným zdrojom.
Financovanie a rozpočet
Podprogram 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VVŠ
610 – Mzdy
620 – Poistné
630 – Tovary a služby

9.715 tis. Sk
6.890 tis. Sk
2.425 tis. Sk
400 tis. Sk

Celkom :

9.715 tis. Sk

Perspektívy ďalšieho rozvoja
Medzi priority UK v ďalšom období patrí vytvorenie vhodných priestorových podmienok za účelom poskytovania svojich
služieb pre používateľov FF a LF UPJŠ, zvýšenie informačnej gramotnosti študentov a realizácia celoslovenského prieskumu Informačná gramotnosť používateľov akademických knižníc – IGPAK 2, výsledkom ktorého bude príprava národného projektu informačného vzdelávania študentov vysokých škôl na Slovensku. Aktivity UK budú smerovať aj
k vybudovaniu rozsiahlejšej digitálnej knižnice (elektronické publikovanie a pod.).

CCeennttrruum
m iinnffoorrm
maaččnnýýcchh aa kkoom
muunniikkaaččnnýýcchh tteecchhnnoollóóggiiíí
Stručná charakteristika
Úlohy UPJŠ v oblasti informačných a komunikačných technológií zabezpečovalo Centrum informačných
a komunikačných technológií UPJŠ (CIaKT). V hodnotenom období zabezpečovalo najmä komplexné budovanie, prevádzku a rozvoj celouniverzitnej komunikačnej počítačovej siete a jej napojenie na metropolitnú a medzinárodnú komunikačnú sieť, komplexnú prevádzku a rozvoj počítačových systémov, ktoré poskytujú inováciu jednotlivých agend informačného systému UPJŠ, konzultačné služby a zaškolenie používateľom jednotlivých aplikácií informačného systému, prevádzku a rozvoj www prezentácie UPJŠ a zabezpečovanie multilicencií vybraných programových produktov na UPJŠ.
Personálny stav
V roku 2008 sa podarilo zachovať personálnu integritu pracoviska. Prepočítaný stav je 11,26 zamestnancov, čo je
v porovnaní s obdobnými pracoviskami iných univerzít málo, pričom CIaKT UPJŠ je dlhodobo jedným z najväčších uzlov
siete SANET na Slovensku. Pri prevádzkovaní informačných systémov a pri zabezpečení sieťových služieb je potrebné
tieto úlohy zabezpečiť tak, aby bola dodržaná ich nepretržitá plná funkčnosť a zároveň dodržané časové harmonogramy
pre jednotlivé mesačné spracovania. Zároveň je potrebné povedať, že sa pripravuje implementácia nových informačných
systémov, ako je prístupový systém na automatickú identifikáciu osôb UPJŠ a systém pre zabezpečenie zaručeného
elektronického podpisu vydaním kvalifikovaného certifikátu – prevádzkovanie ktorých bude potrebné taktiež personálne
zabezpečiť.
Priestorové zabezpečenie
Pracovisko CIaKT je lokalizované na Moyzesovej 50 a Park Angelinum 9. Uzlové pracovisko univerzitnej siete a siete
SANET na Parku Angelinum 9 by bolo potrebné priestorovo konsolidovať (navrhovanou výmenou priestorov) tak, aby sa
vytvorilo kompaktné pracovisko.
Komerčná činnosť
Komerčné aktivity pracoviska sú dlhodobo realizované na základe zmlúv, ktoré uzatvára UPJŠ s externými organizáciami. Táto činnosť má stúpajúcu tendenciu a pohybuje sa rádovo na úrovni okolo 900 tis. Sk (30 tis. EUR).
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CIaKT UPJŠ ako uzol siete SANET (Slovak Academic NETwork) je na chrbtici siete SANET II - prepája uzly siete na TU
Košice, TU Zvolen a najnovšie pripája uzly Trebišov a Michalovce.V rámci participácie nášho pracoviska na realizácii projektu Sanet do škôl, sú rozpracované pripojenia subsietí v Spišskej Novej Vsi, Humennom, Rožňave. To znamená, že
okrem aktivít spojených s prevádzkou SAUnet náš uzol pripája do Internetu ďalšie organizácie mimo rezort vysokých
škôl. Takto je zrealizované pripojenie do SAUnet 22 subjektov verejnoprávnych a štátnych neziskových organizácii.
Financovanie a rozpočet
Financovanie CIaKT bolo v roku 2008 zabezpečené na základe rozpočtu. Rozpočet bol tvorený z dotačných a mimodotačných zdrojov z podnikateľskej činnosti CIaKT a z mimorozpočtových zdrojov z projektu Sanet2 na podporu CIaKT ako
uzla Sanetu. Z mimodotačných zdrojov sú hradené náklady na osobné príplatky ako aj časť tarifných platov zamestnancov CIaKT. Taktiež z mimodotačných príjmov boli hradené výdavky CIaKT v kategórii 630 – tovary a služby.
Perspektívy ďalšieho rozvoja
Ďalší rozvoj IKT na Univerzite v rokoch 2009 až 2010 vyžiada potrebu sústrediť kapacity informačných pracovísk Univerzity hlavne na:
1.
2.
3.
4.
5.

ďalšiu centralizáciu služieb v oblasti IKT;
tvorbu všeobecne použiteľných metód a nástrojov pre efektívne, bezpečné a jednoduché používanie IKT;
lepšie využitie IKT vo všetkých formách vzdelávania;
identifikáciu a pilotnú realizáciu nových služieb;
zlepšenie informačnej a telekomunikačnej infraštruktúry na Univerzite a nasadenie nových komponentov
umožňujúcich lepšie a širšie aplikovanie prostriedkov IKT;
6. vývoj a implementáciu nových informačných systémov pre potreby vzdelávania, výskumu a riadenia.

ŠŠttuuddeennttsskkéé ddoom
moovvyy aa jjeeddáállnnee
Stručná charakteristika
Študentské domovy a jedálne (ŠDaJ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prešli v roku 2008 niekoľkými zmenami. Stále však
ako účelové zariadenie univerzity poskytuje ubytovanie a stravovanie študentom denného štúdia, zahraničným študentom, doktorandom, hosťujúcim pedagógom, zamestnancom ako aj cudzím hosťom. Hlavnou zmenou v roku 2008 bolo
podpísanie zmluvy s VÚC Košice o prenájme budovy na Popradskej 76, a tým k rozšíreniu ubytovacej kapacity o 200
miest.
Personálny stav
Prevádzku študentských domovov a jedální na začiatku roka 2008 zabezpečovalo 67 zamestnancov. Tento stav sa
v priebehu roka zvýšil z dôvodu prechodu zamestnancov Ústavu telesnej výchovy a športu, a to 2 upratovačiek
a údržbára do stavu ŠDaJ ako aj sprevádzkovaním ďalšieho Študentského domova na Popradskej 76. Z uvedených dôvodov bolo koncom roka 2008 personálne obsadenie nasledovné : celkovo 60 zamestnancov z toho 13 technickohospodárskych pracovníkov a 47 výkonných pracovníkov (14 vrátnikov, 8 údržbárov, 21 upratovačiek, 1 vodič, 1 skladníčka, 1 krajčírka, 1 spojovateľka), prípravu a výdaj stravy v študentskej jedálni zabezpečovalo na začiatku roka 16 zamestnancov, ktorých počet sa ku koncu roka zvýšil na 18.
Priestorové zabezpečenie
V roku 2008 Študentské domovy a jedálne mali vo svojej správe 3 študentské domovy s celkovou kapacitou 1769 lôžok
v tomto členení : Medická 6 s kapacitou 707 miest, Medická 4 s kapacitou 707 miest, Popradská 66 s kapacitou 155
miest a Popradská 76 s kapacitou 200 miest. Celkovo bolo v rámci Študentských domovov UPJŠ ubytovaných 1670
z toho z Lekárskej faulty 627 študentov , Prírodovedeckej fakulty 329 študentov, Právnickej fakulty 362 študentov, Fakulty
verejnej správy 208 študentov a Filozofickej fakulty 112 študentov. Pre stravovanie študentov, zamestnancov a cudzích
stravníkov boli v prevádzke 4 územne odčlenené výdajne a to na Šrobárovej 2, Jesennej, Popradskej, ako aj v Botanickej
záhrade a výdajňa s kuchyňou na Medickej 4.
Financovanie a rozpočet
Prevádzka a údržba ŠDaJ s ohľadom na vek si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktorých krytie bolo v r. 2008 zabezpečené prostredníctvom rôznych zdrojov: dotácia ŠR, bežný účet, dary, podnikateľská činnosť a účet študentských
jedální. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpané hlavne na zabezpečenie bežného chodu domovov a to odvoz odpadu 1067 tis. Sk; pranie a čistenie bielizne 699 tis. Sk; údržbársky materiál 471 tis. Sk; čistiace prostriedky 348 tis. Sk.,
spotreba energie 11.300 tis. Sk., a to v členení vodné a stočné 2.063 tis. Sk, elektrická energia 3.660 a teplo a teplá voda
5.530 tis. Sk. Opravy a udržiavanie v členení výmena okien na bloku D, vrátane okien kancelárií a jedálne na Medickej
suma 3.360 tis. Sk, oprava 8 izieb na prízemí bloku A, ktoré slúžili ako sklady 92 tis. Sk, rekonštrukcia priestorov výdajne
na Medickej 4 si vyžiadala 470 tis. Sk. Ďalej boli vykonané revízie rozvodov plynu, elektrorozvodov, bleskozvodov
a zariadení podľa príslušných vyhlášok a noriem v sume 295 tis. Sk. V priebehu celého roka boli operatívne vykonávané
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opravy vodoinštalácie, výmena nefunkčných topných telies, zámočnícke a stolárske práce – mreže, opravy dverí a pod.
ako aj maliarske a natieračské práce vlastnými zamestnancami, ktoré si vyžiadali spotrebu údržbárskeho materiálu
vo výške 550 tis. Sk. V priebehu letných mesiacov bolo vykonané vyradenie nepotrebného DHM, ktorého vek vo väčšine
presahoval 25-30 rokov. Nákupom nových pračiek, mikrovlnných rúr, vysávačov a chladničiek na záver roka v sume 300.
tis. Sk sme v rámci možností vyhoveli požiadavkám ubytovaných študentov, ktoré študenti predložili na besedách počas
roka 2008. Prispeli sme sumou 99 tis Sk na nákup drvičky drevného odpadu, ktorá bude slúžiť hlavne Botanickej záhrade, ale v prípade potreby aj ŠDaJ.
Nemalé prostriedky sme v roku 2008 vynaložili v novo zriadenom domove na Popradskej 76. Na rekonštrukciu priestorov
a to hlavne maľovanie izieb, rekonštrukcia sociálnych zariadení, oprava rozvodov a zriadenie internetového prístupu.
S ohľadom na najnutnejšie práce bolo celkovo použitých 3.431 tis. Sk. Na vybavenie izieb a spoločných priestorov nábytkom, elektrickými spotrebičmi, stoličkami posteľným prádlom, vysávačmi, chladničkami, varičmi bolo potrebné vynaložiť
sumu 3.746 tis. Sk.
V roku 2008 boli študentským domovom pridelené na svoju činnosť z programu rozpočtu 0771503 – podpora stravovania
a ubytovania, na funkčnú oblasť 090605 – ubytovanie študentov finančné prostriedky vo výške 18 791 tis. Sk, z toho
na mzdy 7.788 tis. Sk, na odvody 2.741 tis. Sk a na tovary a služby 7.450 tis. Sk. Poskytnuté dotácie boli vyčerpané
na 100 %, avšak nepokryli celkovú potrebu na mzdy a odvody, ani na tovary a služby, a to z dôvodu uvedenia nového
domova do prevádzky, ktorý nebol zapracovaný do požiadavky na dotácie v roku 2008. Chýbajúce zdroje boli vykryté
z bežných príjmov, ako aj z príjmov z podnikateľskej činnosti. Na funkčnú oblasť 090603 – stravovanie študentov
po úpravách boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2.058 tis. Sk a ich čerpanie bolo vo výške 1.684 tis. Sk. Nevyčerpané prostriedky budú použité na stravu študentov v roku 2009.
Hospodárenie
Hospodárenie študentských domovov môžeme rozdeliť na hospodárenie v hlavnej činnosti a v činnosti podnikateľskej.
Celkové náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 41.362 tis. Sk z toho v hlavnej činnosti 39.517 tis. Sk
a v podnikateľskej činnosti 1.845 tis. Sk. Najväčšie podiely na nákladoch majú spotreba energií v sume 11.300 tis. Sk, opravy a udržiavanie vrátane prostriedkov použitých na novom internáte v sume 8.200 tis. Sk, náklady na obstaranie majetku v sume 4.145 tis. Sk a náklady na mzdy a odvody.
V roku 2008 boli dosiahnuté celkové výnosy v sume 43.115 tis. Sk, z toho v hlavnej činnosti 40.787 tis. Sk
a v podnikateľskej činnosti 2.328 tis. Sk. Hospodársky výsledok študentských domovov bol v roku 2008 kladný
a študentské domovy tak za uplynulý rok vykázali zisk vo výške 1.918 tis. Sk.
Komerčná činnosť
V priebehu roka poskytujú ŠDaJ služby aj v rámci podnikateľskej činnosti, a to hlavne ubytovanie počas letných prázdnin
ale aj počas roka. Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti poskytujú stravovanie pre zamestnancov a cudzích
a zabezpečujú akcie rôzneho typu tak pre zamestnancov, ako aj pre cudzích. Študentské domovy v roku 2008 dosiahli
výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 2.328 tis. Sk oproti nákladom vo výške 1.845 tis. Sk tak vytvorili zisk pred zdanením vo výške 483 tis. Sk. Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti podávanie stravy zamestnancom
a cudzím dosiahli výnosy 5.527 tis. Sk oproti nákladom 5.359 tis. Sk tak vytvorili zisk pred zdanením vo výške 168 tis. Sk,
čo je oproti zisku z roku 2007 podstatný nárast o 150 tis. Sk.
Ubytovanie
Vychádzajúc z celkového počtu podaných žiadostí a celkovej ubytovacej kapacity nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam o ubytovanie. V roku 2008 žiadalo o pridelenie ubytovania v ŠD 2200 študentov 2-6 ročníkov a 881 žiadostí študentov prvých ročníkov. Študentom ročníkov 2-6 a doktorandom bolo pridelených 1588 miest, študentom v rámci programu LLP/Erasmus 32 miest a zahraničným 50 miest. Študentom prvých ročníkov univerzita zabezpečila ubytovanie
v zmluvných zariadeniach v počte 650 miest.
Stravovanie
Stravovanie študentov a zamestnancov zabezpečuje kolektív ŠJ na Medickej 4 a vydávanie stravy prebieha na vyššie
uvedených jedálňach. V roku 2008 bolo podaných 126 754 jedál, a to 53 384 porcií pre študentov, mierny nárast o cca
3000 porcií, 69358 porcií pre zamestnancov a 4012 porcií pre cudzích stravníkov, mierny pokles oproti roku 2007. Študentská jedáleň hospodárila v roku 2008 s celkovými nákladmi, rozdelenými do hlavnej činnosti (stravovanie študentov)
a podnikateľskej činnosti (stravovanie zamestnancov a cudzích). Najväčší podiel na celkových nákladoch 8.725 tis.
Sk mali náklady na suroviny 5.298 tis. Sk, náklady na mzdy a odvody 2142 tis. Sk a 862 tis. Sk, na energie 222 tis. Sk
a na zakúpenie výdajnej linky výdajne na Medickej 424 tis. Sk. Celkové výnosy v sume 9.723 tis. Sk, z toho v hlavnej činnosti 4.196 tis. Sk a v podnikateľskej činnosti 5.527 tis. Sk.
Študentská jedáleň prešla v roku 2008 niekoľkými podstatnými zmenami, ktoré sa podieľali na zlepšení hospodárskeho
výsledku. Hlavné zmeny v stravovacích službách, ktoré sa uskutočnili v roku 2008 boli rekonštrukcia výdajne
a zakúpenie novej výdajnej linky na Medickej a príprava na podávanie stravy bez použitia objednávkového systému.
Pre stravníkov sa vytvorila možnosť objednania jedného jedla až do 9.00 ráno.
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Na základe nevýhodnej ponuky od firmy Annete (KREDIT 7) na eurokonverziu bol zakúpený nový stravovací software
CARDPAY, ktorý bol odskúšaný a úspešne uvedený do prevádzky. Ďalšiu zmenou prešla aj cena stravného, ktoré bolo
nutné upraviť smerom nahor z dôvodu inflačného stúpania cien základných surovín a energií, ako aj vytvoriť dostatočnú
rezervu na modernizáciu kuchynských zariadení, ktoré sú vo veľkej miere zastarané a energeticky veľmi náročné. Snahou celého kolektívu ŠJ, tak pod vedením starej, ako aj pod vedením novej vedúcej bolo, a samozrejme aj bude, zlepšiť
nielen kvalitu podávanej stravy, ale v neposlednom rade aj kvalitu a rýchlosť obsluhy pri výdaji.
Perspektívy ďalšieho rozvoja:
Perspektívu zvýšenia počtu podanej stravy vidíme hlavne prostredníctvom novej výdajnej linky na Medickej, ktorá okrem
podávania obedov nielen na objednávku ale aj priamym predajom, začne podávať aj večere. Na ostatných výdajniach je
potrebné zabezpečiť postupnú výmenu technologického zariadenia priebežne meniť a dopĺňať inventár a neustále sledovať kvalitu samotného výdaja, a tak zabezpečiť spokojnosť našich stravníkov.
Rozvoj študentských domovov by sa mal uberať smerom zvýšenia úrovne ubytovania, a to hlavne na Medickej (výmena
okien na poslednom bloku, vyregulovanie systému vykurovania, rekonštrukcia el. rozvodov na poslednom bloku, rekonštrukcia sociálnych zariadení a ich prispôsobenie platným predpisom, postupná výmena nábytku, vek používaného je cca
40 rokov, úprava areálu). To je však nielen finančne ale aj časovo náročné, takže realizáciu všetkých potrebných činností,
týkajúcich sa zvýšenia úrovne ubytovania je potrebné rozvrhnúť do obdobia 5-7 rokov.

UUččeebbnnoo--vvýýccvviikkoovvéé zzaarriiaaddeenniiaa
I. UVZ Danišovce
Učebno-výcvikové zariadenie v Danišovciach poskytuje služby v oblasti ubytovania a stravovania. V zariadení sa konajú
rôzne konferencie, semináre, školenia, výcviky, príležitostné oslavy organizované UPJŠ a ďalšími cudzími subjektmi. Účtovne sa členína hlavnú činnosť pre aktivity študentov jednotlivých fakúlt UPJŠ a podnikateľskú činnosť pre cudzie subjekty, pracoviská a fakulty UPJŠ, pobyty zamestnancov UPJŠ.
Hlavná činnosť UVZ Danišovce
Stravovacie a ubytovacie služby sú poskytované na organizovanie rôznych výcvikov študentov UPJŠ – výcviky organizované jednotlivými fakultami UPJŠ.
Hospodárenie v roku 2008:
Celkové vykázané náklady boli vo výške:
Celkové výnosy boli vo výške:
Hospodársky výsledok - zisk vo výške:

284.146,12 Sk
284.147,00 Sk
0,88 Sk

Podnikateľská činnosť UVZ Danišovce
Ubytovacie a stravovacie služby boli poskytované na organizovanie rôznych akcií pre cudzie subjekty, pre rôzne akcie
pracovísk a fakúlt UPJŠ a pre zamestnancov UPJŠ.
Hospodárenie v roku 2008 bolo nasledovné:
Celkové vykázané náklady boli vo výške:
Celkové výnosy boli vo výške:
Hospodársky výsledok – strata vo výške:

1.637.727,92 Sk
1.611.286,09 Sk
-26.441,83 Sk

Stav ubytovacej kapacity je 62 lôžok. V sledovanom období bolo realizovaných 3.817 prenocovaní. Za účelom zlepšenia
vonkajšieho vzhľadu a prístupu do UVZ je potrebné realizovať opravu prístupového schodiska a spevnenie svahu
na dvore za budovou UVZ.
II. UVZ Zemplínska Šírava
Učebno-výcvikové zariadenie Zemplínska Šírava je situované v oblasti Klokočov.
III. UVZ Opátka
Učebno výcvikové zariadenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa nachádza neďaleko Košíc v prostredí miniregiónu Ružín. Chata má ubytovaciu kapacitu 15 osôb a využíva sa najmä v letnom období zamestnancami našej univerzity.
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Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ (TJ) Košice je občianske združenie, ktoré riadi Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAU). TJ Slávia UPJŠ pôsobí na univerzite na základe zmluvného vzťahu. Úlohou TJ Slávia UPJŠ, ako celku, je uspokojovať predovšetkým záujmy a záľuby vysokoškolskej mládeže, detí
a občanov mesta, ako aj občanov telesne postihnutých v oblasti športových a pohybových aktivít, vytvárať im podmienky
na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a upevnenia zdravia.
TJ Slávia UPJŠ mala v roku 2008 spolu 623 členov, ktorí sa združovali v 2 kluboch, 7 oddieloch a oddelení – Šport pre
všetkých. V TJ Slávia sú súťaživé a nesúťaživé kluby a oddiely. Medzi súťaživé patria: šachový, tenisový a volejbalový
oddiel a kluby baseball a karate. K nesúťaživým oddielom patria: vodácky, pešej turistiky, rytmickej gymnastiky
a bedmintonu.
Najvýraznejší úspech v roku 2008 dosiahli šachisti, ktorí sa stali víťazmi extraligy SR v šachu družstiev. Postupne sa začínajú presadzovať baseballisti, ktorí obsadzujú popredné miesta v súťažiach majstrovstiev SR.
V oddelení Šport pre všetkých sú oddiely, ktoré nevykonávajú súťaživú činnosť, no ich záslužná práca je v tom, že organizujú v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ pravidelné športové podujatia pre vysokoškolákov. Sú to
neodmysliteľné Univerzitné dni športu (jarná a jesenná časť), vysokoškolská liga (minifutbal, bedminton, volejbal, florbal
a basketbal), ako aj niektoré nepravidelne konané športové akcie, ktoré sú organizované na popud študentov jednotlivých
fakúlt.
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