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IIIII.. ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ IINNFFO
ORRM
MÁÁCCIIEE

Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Začlenenie vysokej školy:
Univerzitná vysoká škola
Typ vysokej školy:
Verejná vysoká škola

Poslanie vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) patrí k významným a uznávaným
vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.
V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej
správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín,
matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie,
jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej
univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.
Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe
najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov
v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom
harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku.
Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k
zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania
prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením
ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.
Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto
duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a
etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti
bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu.
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V
Veeddeenniiee U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh
Rektor:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Funkčné obdobie: 1. 8. 2007 - 31. 7. 2011, menovaný dňa 28. 6. 2007
Prorektori:
Prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Funkčné obdobie: 24. 8. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 24. 8. 2007
(8. 8. 2007 do 23. 8. 2007 - poverený výkonom funkcie prorektora)
Prorektor pre vedu a výskum
I. zástupca štatutárneho orgánu
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
Funkčné obdobie: 5. 10. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 5. 10. 2007
(8. 8. 2007 do 4. 10. 2007 - poverený výkonom funkcie prorektora)
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
Funkčné obdobie: 24. 8. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 24. 8. 2007
(8. 8. 2007 do 23. 8. 2007 - poverený výkonom funkcie prorektora)
Prorektor pre vonkajšie vzťahy
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Funkčné obdobie: 5. 10. 2007 – 31. 7. 2011, menovaný dňa 5. 10. 2007
(8. 8. 2007 do 4. 10. 2007 - poverený výkonom funkcie prorektora)
Kvestor:
Stanislav Benčo
A
Akkaaddeem
miicckkýý sseennáátt U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh
Predseda:
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.
Funkčné obdobie ako predseda: 25. 6. 2009 – 23. 3. 2011
Funkčné obdobie ako člen: 26. 3. 2009 – 23. 3. 2011
Zamestnanecká časť akademickej obce
Predsedníctvo:
Tomáš Vasilenko
Funkčné obdobie: od. 14. 3. 2007 do 13. 5. 2010
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce
Bc. Erika Makóová
Funkčné obdobie: 24. 6. 2010 – 23. 3. 2011
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
- podpredsedníčka Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce
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Členovia:
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ
Lekárska fakulta:
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., funkčné obdobie: 4. 10. 2007 – 23. 3. 2011
MUDr. Pavol Harbuľák, funkčné obdobie: 21. 6. 2007 – 23. 3. 2011
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., funkčné obdobie: 15. 11. 2007 – 23. 3. 2011
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., funkčné obdobie: 18. 10. 2007 – 23. 3. 2011
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – do 31.8.2010
Prírodovedecká fakulta:
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., funkčné obdobie: 4. 10. 2007 – 23. 3. 2011
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
Právnická fakulta:
Ing. Karolína Červená, PhD., funkčné obdobie: 21. 6. 2007 – 23. 3. 2011
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. (predseda AS UPJŠ), člen od 26. 3. 2009 – 23. 3. 2011
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (podpredseda AS UPJŠ), člen od 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc., funkčné obdobie: 18. 12. 2008 – 23. 3. 2011
Fakulta verejnej správy:
JUDr. Róbert Gyuri, funkčné obdobie: 25. 2. 2010 – 23. 3. 2011
Ing. Iveta Jeleňová, PhD., funkčné obdobie: 25. 6. 2009 – 23. 3. 2011
JUDr. Peter Molitoris, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
JUDr. Martin Vernarský, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., funkčné obdobie: 4. 10. 2007 – 23. 3. 2011
doc. PhDr. František Šimon, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. (podpredsedníčka AS UPJŠ), členka: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
Univerzitné pracoviská:
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
PaedDr. Imrich Staško, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., funkčné obdobie: 18. 3. 2010 – 23. 3. 2011
Členovia:
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ
Lekárska fakulta:
Tomáš Vasilenko, (podpredseda AS UPJŠ), funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 13. 5. 2010
Bc. Milan Pančura, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 23. 3. 2011
Martina Vidová, funkčné obdobie: 19. 6. 2008 – 23. 3. 2011
Tomáš Gajdzik, funkčné obdobie: 25. 6. 2009 – 23. 3. 2011
Prírodovedecká fakulta:
Bc. Jana Hurajová, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 13. 5. 2010
Bc. Martina Bobková, funkčné obdobie: 24. 9. 2009 – 13. 5. 2010
Bc. Marek Varchula, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 13. 5. 2010
Martina Jadutová, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 23. 3. 2011
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Jana Kertisová, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 23. 3. 2011
Barbora Korchňáková, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 23. 3. 2011
Právnická fakulta:
Mgr. Lukáš Cisko, funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 23. 3. 2011
Bc. Vladimír Hardoň, funkčné obdobie: 26. 3. 2009 – 23. 3. 2011
Tomáš Janco, funkčné obdobie: 26. 3. 2009 – 23. 3. 2011
Fakulta verejnej správy:
Bc. Jozef Cvengroš, funkčné obdobie: 25. 6. 2009 – 23. 3. 2011
Bc. Marek Sedmák, funkčné obdobie: 23. 10. 2008 – 23. 3. 2011
Peter Hudačko, funkčné obdobie: 24. 9. 2009 – 23. 3. 2011
Filozofická fakulta:
Bc. Erika Makóová, (podpredsedníčka AS UPJŠ), funkčné obdobie: 24. 6. 2010 – 23. 3. 2011
Bc. Darina Starnová, funkčné obdobie: 15. 4. 2010 – 23. 3. 2011
Bc. Vladimír Lichner, funkčné obdobie: ´14. 10. 2010 – 23. 3. 2011
Univerzitné pracoviská:
Miroslava Jakubíková, funkčné obdobie: 18. 11. 2010 – 23. 3. 2011
V
Veeddeecckkáá rraaddaa U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh
Predseda:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Členovia akademickej obce:
Lekárska fakulta:
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., otorinolaryngológia
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., zubné lekárstvo
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., farmakológia, predseda VR UPJŠ
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., mikrobiológia
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., vnútorné choroby
Prírodovedecká fakulta:
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., anorganická chémia
Dr. h. c. mult. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., fyzika kondenzovaných látok a akustika
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., biológia
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., diskrétna matematika
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., fyzika
Právnická fakulta:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., teória a dejiny štátu a práva
Prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., obchodné a finančné právo
Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc., trestné právo
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., občianske právo
Fakulta verejnej správy:
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., trestné právo
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., ústavné právo
prof. Ing. Nora Štangová, CSc., ekonomické vedy
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Filozofická fakulta:
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc., psychológia
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., literárna veda
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., slovenský jazyk
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., neslovanské jazyky a literatúry
Ostatní (externí členovia):
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., elektronika a telekomunikačná technika
Mons. Milan Chautur, gréckokatolícky biskup
Ing. František Knapík, verejná správa
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., geografia
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., veterinárna farmakológia
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., fyzika kondenzovaných látok a akustika
Arcibiskup Alojz Tkáč, rímskokatolícky arcibiskup
D
Diisscciipplliinnáárrnnaa kkoom
miissiiaa U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh
Predseda:
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
Členovia:
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Erika Makóová
Norbert Ostró
Tomáš Vasilenko
S
Súúččaassttii U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh
Organizačná štruktúra UPJŠ:
• Fakulty
• Rektorát
• Univerzitné pracoviská
Fakulty:
Lekárska fakulta
Dekan: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
Funkčné obdobie: 23. 5. 2007 – 22. 5. 2011
Prírodovedecká fakulta:
Dekan: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Funkčné obdobie: 5. 6. 2007 – 4. 6. 2011
Právnická fakulta:
Dekanka: doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Funkčné obdobie: 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
Fakulta verejnej správy:
Dekan: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Prvé funkčné obdobie: 9. 6. 2006 – 31. 3. 2010
Druhé funkčné obdobie: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2014
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Filozofická fakulta:
Dekan: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Funkčné obdobie: 5. 5. 2007 – 4. 5. 2011
Univerzitné pracoviská:
Výskumné a pedagogické pracoviská:
Ústav telesnej výchovy a športu
Botanická záhrada
Informačné pracoviská:
Univerzitná knižnica
Centrum informačných a komunikačných technológií
Účelové zariadenia:
Študentské domovy a jedálne
Učebno-výcvikové zariadenie Opátka
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
S
Spprráávvnnaa rraaddaa U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh
Členovia navrhnutí ministrom školstva:
Bílek Ján, Ing. JUDr.
Advokát, Košice
Funkčné obdobie: 19.09.2008 – 19.09.2014
Himič Peter, Mgr., PhD.
Štátne divadlo Košice
Funkčné obdobie: 15.05.2009 – 15.05.2015
Klein Július, PaedDr., Mgr. art.
Štátna filharmónia Košice
Funkčné obdobie: 15.05.2009 – 15.05.2015
Sabol František, MUDr., PhD.
Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, Košice
Funkčné obdobie: 15.05.2009 – 15.05.2015
Menovaný bol na vlastnú žiadosť odvolaný ministrom školstva z funkcie člena SR dňa 10. 12. 2010.
Šebo Branislav, Ing., MBA
IBM Slovensko s.r.o., Bratislava
Funkčné obdobie: 10.12.2010 – 10.12.2016
Šipoš Štefan, Ing.
Slovenská sporiteľňa a.s, Košice
Funkčné obdobie: 15.05.2005 – 15.05.2011
Tóth Attila, Ing. CSc.
Novitech a.s., Košice
Funkčné obdobie: 15.05.2005 – 15.05.2011
Členovia navrhnutí rektorom UPJŠ:
Dvorský Peter
Slovenské národné divadlo, Bratislava
Funkčné obdobie: 01.12.2010 – 01.12.2016
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Ondáš Jozef, RNDr., PhD., MBA
T-Systems Slovakia s.r.o., Košice
Funkčné obdobie: 14.11.2007 – 14.11.2013 – podpredseda Správnej rady
Pitorák Martin, Ing.
U.S.Steel s.r.o., Košice
Funkčné obdobie: 15.05.2005 – 15.05.2011
Porvažník Marián, JUDr.
Drevopil Slovakia s.r.o., Humenné
Funkčné obdobie: 15.05.2005 – 15.05.2011
Tkáč Michal, RNDr., Ing.
Dopravný podnik mesta Košice
Funkčné obdobie: 14.11.2007 – 14.11.2013
Trebuľa Zdenko, JUDr.
Košický samosprávny kraj
Funkčné obdobie: 14.11.2007 – 14.11.2013
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu UPJŠ:
Husár Ján, doc., JUDr., CSc.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Funkčné obdobie: 10.12.2007 – 10.12.2011 - predseda Správnej rady
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu UPJŠ:
Makóová Erika, Bc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Funkčné obdobie: 01.12.2009 – 01.12.2011
ZZaassttúúppeenniiee U
UP
PJJŠ
Š vv K
Kooššiicciiaacchh vv oorrggáánnoocchh rreepprreezzeennttáácciiee vvyyssookkýýcchh šškkôôll
Rada vysokých škôl SR
Členom Rady vysokých škôl SR je doc. RNDr. Roman Soták, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ),
jeho štvorročné funkčné obdobie končí 31. mája 2011. Docent Soták je zároveň členom Rady pre
rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR.
Študentská rada vysokých škôl SR
Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom
študentov vysokých škôl SR a zastupuje záujmy študentov navonok. Súčasné funkčné obdobie,
ktoré je dvojročné, trvá do r. 2012 a zvolenými zástupcami za UPJŠ v Košiciach sú:
 Mgr. Lukáš Cisko - delegát v ŠRVŠ SR, tajomník pre sociálne záležitosti
 Bc. Vladimír Hardoň - delegát v ŠRVŠ SR, predseda Valného zhromaždenia
 Bc. Vladimír Hojstrič - delegát v ŠRVŠ SR, predseda Kontrolnej rady, člen Volebnej a
mandátovej komisie
 Ing. František Lipták - delegát v ŠRVŠ SR, člen Právnej komisie
 Peter Novák - delegát v ŠRVŠ SR
 Alica Štérová – delegátka v ŠRVŠ SR , ktorá nastúpila na miesto Mateja Hrnčiara (vzdal sa
členstva).
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IIVV.. VVÝÝBBEERR ZZ PPO
ODDUUJJAATTÍÍ AA UUDDAALLO
OSSTTÍÍ ZZAA RRO
OKK 22001100
•
•

Podujatie „Fórum občanov“
Dátum konania: 16. 4. 2010

Hlavnou témou verejného fóra bolo nové postavenie Európskeho parlamentu a možnosti rozvoja
košického regiónu v rámci Európskej únie. Účastníci fóra mohli získať informácie o aktuálnych
otázkach a problémoch Európskej únie, o presadzovaní Lisabonskej stratégie do praxe, dopadoch na
občana, Európskom parlamente s novými členmi a kompetenciami, o životnom prostredí po
kodanskej konferencii. Diskutovalo sa tiež o regionálnom rozvoji, finančnej kríze a jej dopadoch na
občana či o boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia
Európskeho parlamentu, predstavitelia miestnej samosprávy, rektor UPJŠ, dekan Fakulty verejnej
správy UPJŠ a ďalší odborníci. Medzi poslancami Európskeho parlamentu bol Simon Busuttil z
Malty, ktorý poukázal na problémy nelegálnej imigrácie z Afriky do Európy. Z radov slovenských
europoslancov sa podujatia zúčastnili Monika Smolková, Peter Šťastný, Edit Bauer. Podujatie
organizovali Informačná kancelária EP spolu s mládežníckou organizáciou JEF Slovakia. Fórum
občanov vyvolalo v Košiciach záujem viac ako sto účastníkov, hlavne zo strany študentov. Popri
konkrétnych otázkach prejavili hlad po informáciách záujmom o publikácie, ktoré poskytla Informačná
kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.
•
•

Výstava "Spoločne a zodpovedne"
Dátum konania: 28. 9. 2010 - 8. 10. 2010

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach prezentovala výstavu Karpatskej nadácie pod
názvom "Spoločne a zodpovedne" vo svojich priestoroch na Popradskej ulici 66 v Košiciach. Výstava
poukázala na príklady úspešnej spolupráce neziskových organizácií a firiem na východnom
Slovensku.
•

Významné udalosti na úseku rozvoja a spolupráce s výučbovými základňami

Zorganizovanie 2. Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie ISMCK v dňoch 21. až 24. 6.
2010, Študentské aktivity vedúce k výučbe 1. pomoci na stredných školách – Ohnivko. V spolupráci
s Chirana a. s. príprava patentu xenónovej anestézie (použitie pri kardiochirurgických operáciách
a liečbe kritických respiračných infekcií). Transformácia Fakultnej nemocnice L. Pasteura v
Košiciach na Univerzitnú nemocnicu. Činnosť centier excelencie.
• Slávnostné otvorenie a odovzdanie zrekonštruovaných priestorov laboratórií
• Dátum konania: 28. 10. 2010
Dňa 28.10.2010 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie zrekonštruovaných priestorov
laboratórií Ústavu lekárskej biológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, v ktorých prebieha výučba
biológie pre študentov všeobecného, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného
zdravotníctva.
•
•

XIV. medzinárodná konferencia CSMAG´10
Dátum konania: 6. – 9. júla 2010

Hlavnými organizátormi podujatia, na ktorom prezentujú výsledky svojej práce odborníci, pracujúci
v oblasti magnetizmu, bola Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Ústav experimentálnej fyziky
SAV v Košiciach. Na organizovaní konferencie sa podieľali aj Slovenská fyzikálna spoločnosť a Únia
slovenských matematikov a fyzikov. Z pôvodne lokálneho podujatia, na ktorom sa stretávali a svoje
najnovšie výsledky prezentovali českí a slovenskí odborníci z oblasti magnetizmu, sa stalo významné
medzinárodné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú vedci nie len z európskych, ale i mimoeurópskych
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krajín. Vedecké konferencie o magnetizme majú v Košiciach dlhú tradíciu. Ich počiatok siaha do roku
1962, keď bola z iniciatívy prof. Vladimíra Hajka zorganizovaná v Košiciach prvá celoštátna porada
o magnetizme, na ktorej sa zúčastnilo len niekoľko desiatok českých a slovenských „magnetikov“
a jediný hosť zo zahraničia. Z tejto porady sa vyvinuli československé konferencie o magnetizme,
pričom postupne nadobúdali medzinárodný charakter. Československá konferencia o magnetizme,
konaná obvykle s trojročnou periodicitou, sa stala v odborných kruhoch veľmi uznávanou a preto sa
jej organizátori rozhodli nezmeniť celkom jej názov ani po rozdelení Československa, len ho
prispôsobiť novej situácii. Z československej konferencie sa stala, od roku 1995, česká a slovenská
konferencia. Jedným z cieľov konferencie je umožniť mladým vedeckým pracovníkom prezentovať
výsledky svojej práce v odbornej komunite. Na konferencii konanej v r. 2010 odzneli príspevky, ktoré
pokrývali predovšetkým najaktuálnejšie smery výskumu v oblasti magnetizmu ako napr. prezentácia
výsledkov výskumu amorfných, nanokryštalických a iných mäkkých magnetických materiálov, ktoré
majú široké možnosti praktického uplatnenia, práce z oblasti molekulárneho a tzv. nízkorozmerného
magnetizmu, supravodivosti, tenkých vrstiev, viacnásobných vrstiev a povrchov. Predmetom diskusie
boli aj teoretické problémy magneticky usporiadaných materiálov ako aj tzv. molekulárne magnety
a ferokvapaliny (t.j. kvapaliny, vykazujúce magnetické vlastnosti a dnes už široko prakticky
využívané, napr. v tlmičoch áut). Na konferencii CSMAG´10 odzneli prednášky špičkových
pozvaných prednášateľov Spojeného kráľovstva, Francúzska, Japonska či USA. Počas štvordňového
trvania konferencie si účastníci vypočuli vyše 30 plenárnych prednášok a vyše 170 príspevkov bolo
prezentovaných výveskovou (posterovou) formou. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 230
odborníkov z 18 krajín, z oblasti magnetizmu, čo je najviac v celej doterajšej, už pomaly polstoročnej
histórii košických magnetických konferencií.
•
•

60. výročie založenia Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
Dátum konania: 8. – 10. 9. 2011

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach si v roku 2010 pripomenula 60. výročie svojho vzniku formou
zorganizovania medzinárodnej konferencie s názvom „Species and community diversity“. Okrem
odborného programu bolo predstavených aj niekoľko sprievodných podujatí – exkurzie účastníkov do
historického jadra Košíc, vyhliadka na Hradovej, exkurzia do exteriérových častí Botanickej záhrady.
Cenným prírastkom do zbierkového fondu Botanickej záhrady je Wollemia nobilis, ktorá demonštruje
obdobie dinosaurov a evolučný proces vo vývoji rastlín.
• Výstavy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
• Dátum konania: január – december 2010
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach zorganizovala pre širokú verejnosť paletu zaujímavých výstav:
Výstava orchideí (15. – 30. 1. 2010), Výstava Kamenný herbár (1. – 31. 3. 2010), Výstava Kaktusy
a sukulenty (9. – 18. 4. 2010), Tropické motýle (21. 5. - 30. 6. 2010), Výstava Citrusy, tropický hmyz
a plazy 20. - 29. 8. 2010), Výstava Netradičné plodiny a tekvice (10. – 25. 10. 2010), Výstava
Vianočné ozdoby (15. – 16. 12. 2010), Botanikiáda (edukačný projekt pre žiakov ZŠ 5. roč.) v máji
2010.
•
•

Predstavenie Centra excelentnosti pre výskum aterosklerózy
Dátum konania: 25. 11. 2010

V rámci ,,Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa uskutočnilo predstavenie Centra excelentnosti
pre výskum aterosklerózy (CEVA). Hlavným odborným garantom CEVA je prof. MUDr. Ružena
Tkáčová, DrSc., prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach,
ktorá zaujímavým spôsobom predniesla v aule na Kostlivého ul. v Košiciach základné tézy a
smerovanie centra excelentnosti všetkým prítomným účastníkom. Vznik Centra excelentnosti pre
výskum aterosklerózy patrí medzi kľúčové momenty v súčasnom rozvíjaní výskumných i
pedagogických aktivít v odbore vnútorné choroby, s významným dopadom pre klinickú prax a rozvoj
regiónu. Projekt CEVA je podporovaný zo štrukturálnych fondov EÚ sumou takmer 3,5 milióna EUR.
Konzorcium CEVA vzniklo združením siedmich klinických pracovísk (I., III., IV. Interná klinika, Klinika
kardiológie, Klinika pneumológie a ftizeológie, I. Klinika detí a dorastu) a troch pracovísk základného
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výskumu (Ústavy lekárskej biológie a chémie Lekárskej fakulty a Katedra biofyziky Prírodovedeckej
fakulty) do jedného celku s jasnou víziou skvalitnenia biomedicínskeho výskumu v problematike
aterosklerózy, metabolických porúch a starnutia. Popri základnom výskume CEVA realizuje i klinický
výskum rizikových faktorov, klinických prejavov a liečby aterosklerózy. V centre pozornosti
výskumných pracovníkov CEVA je tiež štúdium komplikácií aterosklerózy – srdcového a mozgového
infarktu, ako aj sledovanie rizika aterosklerózy pri iných ochoreniach, akými sú cukrovka, choroby
pľúc a endokrinologické choroby. Štúdium rizika náhlej srdcovej smrti a možností jeho prevencia
tvoria ďalší nosný zámer realizácie projektu.
•
•

Podujatie: Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach
Dátum konania: 5. 11. 2010

Predstavenie jendotlivých fakúlt UPJŠ, univerzitných pracovísk, katedier, kliník a ústavov,
prezentácia možností štúdia, informácie o prijímacom konaní, prehliadka učební a laboratórií,
poskytovanie prezentačných materiálov širokej verejnosti a záujmecom o štúdium.
•
•

Podujatie: Študentská kvapka krvi
Dátum konania: 18. – 19. 11. 2011

UPJŠ aktívne spolupracovala so Slovenským červeným krížom pri organizovaní Študentskej kvapky
krvi. Univerzita sa pripojila aj k mobilnému odberu krvi (odbery na Fakulte verejnej správy).
•
•

Slávnostné otvorenie a prehliadka vedeckých laboratórií Prírodovedeckej fakulty
Dátum konania: 24. 11. 2010

Témou tlačovej konferencie v rámci slávnostného otvorenia vedeckých laboratórií bol „Prínos
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pre budovanie špičkovej vedeckej infraštruktúry v regióne“
s prezentáciou výsledkov riešenia projektov: Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v
extrémnych podmienkach (Extrem), Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a
submikrónovou štruktúrou (nanoCEXmat), Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO),
Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (CaKS) a Centrum kozmických
výskumov: vplyvy kozmického počasia (CKV) a slávnostné otvorenie a prehliadka vedeckých
laboratórií vybudovaných v rámci projektov Extrem a nanoCexmat. Slávnostné otvorenie a prehliadka
vedeckých laboratórií vybudovaných v rámci projektov Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií
materiálov v extrémnych podmienkach (Extrem) a Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s
nano a submikrónovou štruktúrou (nanoCexmat) sa uskutočnilo v areáli Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ na ul. Park Angelinum 9 a Jesenná 5, Košice, a to v spolupráci s ústavmi SAV a s finančnou
podporou Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
•
•

Informačný deň so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA)
Dátum konania: 30.11.2010

Informačný deň sa uskutočnil v multifunkčnej študovni Filozofickej knižnice UPJŠ na Moyzesovej 9
v Košiciach. Verejnosti bol v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ v Košiciach predstavený
štipendijný pobyt v zahraničí pre študentov a doktorandov, informácie o aktuálnych štipendijných
programoch, o príprave podkladových materiálov a postupe pri podávaní žiadostí.
•
•

Kolokvium „Skúsenosti SR v Európskej únii 2004 – 2010“
Dátum konania: 5. 5. 2010

Kolokvium - stretnutie veľvyslancov členských krajín Európskej únie, pôsobiacich na Slovensku sa
uskutočnilo v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach. Podujatie
viedol veľvyslanec Španielskeho kráľovstva J. E. José Ángel López Jorrin za účasti študentov
a zamestnancov univerzity, verejnosti a médií.
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• Univerzitné dni športu
• Dátum konania: apríl a november 2010
Ústav telesnej výchovy a športu každoročne organizuje pre študentov univerzity tzv. Univerzitné dni
športu. V apríli sa športové podujatie koná v priebehu jedného dňa, kedy je študentom ponúknutých
8 športov. Ako prví v troch telocvičniach tentokrát súťažili priaznivci bedmintonu, stolného tenisu
a florbalu, po nich nasledovali priaznivci sálového futbalu a streetbalu. O niečo neskôr si merali svoje
sily silní muži, ktorí vyhlásili svojho IRON MAN-a; veľkú bojovnosť predviedli i dievčatá
v aerobikovom MASTER CLASS-e. Športový deň vyvrcholil súťažou vo volejbale. V novembri sú
jednotlivé športy rozdelené do viacerých dní. Je to výzva pre športuchtivých študentov, ktorí majú
záujem zúčastniť sa viacerých športov. Tradične najvyšší počet zúčastnených v jarnej i jesennej časti
zaznamenávame na aerobiku, vysoký záujem je i o sálový futbal. Čím ďalej tým väčšiu popularitu si
na našej univerzite získava i rozvíjajúci sa florbal.
• Medzinárodný minifutbalový turnaj
• Dátum konania: 29. 4. 2010
Generálny zväz palestínskych študentov v Košiciach a Rada študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ
v Košiciach zorganizovali medzinárodný minifutbalový turnaj. O účasť na turnaji bol veľký záujem,
avšak z organizačných dôvodov sa turnaja mohlo zúčastniť najviac 16 družstiev s celkovým počtom
123 aktívnych účastníkov. Víťazom stali študenti Prevádzkovo hospodárskej fakulty EU. Turnaj mal
vysokú spoločenskú úroveň, ktorú potvrdila účasť zástupcov Palestíny na Slovensku, rektora UPJŠ,
vedúcich funkcionárov a učiteľov našej univerzity a širokej akademickej obce.
• Regionálne akademické majstrovstvá SR vo futsale
• Dátum konania: 14. 5. 2010
Ústav telesnej výchovy a športu usporiadal akademické majstrovstvá SR vo futsale. Tohto turnaja sa
zúčastnili 4 univerzity východoslovenského regiónu: Prešovská univerzita v Prešove, Technická
univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a UPJŠ v
Košiciach. Zápasy sa odohrávali v priestoroch Infinity arény v Košiciach a v silnej konkurencii sa
víťazom pre rok 2010 stalo domáce družstvo UPJŠ v Košiciach. Týmto sme si zabezpečili aj postup
na akademické majstrovstvá SR vo futsale s miestom konania v Bratislave.
• Memoriál Věry Medveďovej
• Dátum konania: 11. 9. 2010
Druhý ročník aerobikového podujatia sa uskutočnil pri príležitosti uctenia si pamiatky Věry
Medveďovej, ktorá pôsobila na Ústave telesnej výchovy a športu od roku 1970 a bola priekopníčkou
džezgymnastiky, dnešného aerobiku na východnom Slovensku. Počas 4 hodín cvičenia pod
vedením súčasných i bývalých cvičiteliek, ktorých aerobiková kariéra je úzko spätá s Věriným
menom, mali zúčastnení možnosť zacvičiť si rôzne druhy aerobiku.
• Podujatia pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
• Medzinárodná konferencia
• Medzinárodné sympózium
Spomedzi viacerých konferencií, organizovaných pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
je vhodné spomenúť medzinárodnú konferenciu Plagiátorstvo a ochrana duševného vlastníctva v SR.
Dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia s účasťou popredných odborníkov z Českej republiky
a Slovenskej republiky, zameraná na duševné vlastníctvo, aj v súvislosti so záverečnými prácami.
V rámci konferencie bol poskytnutý priestor študentom na prezentáciu svojich príspevkov. Zborník
z konferencie je v tlači.
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Medzinárodné sympózium k vybraným otázkam obchodného práva a jeho širších kontextoch
zorganizovala Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v spolupráci s Ústavom státu
a práva AV ČR v dňoch 26. – 28. októbra 2010 vo Vysokých Tatrách. Výsledkom sympózia je
zborník.
• Prednáška veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko
• Dátum konania: 9. 12. 2010
V rámci verejného zasadnutia Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na
pôde Historickej auly rektorátu uskutočnila prednáška v rámci ,,Týždňa vedy a techniky na
Slovensku" . Jeho Excelencia veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko dr. Axel Hartmann
predstavil zaujímavú prednášku o zmenách v strednej a východnej Európe v roku 1989. Prednáška a
následná diskusia sa uskutočnili v nemeckom jazyku.
• PROEDUCO – veľtrh vzdelávania
• AKADÉMIA / VACAP – veľtrh vzdelávania
• Dátum konania: október a november 2010
Záver roka 2010 patril v Košiciach Fóru vzdelávania, kariéry a inovácií PRO EDUCO. Konalo sa v
zrekonštruovaných výstavných priestoroch Domu techniky. Približne 1000m² výstavných kóji a
obslužných priestorov využilo na svoju prezentáciu 50 spoločností a inštitúcií. Na podujatí sa
prezentovalo 17 stredných škôl z Košíc, 13 univerzít z celého Slovenska, široké spektrum
zamestnávateľov a iné vzdelávacie inštitúcie. Účasť verejnosti a študentov, teda celková návštevnosť
podujatia je parameter, ktorý je pre nás vystavovateľov jedným z najdôležitejších hodnotiacich kritérií
úspešnosti podujatia. Podľa detailnej evidencie organizátorov podujatie navštívilo približne 5830
návštevníkov z radov žiakov deviatych ročníkov (cca 2380), študentov SŠ a VŠ (cca 2720), verejnosti
zaujímajúcej sa o nové pracovné príležitosti a doplnkové vzdelávanie (cca 510) a hostí sprievodných
konferencií (cca 220). UPJŠ v Košiciach sa na veľtrhu úspešne prezentovala výstavným stánkom.
Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu sa v moderných priestoroch
Sibamac arény NTC v Bratislave v dňoch 5.-7. októbra 2010 uskutočnil v poradí 14. ročník veľtrhu
vzdelávania Akadémia a 12. ročník veľtrhu práce a cestovania Vapac. Slávnostného otvorenia
spojených veľtrhov sa v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnil
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan. Cieľovou skupinou, pre ktorú je akcia určená,
sú študenti a absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú informácie o štúdiu, vzdelávaní,
práci, kariére a cestovaní. Veľtrh si počas svojej existencie získal medzi študentmi veľkú popularitu
čoho dôkazom je každoročná návštevnosť viac ako 10 000 študentov z celého Slovenska. Vysokú
návštevnosť zaznamenala aj výstavná expozícia UPJŠ, ktorá sa na veľtrhu prezentovala po tretíkrát.
• Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice v rekonštruovaných priestoroch
• Dátum konania: 20. 9. 2010
Slávnostné prestrihnutie pásky na novej budove Univerzitnej knižnice - Filozofickej knižnice sa
uskutočnilo v priestoroch areálu na Moyzesovej ul. č. 9. v Košiciach. Zámer rekonštruovať jednu z
budov v bývalom areáli Krajskej detskej nemocnice pre potreby Univerzitnej knižnice sa stal
súčasťou projektu „Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice,
posluchární a učební“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Realizácia celého
projektu bola rozvrhnutá na obdobie od februára 2009 do septembra 2010. Používatelia nájdu v
nových priestoroch Filozofickej knižnice 45 študijných miest, 26 miest s PC s pripojením k internetu,
študijnú a odbornú literatúru vo voľnom výbere, prístup k elektronickým informačným zdrojom,
možnosť pripojenia k wifi, samoobslužné multifunkčné zariadenie (kopírovanie/tlač), možnosť
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skenovania a tlače, rešeršné a referenčné služby, informačné vzdelávanie pre študentov a učiteľov,
možnosť organizovania výstav, vzdelávacích podujatí, multifunkčnú učebňu a oddychovú zónu.
• Stredoeurópska olympiáda v informatike
• Dátum konania: 12.-19. 7. 2010
Na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutočnil 17. ročník Stredoeurópskej
olympiády v informatike (CEOI – Central European Olympiad in Informatics). Zúčastnilo sa na nej 40
stredoškolských študentov z 9 stredoeurópskych krajín (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko,
Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Švajčiarsko). Nad podujatím prevzalo záštitu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoluorganizátormi boli Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská informatická spoločnosť.
Táto súťaž má svoje zabehnuté tradície, a jednou z nich je to, že stredoškolské tímy majú svojich
sprievodcov z radov študentov usporiadajúcej krajiny. V tomto roku sme mali sprievodcov z
Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, s ktorými boli účastníci veľmi spokojní, ocenili ich
jazykovú zdatnosť, samostatnosť a ochotu pomôcť v každej situácii.
• Medzinárodná konferencia pod záštitou Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
• Dátum konania: 21.-22. 5. 2010
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ v spoluprác so Slovenskou
asociáciou pre štúdium angličtiny (SKASE) zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom
James Bond & Co.: spies, espionage and thrillers in cultural context. Konferencia sa uskutočnila na
pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach. V programe konferencie v rámci plenárnych sekcií vystúpili okrem
iných proofesor James Chapman z University of Leicester vo Veľkej Británii, doktor José Igora Prieto
– Arranza z University of the Balearic Islands v Španielsku, profesor James Chapman. Na
dvojdňovej medzinárodnej konferencii sa zúčastnilo 28 hostí prevažne z Európy ale aj zo Spojených
štátov amerických, diskutovalo sa najmä o Jamesovi Bondovi ako o kultúrnom fenoméne, ale aj o
špionáži a špiónoch, cenzúre, či Studenej vojne. Účastníkmi konferencie boli učitelia, doktorandi
a študenti magisterského stupna štúdia študijného programu Britské a americké štúdiá na Katedre
anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Filozofická fakulta UPJŠ zorganizovala v priebehu roka 2010 niekoľko ďalších významných
konferencií:
25.-26. 02. 2010
14.-15. 10. 2010
14.-15. 10. 2010
08. 10. 2010
16.-17. 09. 2010
25.-26. 02. 201

Medzinárodná konferencia „Perspektívy zahraničnej germanistiky“
IV. Medzinárodné filozofické sympózium „Dejiny filozofie ako filozofický problém“
Konferencia „Psychologia Cassoviensis 2010“
Vedecká konferencia „Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii“
1. vedecká konferencia Košice a dejiny – dejiny Košíc
Medzinárodná konferencia „Perspektívy zahraničnej germanistiky“

• Udelenie čestných titulov :profesor emeritus:
• Dátum konania: 23. 2. 2010
V rámci zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ, ktoré sa konalo v priestoroch Historickej auly Rektorátu
UPJŠ, odovzdal rektor univerzity prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. dekréty o udelení čestného titulu „profesor
emeritus“ prof. RNDr. Gabriele Martinskej, CSc., prof. RNDr. Pavlovi Vojatníkovi , DrSc. a prof.
RNDr. Jánovi Košťálikovi, DrSc. „Krátke postrehy zo života na UPJŠ očami emeritných profesorov“
predstavili ocenení hostia. Prof. Martinská svoju prezentáciu zamerala na význam osobnosti ako
vzoru vo výchove na univerzite. „Nezabúdajme na osobnosti našej univerzity, vážme si tie, ktoré sú
medzi nami a buďme príkladmi pre rodiace sa osobnosti našej univerzity“, ukončila pani profesorka
svoje myšlienky. Prof. Vojtaník svoje 45 ročné pôsobenie na pôde UPJŠ predstavil vo forme
osobného a odborného rastu prostredníctvom svojich postrehov a zážitkov s istým nadhľadom „There is no substitution for hard work!“. Záverečné slovo v rámci programu patrilo prof. Košťálikovi,
ktorý prítomným priblížil nielen svoj odborný profil, ale aj zaujímavé myšlienky z rôznych oblastí jeho
pôsobenia na našej univerzite.
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• Intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka
• Dátum konania: 23. 8. – 11. 9. 2010
Naša univerzita privítala skupinu zahraničných Erasmus študentov, ktorí prišli stráviť svoj čas v
Košiciach na tri týždne. Ich cieľom bolo študovať slovenský jazyk, spoznávať slovenskú kultúru a
zoznamovať sa s akademickým prostredím na Slovensku. Prišli k nám z rôznych krajín (Poľsko,
Nemecko, Nórsko, Fínsko, Francúzsko, Španielsko Turecko) za účelom zúčastniť sa intenzívneho
jazykového kurzu Erasmus (EILC - Erasmus Intensive Language Courses, ďalej EILC). Pre
zahraničných študentov bol pripravený zaujímavý program, ktorý okrem výučbovej činnosti, t.j.
intenzívneho štúdia slovenčiny na univerzitnej pôde (jazykové semináre a konverzačné hodiny),
zahŕňal aj množstvo mimojazykových poznávacích a voľnočasových aktivít v meste Košice a v jeho
blízkom i vzdialenejšom okolí (múzeá a galérie, podujatia kultúrneho leta, Festival divadiel, ZOO,
Botanická záhrada, Krásna Hôrka a Betliar, Bardejov a Bardejovské kúpele, Drevené kostolíky,
Levoča, Vysoké Tatry a i.).
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Poskytované študijné programy
Ku prvému septembru 2010 ponúkala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vysokoškolské
vzdelanie v 205 akreditovaných študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa.
Štruktúra akreditovaných programov podľa stupňa štúdia bola: 103 programov v prvom stupni štúdia,
66 programov v druhom stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 36 programov pre tretí stupeň
štúdia. Detailný prehľad jednotlivých študijných programov podľa stupňa a fakúlt prezentuje tabuľka
č. 15 v prílohe. Pokiaľ ide o celkový počet študijných programov, ich počet možno považovať aj
v kontexte uplynulého obdobia za vcelku stabilizovaný. Na jednotlivých fakultách boli zaznamenané
len veľmi malé fluktuácie počtov študijných programov smerom nahor aj nadol a to vzhľadom na
strategické zámery a vývojové štádium v ktorom sa tieto fakulty nachádzali. Tak napríklad najviac
nových akreditovaných študijných programov zaznamenala Filozofická fakulta, ktorá ako najmladšia
fakulta univerzity ešte dobudúva základnú štruktúru ponuky študijných odborov. A naopak: k miernej
redukcii počtu študijných programov došlo na Lekárskej fakulte, ktorá sa rozhodla strategicky zúžiť
vejár ponúkaných nelekárskych študijných programov a sústrediť sa ešte intenzívnejšie na prípravu
v programoch všeobecného a zubného lekárstva. Celkove tak možno konštatovať, že univerzita
nekládla v uplynulom roku dôraz na rozširovanie ponuky študijných programov, ale podstatne viac na
ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu s požiadavkami praxe.
Štruktúra študentov
Ku 31. októbru 2010 študovalo na UPJŠ v Košiciach vo všetkých formách a na všetkých stupňoch
vzdelávania celkom 8 712 študentov, z toho 7 423 v dennej forme štúdia a 1 289 študentov v externej
forme štúdia. Štruktúru podľa fakúlt a formy štúdia prezentuje naledujúci graf:
Štruktúra počtu študentov UPJŠ podľa fakúlt
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Filozofická

Právnická

Fakulta V.S.
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Prírodov.

Lekárska

2500
2000
1500
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Ako vidieť, najväčší počet študentov študoval na Lekárskej fakulte a na všetkých fakultách
jednoznačne prevládal počet študentov denného štúdia oproti študentom externého štúdia. Detailný
pohľad na štruktúru študentov z hľadiska fakulty, formy štúdia a štátnej príslušnosti poskytuje tabuľka
č.1 v prílohe.
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Tabuľka č. 1a v prílohe umožňuje získať obraz o vývine počtu a štruktúry študentov za posledných
šesť rokov. Zjednodušený pohľad na tento vývin ponúka aj nasledujúci graf:

Zmeny v počtoch študentov UPJŠ v rokoch 2006 - 2010

Ako je možné vidieť, mierne rastúci počet študentov sa v posledných dvoch rokoch – podobne ako
počet poskytovaných študijných programov – stabilizoval a to v súlade s dlhodobým strategickým
zámerom univerzity. Z grafu je tiež zreteľne vidieť, že na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach jednoznačne prevládal dôraz na denné prezenčné štúdium, keď do externého štúdia bolo
zapojených menej ako 15% z celkového počtu študentov. Z hľadiska garantovania kvality štúdia je to
jednoznačne pozitívny ukazovateľ, aj keď nie je vylúčené, že politické rozhodnutia súvisiace
s financovaním vysokého školstva povedú v budúcnosti ku zvýšenému tlaku na rozširovanie externej
formy štúdia.
Prehľad akademických mobilít študentov
S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobility
študentov. Záujem študentov o absolvovanie časti štúdia v rámci programu Erasmus v zahraničí
v roku 2010 stúpol z 87 na 106. Vzrástol i počet prichádzajúcich študentov z 38 na 51.

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

Vyslaní študenti
27
13
21
8
18
87

Fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta

Odbor
Medicína
Informatika, Biológia, Chémia, Matematika, Geografia

Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta

Právo
Verejná správa
Filozofia, Britské a americké štúdiá, Psychóĺgia, Ped. psychológia
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Krajina

Prijatí študenti

Bulharsko
Grécko
Litva
Poľsko
Rakúsko
Portugalsko
Maďarsko
Španielsko
Taliansko
Turecko
Spolu:

2
4
2
12
1
7
1
11
5
6
51

Prijímanie na štúdium
Prijímanie na štúdium v akreditovaných študijných programoch sa uskutočňovalo striktne v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a Študijným poriadkom
UPJŠ. V prijímacom konaní sa uplatnila široká paleta rôznych prijímacích procedúr (prijímanie
výlučne na základe prospechu zo stredných škôl, prijímanie na základe jednej alebo viacerých
súčastí prijímacej skúšky ako aj kombinácie zohľadňujúce stredoškolský prospech, iné stanovené
externé kritériá ako napr. účasť na predmetových olympiádach, dosiahnuté výsledky v súťažiach
študentskej odbornej činnosti a tiež výsledok prijímacej skúšky). Použité procedúry záviseli od
povahy študijného programu a jeho špecifických požiadaviek a tiež aj od dlhodobejších trendov na
„trhu“ ponuky a dopytu po jednotlivých študijných programoch.
Podrobné údaje o záujme uchádzačov o štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v rámci
jednotlivých študijných odborov, ako aj o počtoch prihlásených, prijatých a zapísaných študentov
poskytujú tabuľky č. 3a, 3b a 3c prílohy. Všeobecne, počet prihlášok na štúdium študijných
programov prvého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa presahoval viac ako trojnásobne
počet plánovaných prijatých študentov. Takéto zovšeobecnenie má však iba minimálnu výpovednú
hodnotu, pretože pomer: záujem – prijatí – zapísaní vykazuje veľmi vysokú variabilitu vzhľadom na
konkrétny študijný odbor. Na univerzite tak jestvujú študijné programy v študijných odboroch, o ktoré
je tradične veľmi vysoký záujem, niekoľkonásobne prekračujúci kapacitné možnosti a naopak, sú
študijné odbory, kde sa na príslušné študijné programy hlási menší počet záujemcov, než je
univerzita pripravená a schopná prijať. Do prvej skupiny patrí napríklad štúdium v oblasti žurnalistiky,
sociálnych a behaviorálnych vied (psychológia, sociálna práca, politológia), kde počet uchádzačov
prekročil v roku 2010 možnosti školy takmer šesťnásobne, štúdium zubného a všeobecného
lekárstva, kde činil pomer počtu uchádzačov ku plánovaným kapacitám viac ako päťnásobok, a tiež
štúdium práva a vybraných nelekárskych zdravotníckych vied. Naopak, dlhodobejšie môžeme
pozorovať pomerne nízky záujem verejnosti o štúdium v takých oblastiach, ako je matematika, fyzika
či informatické vedy. Ide pritom o študijné programy, ktoré univerzita poskytuje na veľmi vysokej,
špičkovej úrovni.
V medziročnom porovnaní aj napriek demografickému poklesu v SR dochádza dlhoročne
k stúpajúcemu záujmu o štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. V roku 2010 sa tak o štúdium
študijných programov prvého a spojeného prvého a druhého stupňa uchádzalo na univerzite o 681
viac uchádzačov, než v roku 2009. Je to pravdepodobne aj dôsledkom stúpajúceho kreditu tejto
univerzity ako špičkovej slovenskej vysokej školy, čo sa odrazilo v poslednej komplexnej akreditácii,
ale aj v priebežných hodnoteniach kvality vysokých škôl nezávislými ratingovými agentúrami. Napriek
vcelku potešujúcemu záujmu o štúdium vynaložila UPJŠ v roku 2010 nemalé úsilie na propagáciu
a to účasťou na viacerých trhoch a veľtrhoch vzdelávania, návštevami zástupcov fakúlt priamo na
stredných školách, či vystúpeniami v rozhlase a televízii.
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O niečo odlišnejšia ako v študijných programoch prvého stupňa bola v roku 2010 situácia v prijímaní
na študijné programy druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (viď. tabuľky 3b a 3c
prílohy). Vzhľadom na to, že v našej spoločnosti sa ešte ani zďaleka nevžil systém trojstupňového
vzdelávania a nie je primerane doposiaľ reflektovaný ani legislatívou v oblasti zamestnávania,
štúdium programov druhého stupňa sa stále poníma ako nie oddelené a viac-menej automatické
pokračovanie programov prvého stupňa. Neprekvapuje preto, že viac ako 81 percent prihlášok na
štúdium programov druhého stupňa na UPJŠ tvorili prihlášky vlastných absolventov bakalárskeho
stupňa. Pozitívom však je, že od automatického prijímania absolventov bakalárskeho štúdia na
štúdium druhého stupňa vidieť na našej univerzite zreteľný posuv smerom ku selekcii a jasnej
explicitnej formulácii kritérií pre akceptovanie uchádzača na druhý stupeň vysokoškolského
vzdelávania.
Absolventi vysokoškolského štúdia
V akademickom roku 2009/10 ukončilo riadne svoje štúdium 2 030 študentov všetkých troch stupňov
vysokoškolského vzdelávania: 1060 prvý stupeň, 869 druhý stupeň a spojený prvý a druhý stupeň,
a 101 tretí stupeň štúdia. Bližší pohľad na ich štruktúru aj podľa fakúlt a formy štúdia ponúka tabuľka
č. 2 v prílohe.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dlhoročne vykonáva koncom každého akademického
roka prieskum, v ktorom oslovuje svojich bývalých absolventov a zaujíma sa o ich profesijné
uplatnenie a spätné hodnotenie prínosu ich vzdelávania na tejto škole. V máji – júni 2010 (11
mesiacov po skončení štúdia) sme odoslali anketové anonymné hárky 829 absolventom štúdia
z roku 2008/9. Naspäť sa vrátilo 312 vyplnených dotazníkov, čo činí 37,6% návratnosť.
V jednoduchých dotazníkoch absolventi vyznačili svoje odpovede na otázky týkajúce sa ich
zamestnanosti, a to konkrétne, či v čase zaslania dotazníka už boli zamestnaní, či sa zamestnali vo
vyštudovanom odbore a či sa zamestnali v mieste svojho bydliska alebo v zahraničí. Súčasne mali
absolventi možnosť zaznamenať svoje postrehy zo štúdia a upozorniť na klady ale aj rezervy
a medzery, ktoré vidia v ich vysokoškolskom vzdelávaní s odstupom času. Výsledky ukázali, že
podobne ako v uplynulých rokoch, situácia v zamestnanosti bola rozdielna vzhľadom na absolvovaný
študijný odbor (vysoká miera zamestnania sa absolventov medicíny, práva; nižšia v humanitných
a správnych odboroch). Obdobne, ako v predchádzajúcom období, absolventi sa v svojich
komentároch
zmieňovali
o potrebe intenzívnejšieho prepojenia výučby s praxou a potrebe
kvalitnejšej jazykovej prípravy v nefilologických študijných programoch. Viaceré návrhy a pripomienky
sa týkali systému štúdia, keď navrhovali zvýšiť možnosť zapisovať si predmety aj z iných fakúlt
a študijných predmetov, poprípade zaviesť interdisciplinárne ladené predmety (napr. študenti
všeobecného lekárstva predmet „medicínske právo“). Niekoľko kritických pripomienok sa týkalo aj
kvality výučby konkrétnych učiteľov. Naopak, ako pozitívum uviedli viacerí absolventi kvalitnú
teoretickú prípravu a to aj v porovnaní so zahraničím a možnosť zvoliť si vlastnú skladbu predmetov
a vybrať si viaceré výberové a povinne voliteľné predmety.
Stručný prehľad úspešných a ocenených študentov
V roku 2010 získali študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach početné úspechy
a ocenenia v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, ako aj v oblasti športu. V rámci udeľovania
výročných cien ocenil rektor univerzity deväť študentov za výsledky ich vedeckého skúmania, ktoré
boli publikované v karentovaných zahraničných aj domácich časopisoch. Štyria študenti získali prvé
miesta v medzinárodných súťažiach ŠVOČ, dvaja ďalší v nich obsadili druhé miesta a traja tretie
miesta. Viac ako desať študentov univerzity sa umiestnilo na prvých troch miestach v rámci
domácich celoštátnych súťaží študentskej vedeckej celoštátnej činnosti.
Nadácia Výskum rakoviny s cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického
výskumuvyhlásila 7. marec každoročne za Deň výskumu rakoviny s hlavným posolstvom: „Podporte
výskum rakoviny, podporíte šancu na včasné zistenie ochorenia i jeho lepšiu liečbu!“. V súťaži
mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu zabojovali dňa 10. 3. 2010 aj
študenti našej univerzity. V kategórii “Mladý výskumník do 35 rokov” obsadila druhé miesto Zuzana
Šteffeková z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Lekárskej fakulty a tretie
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miesto Jaromír Mikeš z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach.
Združenie Košice IT Valley od roku 2009 odmeňuje vynikajúcich študentov Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach Cenou Košice IT Valley Student Award. Cenu môžu každoročne získať študenti,
ktorí v danom roku ukončili odbory blízke IT na I. alebo II. stupni vysokoškolského štúdi, a ktorí počas
celého obdobia dosahovali vynikajúce študijné výsledky. Významnou podmienkou je napísanie
pozoruhodnej diplomovej/bakalárskej práce. Cena pozostáva z finančnej odmeny, diplomu a vecných
cien od èlenov združenia. V roku 2010 ich venovali RWE IT Slovakia s. r.o., Košický samosprávny
kraj a Microsoft Slovakia s. r. o. V akademickom roku 2009/2010 Cenu Košice IT Valley Student
Award získali a počas slávnostnej promócie 29. júna 2010 prevzali dvaja absolventi Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ: Mgr. Peter Kál, ktorý vypracoval bakalársku záverečnú prácu z oblasti aplikačných
serverov a Mgr. Mária Palušáková, ktorá sa v diplomovej práci venovala modelovaniu RNA reťazcov
pomocou stochastických modelov. Tretie ocenenie v rámci UPJŠ si prevzala počas jesenných
promócií absolventov bakalárskeho štúdia Bc. Monika Krausová.
Dňa 29. - 04. 07. 2010 sa uskutočnili 11. Univerzitné majstrovstvá sveta v taekwondo. Na športovom
podujatí sa zúčastnilo 47 krajín. Turnaj v ničom nezaostával za podujatiami vrcholového charakteru,
akými sú majstrovstvá Európy, či sveta alebo olympijská kvalifikácia. Kvalitou sa predviedli
predovšetkým štáty, ktoré patria k veľmociam v tomto športe: Kórea, Nemecko, Irán, Francúzsko,
Čína, Turecko ale aj domáce Španielsko. Slovensko malo na tomto podujatí jedného zástupcu –
študenta druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ Tomáša Kališku v kategórii 87 kg z klubu KORYO
Taekwondo TJ Slávia UPJŠ Košice. Podľa oficiálnych výsledkov obsadil 5. miesto.
Dňa 23. 3. 2010 prijal rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. študenta 3. ročníka
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (odbor matematika) Petra Hudáka, úspešného reprezentanta v riešení
SUDOKU na domácich a medzinárodných súśažiach. Na IV. Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa
konali dňa 13. 3. 2010 vo Zvolene, sa náš student umiestnil na druhom mieste.
Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a partnermi vyhlásila esejistickú
súťaž pre všetkých študentov vysokých škôl v Slovenskej republike na tému: Programový rozpočet Inovatívny nástroj riadenia samosprávy.Do tejto súśaže sa zapojili aj študenti Fakulty verejnej správy
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Študent 5. ročníka Lukáš Kunca obsadil v tejto súťaži 3. miesto za
esej „Význam benchmarkingu pri uplatňovaní systému programového rozpočtovania“.
Dna 18. 11. 2010 sa uskutočnilo tradičné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri príležitosti
Dňa boja za slobodu a demokraciu sa uskutočnilo na sklonku roka 2010 v priestoroch KAM klubu na
Medickej ulici v Košiciach. Prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. odovzdal študentom našej univerzity
dekréty o udelení Výročnej ceny rektora za vynikajúce výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ
v Košiciach:
- Lekárska fakulta: Š. Volovár, J. Helcman, M. Mráz, I. Paraničová, M. Vidová
- Prírodovedecká fakulta: Bc. L. Smolko, Bc. T. Nikorovičová, Bc. J. Jerguš, Bc. A. Kukla, Bc. J.
Šebej
- Právnická fakulta: J. Lenťák, R. Zabojová, J. Hadbavná
- Fakulta verejnej správy: Bc. A. Popovičová, Bc. J. Škvareková, Bc. L. Mozoľová, Bc. J. Štiffel, Bc.
M. Bubanová
- Filozofická fakulta: Bc. V. Lichner, Bc. Silvia Baučeková, V. Dancáková
- Ústav telesnej výchovy a športu: D. Beňušková, R. Karabová
Šachový turnaj pre zamestnancov a študentov UPJŠ v Košiciach sa uskutočnil dňa 16. 11. 2010 pri
príležitosti Medzinárodného dňa študentov pod záštitou TJ Slávia UPJŠ v Košiciach. Zúčastnilo sa ho
35 študentov a zamestnancov UPJŠ, ako aj členovia šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ. Na prvom
mieste sa umiestnil Tomáš Krak, študent Fakulty verejnej správy a člen extraligového družstva UPJŠ,
ktorý sa stal majstrom UPJŠ v šachu na rok 2010. Na druhom mieste sa umiestnil RNDr. Peter
Molnár, PhD., dokdorand Prírodovedeckej fakulty a na treťom mieste Marcel Presalovič, študent
Prírodovedeckej fakulty.
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Aj keď prirodzene, hlavnými aktivitami v oblasti vzdelávania bolo v akademickom roku 2009/10
vzdelávanie v študijných programoch prvého až tretieho stupňa, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach ponúkala a poskytovala vzdelávanie aj mimo tohto rámca.
Tradičnou a dlhoročnou aktivitou je v tomto kontexte aktívna účasť UPJŠ v konzorciu košických
vysokých škôl zabezpečujúcom vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku. Učitelia UPJŠ
garantovali niekoľko študijných programov a predmetov s medicínskym, právnym, prírodovedným
a psychologickým zameraním. Záujem verejnosti o tieto programy je vysoký a poskytované
vzdelávanie je účastníkmi veľmi pozitívne hodnotené.
Lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania na UPJŠ ostala aj v uplynulom akademickom roku
Prírodovedecká fakulta, ktorá poskytovala záujemcom rozširujúce štúdium matematiky, geografie,
informatiky a biológie (26 študentov), dobiehajúce podľa zákona o vysokých školách. Tak isto bolo
na tejto pôde organizované vzdelávanie pre 257 záujemcov v oblasti informatiky v rámci projektu
DVUI. Okrem uvedeného, v priebehu letných mesiacov získala fakulta akreditáciu MŠ SR pre šesť
kvalifikačných vzdelávacích programov a štyri špecializačné vzdelávacie programy.
Zároveň fakulta postúpila alebo pripravuje pre akreditáciu jedenásť inovačných vzdelávacích
programov (napríklad Inovatívne metódy výučby biológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky
a matematiky,
či Prácu s talentovanou mládežou v oblasti fyzikálneho vzdelávania) a šesť
aktualizačných študijných programov.
Filozofická fakulta poskytovala v akademickom roku 2009/10 akreditované programy vzdelávania
v metódach sociálno-psychologického výcviku ktoré úspešne ukončilo 78 absolventov. Učitelia
anglického jazyka zas výraznou mierou participovali na projekte postgraduálneho špecializačného
vzdelávania a kvalifikačného vzdelávania učiteľov ZŠ v anglickom jazyku.
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k inštitúciám s dlhodobou tradíciou vedeckého
výskumu, ktorý napĺňa poslanie univerzity a patrí k jej prioritám. Oblasti smerovania výskumu sú
definované v dlhodobom zámere univerzity, ktorý je každoročne aktualizovaný, ako aj sú
rozpracované v dlhodobých zámeroch jednotlivých fakúlt. Dlhodobý zámer univerzity, ako aj
dlhodobé zámery fakúlt sú prerokované príslušnými vedeckými radami a schvaľované akademickými
senátmi. Základnou formou organizácie výskumu na univerzite a jej súčastiach sú výskumné tímy,
organizované výraznými vedeckými osobnosťami, ktoré riešia výskumné problematiky. Výskumné
tímy prekračujú hranice ústavov, fakúlt, ako aj samotnej univerzity a prioritou pri ich kreovaní je
potreba komplexného riešenia študovanej problematiky a kompetentnosť riešiteľov.
V roku 2010 na univerzite pôsobilo celkove 760 tvorivých zamestnancov v kvalifikačnej štruktúre
uvedenej v tabuľke 1, z toho bolo 653 vysokoškolských učiteľov a 107 výskumných pracovníkov.
Z celkového počtu tvorivých zamestnancov univerzity je 36 nositeľov titulu „DrSc“.
Tabuľka 1
Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov UPJŠ za rok 2010
Údaje vo fyzických osobách k 31. 12. 2010
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Univerzitné pracoviská
(spolu)
UPJŠ (spolu)

profesori
42
23
7
4
14

docenti

PhD.

VŠ bez PhD.

56
62
14
4
23

158
86
27
17
44

95
24
9
9
30

0

3

3

6

90

162

335

173

Projekty podporované z domácich grantových schém
V roku 2010 sa na univerzite riešilo 191 projektov podporených z domácich grantových schém,
z toho 157 bolo výskumných projektov a 34 ostatných projektov, v nasledovnej štruktúre:
Výskumné projekty:
 117 projektov VEGA, z toho 42 so začiatkom riešenia v roku 2010 (úspešnosť 52,5 %);
 15 projektov KEGA, z toho 7 so začiatkom riešenia v roku 2010 (úspešnosť 43,75 %);
 14 projektov APVV VV (10 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 4 – spoluriešitelia z UPJŠ), z toho žiaden
projekt so začiatkom riešenia v roku 2010, nakoľko v roku 2009 nebola výzva na tieto projekty;
 3 projekty APVV VVCE (1 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ) zamerané na
centrá excelentnosti (v rokoch 2009 a 2010 nebola výzva zameraná na tieto projekty),
 1 projekt APVV VMSP zameraný na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch;
 7 iných projektov (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, účelová dotácia
MŠVVaŠ SR).
Ostatné projekty:
 23 projektov APVV typu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja
a popularizácia vedy“ (LPP), (21 – vedúci riešiteľ z UPJŠ a 2 – spoluriešitelia z UPJŠ), z toho
žiaden so začiatkom riešenia v roku 2010;
 10 projektov APVV typu bilaterálnej spolupráce, z toho 3 projekty so začiatkom riešenia v roku
2010 (úspešnosť 25 %);
 1 projekt štátneho programu (UPJŠ ako spoluriešiteľ).
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Počet tvorivých zamestnancov a ich štruktúru uvádza tabuľka 1. V roku 2010 bolo do riešenia
niektorého projektu financovaného z domácich zdrojov zapojených takmer 80 % tvorivých
zamestancov univerzity. Na riešení jedného projektu financovaného z domácich zdrojov sa podieľa
priemerne 3,98 tvorivých zamestnancov (resp. jeden tvorivý zamestnanec sa podieľa priemerne na
riešení 0,3 projektu), ale vzhľadom k tomu, že výskumné tímy majú obvykle väčší počet riešiteľov ako
3,98, veľa riešiteľov sa podieľa na riešení viac ako jedného projektu financovaného z domácich
zdrojov.
Študenti bakalárskeho stupňa štúdia sú do riešenia projektov zapojení len ojedinele, študenti
magisterského stupňa štúdia sú často zapojení do riešenia projektov formou práce na záverečnej
práci, ale toto zapojenie nie je inštitucionalizované, nakoľko domáce grantové schémy nepovoľujú
formálne uvádzať študentov magisterského stupňa štúdia ako riešiteľov. Na druhej strane prakticky
všetci študenti 3. stupňa štúdia sú priamo spoluriešiteľmi projektov a odborové komisie nepovoľujú
obhajoby záverečných prác doktorandov bez toho, aby výsledky výskumu boli aspoň čiastočne
publikované formou pôvodných vedeckých prác; štandardne sa očakáva publikovanie aspoň troch
pôvodných vedeckých prác počas doktorandského štúdia.
V roku 2010 výskumné kolektívy univerzity, vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných
konzorcií (s podporou Projektovej administrácie Rektorátu univerzity), pokračovali v riešení projektov
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj – v rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí excelentných
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Riešené projekty s vedúcim riešiteľom na univerzite boli:
1.

Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu – SEPO (rieši sa na PF a LF; získaná podpora: 1 310
285, 56 €);
2. Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového
infarktu – CEVA (rieši sa na LF; získaná podpora: 863 884, 39 €);
3. Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov – CaKS (rieši sa na PF;
získaná podpora: 1 151 453, 89 €);
4. Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach – Extrem (rieši sa
na PF; získaná podpora: 1 327 689, 46 €).
5. Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO II (rieši sa na PF a LF; získaná podpora: 2
637 342, 45 €);
6. Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA II) – (rieši sa na LF; získaná podpora: 2
645 129, 08 €);
7. Extrem – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych
podmienkach (rieši sa na PF, ÚEF SAV - partner); získaná podpora: 2 638 911,90 €).
8. Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne – CEEPM (rieši sa na LF, získaná
podpora 3 805 168,00 €);
9. Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu
marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb – CEMIO (rieši sa na LF, získaná 1 638
488,75 €);
10. CEBT - Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (rieši sa na LF a SAV, TU, UVL,
získaná podpora LF UPJŠ: 1 638 488,75 €).
Ďalších šesť kolektívov v rámci schválených projektov sú ako partneri súčasťou konzorcií, v ktorých
žiadatelia nie sú z univerzity:
11. CePM – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano- a submikrónovou štruktúrou
(rieši sa na ÚEF SAV a PF – partner; získaná podpora: 1 327 740, 16 €);
12. CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa (hlavný
partner je AÚ SAV, partnermi sú ÚEF SAV a PF; získaná podpora: 117 221,60 €);
13. Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou
štruktúrou (hlavný partner je ÚMV SAV, PF je partner; získaná podpora: 341 16,00 €);
14. NEUREG - Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (rieši sa na SAV a LF, získaná
podpora LF UPJŠ: 1 000 100,00 €);
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15. POKIMP - Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a
rekonštrukciu tvrdých tkanív (rieši sa na SAV, UVL a LF, získaná podpora LF UPJŠ: 121 657,00
€).
Tieto projekty vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov výrazne zlepšili vybavenie vedeckých
pracovísk univerzity v oblasti vedeckej infraštruktúry a tak budú významným impulzom ďalšieho
rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na univerzite.
Navyše zamestnanci univerzity sú zapojení do riešenia projektu v rámci opatrenia 2.2 Prenos
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe:
16. MIKROMATEL - Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre
elektrotechniku ( hlavný partner je ÚMV SAV a PF UPJŠ je partnerom; získaná podpora 252
574,00 €).
Z operačného programu Vzdelávanie boli v roku 2010 podporené tri projekty:
17. Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ; rieši PF; získaná podpora: 992 212,30 €
18. Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ
(DOKTORAND); rieši PFv spolupráci s FF; získaná podpora: 978 705,11 €
19. MoVeS - Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej
správy UPJŠ rieši sa na FVS; získaná podpora: 125 000,00 € (2.programové obdobie).
Na riešenie domácich výskumných projektov v roku 2010 získali zamestnanci univerzity súťaživou
formou finančné prostriedky v celkovej výške 1.89 mil. €, z toho 795 450 € za projekty VEGA a 119
716 € za projekty KEGA (údaj k 31. 10. 2010). Priemerná suma získaných finančných prostriedkov
z domácich výskumných projektov na jedného tvorivého zamestnanca univerzity predstavuje 2 485 €.
Z riešenia 23 projektov (z toho v 2 projektoch ako spoluriešitelia), v rámci programu APVV „Podpora
ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“ (LPP) sa v roku 2010 získalo
553 774 €. Bilaterálna spolupráca zamestnancov univerzity bola zo strany APVV podporená sumou
23 488 €.
Podporu vede a výskumu na univerzite zabezpečuje Univerzitná knižnica prostredníctvom prístupov
k odborným informačným zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické,
plnotextové databázy). V roku 2010 sa pokračovalo v riešení národného projektu Národný
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným
zdrojom (NISPEZ), v rámci ktorého má univerzita prístup k 13 databázam (podrobnejšie na
http://nispez.cvtisr.sk/). Novinkou v roku 2010 bolo spustenie vyhľadávacieho portálu pre vedu a
výskum http://scientia.cvtisr.sk/, ktorý je historicky prvým vyhľadávacím portálom svojho druhu
ponúkaný používateľom univerzity. Ponúka nielen komfortné vyhľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj
prepojenie na plné texty článkov a e-kníh.
V roku 2010 bol knižničný fond obohatený o viac ako 1100 vedeckých publikácií, ktoré boli zakúpené
z grantových prostriedkov jednotlivých fakúlt univerzity.
Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
V roku 2010 sa na univerzite riešili nasledovné projekty podporené zo zahraničných grantových
schém:





3 projekty 7. Rámcového programu EÚ, z toho 2 so začiatkom riešenia v roku 2010;
1 európsky projekt 6. Rámcového programu;
ďalších 15 výskumných projektov, z toho 1 so začiatkom riešenia v roku 2010;
6 (2 projekty International Visegrad Fund, 1 projekt Jean Monnet, 1 projekt Erasmus, 1 projekt
HUSK, 1 projekt Renovabis) ostatných zahraničných projektov (iného ako výskumného
charakteru), z toho 4 so začiatkom riešenia v roku 2010.
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Do riešenia projektov podporených zo zahraničných grantových schém bolo zapojených 65 tvorivých
zamestnancov univerzity a navyše sa na riešení týchto projektov čiastočne podieľali študenti 3.
stupňa štúdia.
Na riešenie zahraničných výskumných projektov a ostaných zahraničných projektov v roku 2010
získali zamestnanci univerzity súťaživou formou finančné prostriedky v celkovej výške 805 tis. €,
z toho na riešenie zahraničných výskumných projektov 413 640,43 € (údaj k 31. 10. 2010).
Priemerná suma získaných finančných prostriedkov zo zahraničných grantov na jedného tvorivého
zamestnanca univerzity predstavuje viac ako 1060 €.
Keďže na UPJŠ ako klasickej univerzite sa vykonáva predovšetkýcm základný výskum, hlavným
výstupov vedeckej práce tvorivých zamestnancov univerzity sú v závislosti od skúmanej oblasti
výskumu najmä publikácie forme monografií, prípevkov do monografií, resp. publikácie
v karentovaných časopisoch. V roku 2010 zamestnanci univerzity zverejnili celkove 2262
publikačných výstupov (PČ). Tento počet evidovaných výstupov zodpovedá stavu k 15. 2. 2011 a je
porovnateľný s počtom publikovaných výstupov v roku 2009 (2219 publikačných výstupov). Štruktúra
publikovaných vedeckých prác za rok 2010 je uvedená v tabuľke 13 Prílohy 2 tejto správy. Každý
tvorivý zamestnanec publikoval v hodnotenom období takmer 3 práce, resp. 0,38 prác
v karentovanom časopise.
O výskumnom zameraní univerzity svedčí skutočnosť, že zamestnanci univerzity v období 1.11.2009
až 31.10.2010 evidovanom databázou CREPČ publikovali 258 prác v karentovaných časopisoch, čo
predstavuje 13,0 % všetkých prác v karentovaných časopisoch publikovaných verejnými vysokými
školami v SR. Je vhodné poznamenať, že podiel univerzity (8707 študentov) na celkovom počte
študentov verejných vysokých škôl v SR (179 089 študentov) predstavuje iba 4,9 %.
Analýza organizácie výskumných aktivít jednoznačne svedčí o tom, že medzinárodne akceptovateľný
výskum sa realizuje predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte, pričom aj ostatné
fakulty sú v tejto oblasti aktívne – svedčí o tom aj prehľad počtu ohlasov na publikované výstupy na
univerzite v roku 2010, uvedený v tabuľke 3.
Za pozitívnu je treba pokladať skutočnosť, že počet ohlasov je vyšší ako počet publikovaných prác.
Jeden tvorivý zamestnanec získal v hodnotenom období priemerne 3,8 ohlasov na svoje práce.
Tabuľka 3
Počty evidovaných ohlasov zamestnancov UPJŠ
údaje k 15. 2. 2011
K
Ó Názov kategórie
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

829

1191

-

1

50

6

2077

5

4

-

-

4

-

13

110

37

48

28

62

2

287

101

31

158

55

119

6

470

2
1
1
1049

1
1264

3
1
-

3
87

5
15
-

-

10
21
2
2880

26

210

1
256
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Vysvetlivky:
LF
– Lekárska fakulta
PF
– Prírodovedecká fakulta
PrávF – Právnická fakulta
FVS – Fakulta verejnej správy
FF
– Filozofická fakulta
UP
– univerzitné pracoviská
S cieľom popularizácie vedy a výskumu sa UPJŠ v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku
2010“ podieľala na organizácii rôznych podujatí, ako sú prednášky, Dni otvorených dverí, konferencie
a iné, z ktorých ako príklad je možné spomenúť:
 Deň otvorených dverí alebo informačný deň UPJŠ
 Diskusie o vede – predstavujeme Vám Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej
komplikácií - srdcového a mozgového infarktu (CEVA)
 Prednáška na tému „Wandlung in Ost-Mittel Europa in 1989“ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
 „II. Konferencia Biomedicínske postupy“ – Lekárska fakulta
 Tlačová konferencia na tému UPJŠ – Prírodovedecká fakulta a jej prínos pre budovanie
špičkovej vedeckej infra štruktúry v regióne
 Slávnostné otvorenie a prehliadka vedeckých laboratórií vybudovaných v rámci projektov
Extrem a nanoCexmat
 Seminár na tému „Neurodegeneratívne choroby z pohľadu konformačnej stability proteínov“
 Prednáška na tému „Viachodnotová logika a jej použitie alebo: „Pozrite sa do tmy, je plná
farieb“
 Prednášku na tému „(K_n, k)stable graphs“ – Prírodovedecká fakulta
 Prezentácie na tému „Ekonomické aspekty v územnej samospráve 2010“ a „Hodnota duševnej
práce pre organizáciu a spoločnosť“ – Fakulta verejnej správy
 Konferencia na tému „ESSUS 2010 second symposium on Substance Use and Abuse among
University Students. “Life Perspective and Health Related Behavior of Students” – Filozofická
fakulta
 Seminár na tému „Poznáte možnosti portálu pre vedu a výskum Scientia?“ – Univerzitná
knižnica
 Informačný deň so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA n.o.) – Univerzitná
knižnica
Univerzita sa zameriava predovšetkým na riešenie výskumných úloh podporených z grantových
prostriedkov. Z iných zdrojov boli financované výskumné úlohy s nasledovnými inštitúciami: Štátna
ochrana prírody-Správa slovenských jaskýň (Prírodovedecká fakulta UPJŠ), TEHO, s.r.o.
(Prírodovedecká fakulta UPJŠ), DB Biotech, s.r.o (Lekárska fakulta UPJŠ) a Labmed, a.s. (Lekárska
fakulta UPJŠ).
Univerzita v súčasnosti nemá inovačné centrum a prípadná spolupráca s praxou sa realizuje na
úrovni výskumných tímov a fakúlt.
Oddelenie vývoja AIS Centra aplikovanej informatiky (CAI) ako špecializované pracovisko
Prírodovedeckej fakulty univerzity v roku 2010 pokračovalo vo vývoji a implementácii druhej verzie
Akademického informačného systému (AiS2) pod vedením doc. Semanišina a RNDr. Bruotha; tento
systém je v súčasnosti úspešne implementovaný na 13 slovenských verejných vysokých školách
(napr. Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalších) a 3 súkromných
vysokých školách (na Vysokej škole medzinárodného podnikania bol AiS2 implementovaný v roku
2010).
Za významné treba pokladať aj aktivity Laboratória transferu technológii (Ltt) ako špecializovaného
pracoviska Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty univerzity, ktoré pod vedením Dr. P.
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Murína vyvíja a implementuje v akademickom prostredí Slovenska komunikačné technológie
a metodiky dištančnej spolupráce. Ltt v roku 2010 v spolupráci s Kalifornským technologickým
inštitútom (CalTech, Pasadena, USA, Dr. Philippe Galvez), Technickou univerzitou v Košiciach
a Žilinskou univerzitou úspešne ukončilo vývoj videokonferenčného archívneho systému AVE a
užívateľských aplikácií pre systém EVO (Enabling Virtual Organisations). Výsledkom je unikátny
komunikačný a archívny systém, ktorý zabezpečuje kreovanie a manažment virtuálnych komunít,
manažment projektov, EVO komunikáciu v plnom HD rozlíšení a to v jednoduchom užívateľskom
prostredí, manažment multimediálnych záznamov a zdieľaných dokumentov, editovanie
videokonferenčných záznamov a manažovanie autorských a prístupových práv k označeným
sekvenciám záznamu. EVO systém v súčasnosti používa 71 684 registrovaných užívateľov (31
Národných vzdelávacích a výskumných sietí, 46 medzinárodných projektov, 8 virtuálnych organizácii,
16 univerzít a výskumných inštitúcii, 67 kolektívov časticovej fyziky, 28 kolektívov špecializovaných
na astronómiu a astrofyziku, 6 kolektívov špecializovaných na jadrovú fyziku). Na Slovensku je
registrovaných 2 150 užívateľov EVO systému, ktorí v roku 2010 zrealizovali vyše 600 virtuálnych
akcii.
Na univerzite je pre posilnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov 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“). V roku 2010 bolo ukončené riešenie 20 projektov VVGS zo 4. výzvy.
Začiatkom júla 2010 sa v rámci ostatnej, 5. výzvy začalo riešiť z celkového počtu 63 podaných
žiadostí o poskytnutie grantu VVGS 25 projektov v dĺžke 18 mesiacov. Celková výška alokovaných
finančných prostriedkov na riešené projekty VVGS v roku 2010 predstavovala 19 278,03 EUR.
V roku 2010 bolo vedením univerzity prijaté rozhodnutie o zriadení post-doktorandských miest
a začali sa legislatívne práce na vypracovanie príslušného Rozhodnutia rektora univerzity.
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Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v roku 2010 ukončili habilitačné konania 19
docentov; ich zoznam vrátane študijného odboru, v ktorom sa habilitácia uskutočnila, uvádza tabuľka
8 Prílohy 2 tejto správy.
Na iných vysokých školách ukončili habilitačné konania nasledovní zamestnanci univerzity
(v zátvorke je uvedený študijný odbor habilitácie a vysoká škola, na ktorej sa habilitačné konanie
uskutočnilo):
•
•
•
•

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., 7.4.2. verejné zdravotníctvo, Vysoká škola ZaSP sv.
Alžbety v Bratislave
doc. MUDr. Pavol Török, CSc., 7.1.7. chirurgia, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., sociálna psychológia, Masarykova univerzita
v Brne
doc. JUDr. Dušan Šlosár, PhD., 3.1.14. sociálna práca, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v roku 2010 ukončili inauguračné konania 4
uchádzačov. Ich zoznam je uvedený v tabuľke 7 Prílohy 2 tejto správy (pre potreby tohto prehľadu sa
skončením inaugurčného konania rozumie predloženie návrhu ministrovi školstva, vedy, výskumu a
športu). Navyše v roku 2010 boli prezidentom repoubliky vymenovaní za profesorov nasledovní
zamestnanci univerzity:
• prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. v študijnom odbore 9.1.1. matematika,
• prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. v študijnom odbore 4.2.1. biológia.
Na iných vysokých školách v SR, ako aj v zahraničí, vymenúvacie konania ukončili (v prípade
ukončenia na VŠ v SR sa rozumie obdržanie dekrétu od prezidenta republiky, kým v prípade
ukončenia na VŠ v zahraničí sa ukončením rozumie uznanie dekrétu MŠVVaŠ SR) nasledovní
zamestnanci univerzity (v zátvorke je uvedený študijný odbor inaugurácie a vysoká škola, na ktorej
sa vymenúvacie konanie uskutočnilo):
• prof. MUDr. Viola Mechírová, CSc., 7.4.1. ošetrovateľstvo, Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety
v Bratislave
• prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., 4.1.38. regionálna geografia, Univerzita Komenského
v Bratislave.
Priemerný vek habilitantov na univerzite v roku 2010 bol 47 rokov (tabuľka 8 Prílohy 2 tejto správy),
priemerný vek inaugurantov bol 54 rokov (tabuľka 7 Prílohy 2 tejto správy).
V súlade s článkom 5 ods. 3 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rektor univerzity
udelil dňa 12. 11. 2010 po prerokovaní a schválení vo Vedeckej rade univerzity čestný titul „Doctor
honoris causa“ významnej osobnosti v oblasti fyzikálnych vied, profesorovi Markovi Williamovi
Meiselovi (Floridská univerzita, Gainesville, USA).
Univerzita má vypracovaný účinný systém kontroly plnenia pedagogických, vedeckých a ďalších
kritérií uchádzačov o vymenúvacie konania spočívajúci v kontrole inauguračného spisu uchádzača
rektorom univerzity ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie a oponentov (pozri Rozhodnutie
rektora č. 24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na UPJŠ a jej súčastiach v znení jeho
Dodatku č. 1).
Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach v nadväznosti na požiadavky vyšších právnych noriem boli v roku 2010
upravené dvakrát. Prvú zmenu (odstránenie možnosti náhrady karentovaných prác zahraničnými
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pôvodnými vedeckými prácami v odbore Psychológia a technická úprava týkajúca sa číslovania
poznámok) prerokovala Vedecká rada univerzity ešte na svojom zasadnutí 13. novembra 2009, ale
nadobudla účinnosť podpisom rektora univerzity dňa 2. januára 2010 a následne druhá úprava
Kritérií (spresnenie požiadaviek na pedagogickú činnosť uchádzačov, sprísnenie požiadavky na
habilitačné konanie týkajúce sa počtu karentovaných prác z 10 na 15 vo vybranej skupine
prírodovedených odborov) bola prerokovaná a schválená Vedeckou radou univerzity na svojom
zasadnutí dňa 26. 3. 2010 a k tomuto dňu nadobudla účinnosť podpisom rektora.
Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 84 ods. 5 a § 83 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mala
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov v 34 študijných odboroch. Z uvedeného počtu v priebehu roka
2010 univerzita získala práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie
profesorov v dvoch študijných odboroch, 3.4.7. trestné právo a 2.1.36. literárna veda. Príslušné
študijné odbory sumarizuje tabuľka 17 Prílohy 2 tejto správy.
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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 2010

Pracovisko
LF
PF
PrávF
FVS
FF
Rekt. prac.
ŠD
ŠJ
Celkom

Hlavná činnosť
Dotácia MŠ SR
Pedagogickí zamestnanci
Ostatní
Zam.
zam. bez vedy a
vedy
výskumu
Prof. Doc.
OA A, L Spolu
44,6 30,0 158,5 26,4 259,5
153,2
50,8
28,0 45,5 51,1 12,6 137,2
96,3
56,0
8,5
11,5 29,7 0,2 49,9
26,4
2,0
2,8
3,0
22,6
28,4
15,7
1,0
17,6 14,5 48,4 18,8 99,3
9,6
6,0
0,2
2,6
2,8
6,3 11,9
159,2
56,1

Spolu
463,4
289,5
78,3
45,1
114,9
171,1
56,1

101,7 107,1 313,0 64,3

1 218,4

586,1

516,5

115,8

HČ
nedotačná PČ
15,0
6,2
15,5
1,9
10,1
8,2
0,5
5,7

6,2
3,3
10,9

Spolu
478,4
311,2
78,3
47,0
125,0
185,5
59,9
16,6

47,6

35,9

1 301,9

Vysvetlivky:
OA
A
L
HČ
PČ
ŠJ

odborní zamestnanci
asistenti
lektor
hlavná činnosť
podnikateľská činnosť
študentské jedálne

PrávF
FVS
FF
ŠD
PF
LF
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Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Študentské domovy
Prírodovedecká fakulta
Lekárska fakulta

Prehľad o prepočítaných počtoch zamestnancov podľa fakúlt
za roky 2010 a 2009

LF

Zamestnanci VVZ
nárast +
nárast +
zníženie
2010 2009 zníženie - 2010 2009
259 258
1
51
36
15

Ostatní
zamestnanci
nárast +
zníženie
2010 2009
168 167
1

nárast +
2010 2009 zníženie 478 461
17

PF
PrávF
FVS
FF

137
50
28
100

141
49
31
85

-4
1
-3
15

118
26
18
19

117
27
19
18

1
-1
-1
1

311
78
47
125

313
78
50
119

-2
0
-3
6

R a un.
pracoviská
Celkom

12

15

-3

251

253

-2

263

268

-5

586

579

7

600

601

-1

1302 1289

13

Fakulta

Vysokoškolskí
učitelia

56
2
1
6

116

55
2

1
0

16

-10

109

7

Spolu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2010 zamestnávala 1302 zamestnancov v
prepočítanom počte. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím bol zaznamený v roku 2010 nárast
oproti roku 2009 o 13 zamestnancov, a to u kategórie „vysokoškolskí účitelia“ o 7, u kategórie
„výskumní zamestnanci“ došlo k nárastu o 7 zamestnancov a u kategórie „ostatní zamestnanci“ došlo
k zníženiu o 1 zamestnanca.
K zvýšeniu stavu vysokoškolských učiteľov došlo v súvislosti s pokračujúcim rozvojom Filozofickej
fakulty UPJŠ aj v roku 2010, kedy fakulta rozšírila svoje študijné programy a došlo k zvýšeniu počtu
pracovných miest vysokoškolských učiteľov o 15. V rámci tejto kategórie zamestnancov došlo
k zníženiu počtu vysokoškolských učiteľov o 4 na Prírodovedeckej fakulte.
V roku 2010 došlo k zlúčeniu Ústavu vzdelávania v Rožňave s Ústavom telesnej výchovy a športu,
čím došlo k zníženiu počtu miest vysokoškolských učiteľov o 3. Nárast o 7 v kategórii výskumných
pracovníkov súvisí predovšetkým so získaním finančných prostriedkov na doktorandské štúdium
Grıningen z Holandska na Lekárskej fakulte.
K zníženiu stavu zamestnancov v kategórii ostatní zamestnanci došlo v rámci UPJŠ v Košiciach o 1
zamestnanca, čo neznamená výraznú zmenu oproti roku 2009. Počet zamestnancov vo fyzických
osobách k 31.12.2010 predstavoval 1404 zamestnancov. Pri hodnotení
vekovej
štruktúry
zamestnancov uvádzame následovný prehľad:
- do 30 rokov
- do 40 rokov
- do 50 rokov
- do 60 rokov
- do 65 rokov
- nad 65 rokov

142 zamestnancov
340 zamestnancov
317 zamestnancov
503 zamestnancov
77 zamestnancov
25 zamestnancov

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je vyjadrený koeficientom
kvalifikačnej štruktúry, ktorý má stúpajúcu tendenciu. Oproti roku 2009 došlo k zníženiu počtu
učiteľov bez vedeckej hodnosti o 15 a k zvýšeniu počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou o 25 učiteľov.
Taktiež sa zvýšil počet docentov o 5 a počet profesorov o 3 v porovnaní s rokom 2009.
Ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj odbornému rastu administratívnych zamestnancov a prevádzkových
zamestnancov univerzita venuje primeranú pozornosť. Zamestnanci majú možnosť sa zúčastňovať
odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami ako aj obnoviť si odbornú spôsobilosť na tie
činnosti, ktoré je možné vykonávať len preukázaním tejto spôsobilosti. Pre skvalitnenie práce
32

zamestnancov zabezpečuje univerzita a jej súčasti podľa potrieb aj vzdelávacie kurzy na prácu
s počítačom a jazykové kurzy anglického jazyka.
UPJŠ v Košiciach vytvára pre svojich zamestnancov také pracovné prostredie so zabezpečením
výpočtovej techniky a dostupnosť na informačné zdroje, aby mohli kvalitne a na vysokej odbornej
úrovni vykonávať činnosti podľa pracovnej zmluvy. Zamestnanci majú možnosť zúčastňovať sa
domácich aj zahraničných konferencií, seminárov, domácich aj zahraničných pracovných ciest.
V roku 2010 bolo uskutočnených 3083 pracovných ciest, z toho: zahraničné 575, tuzemské 1904,
študenti a doktorandi 247, externí učitelia 175, zahraniční hostia 83 a iné osoby 99.
Mobility zamestnancov v rámci programu LLP Erasmus
S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobility
učiteľov, výskumných a administratívnych pracovníkov. Počet vyslaných učiteľov v porovnaní
s rokom 2009 mierne klesol (z 50 na 41), avšak výrazne stúpol záujem o mobility vysokoškolských
pracovníkov – školenia, kde v roku 2010 vycestovalo do inštitúcií v zahraničí 14 pracovníkov UPJŠ
(rok 2009: 7 pracovníkov). Na mobilitách sa zúčastnili aj administratívni pracovníci UPJŠ v počte 7.
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Podpora študentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika sa týkala predovšetkým troch širokých
oblastí: sociálnej podpory študentov, podpory štúdia a podpory spolkových a mimoštudijných aktivít.
Jadro sociálnej podpory študentov tvorili tri zložky: sociálne štipendiá pre študentov z rodín s nízkymi
príjmami, ubytovanie študentov a stravovanie. Sociálne štipendiá z dotácie MŠVVaŠ SR boli v roku
2010 vyplatené celkove v čiastke 1 611 605 eur. Obraz o výške čerpania podľa jednotlivých fakúlt
univerzity ponúka graf:
Čerpanie sociálnych štipendií v roku 2010

Podpora štúdia študentov nadobúdala v roku 2010 rôznorodé podoby. Jednu z nich predstavovala aj
finančná motivácia. Tá mala podobu vyplácania prospechového štipendia pre desať percent
študentov s najlepším prospechom dosiahnutým za uplynulý akademický rok a tiež podobu
výročných cien rektora. Prospechové štipendium bolo v roku 2010 vyplatené v celkovej výške
319 709,79 eur. Ceny rektora boli udeľované v dvoch kategóriách: Po prvé, absolventom štúdia
prvého alebo druhého stupňa za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, a po druhé,
študentom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti vedeckého výskumu a športu. V oboch
kategóriách boli spolu vyplatené ceny rektora vo výške 33 840 eur.
Dotácia na štipendiá doktorandov v roku 2010 bola v čiastke 1 593 728,00 €, čerpanie predstavovalo
čiastku 1 588 006,26 €. V januári 2011 boli vyplatené štipendiá doktorandov za mesiac december
2010 v čiastke 159 498,15 €. Okrem týchto štipendií boli v roku 2010 vyplatené štipendiá
doktorandov aj z programu 077 12 02 v čiastke 2 749,00 € a z programu 06K 11 v čiastke 87 415,00
€.
Štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania v dennej forme a štandardnej dĺžke poskytovala
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach pre občanov Slovenskej republiky, občanov členských krajín EÚ,
Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky,
Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny, bezplatne. Zahraniční študenti a študenti,
ktorým vznikla povinnosť hradiť školné z dôvodu nadštandardnej dĺžky štúdia platili školné v súlade
s Poriadkom poplatkov stanoveným pre akademický rok 2009/10 a 2010/11. Ich štruktúru a počty
uvádzajú v prílohe tabuľky č. 4 a 5.
K podpore štúdia neodmysliteľne patrilo kontinuálne zlepšovanie informačného zabezpečenia:
predovšetkým modernými informačnými a didaktickými technológiami a knižničným vybavením
a službami. Najmä vďaka získaniu zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ (najmä z projektu
Modernizácia IKT) bolo možné situáciu v zabezpečení modernou didaktickou technikou na všetkých
fakultách univerzity považovať za priaznivú. Jednotlivé pracoviská disponovali v roku 2010
primerane technicky zabezpečenými špecializovanými učebňami (učebne pre výučbu informatických
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predmetov, ale aj výučbu jazykov, či realizáciu právnych kliník, laboratóriá, cvičebne a pod.).
Zabezpečila sa aj čiastočne výmena už zastaranej výpočtovej techniky a prakticky takmer každá
štandardná učebňa (seminárne a prednáškové miestnosti) je vybavená dátovými projektormi, vo
viacerých sú interaktívne tabule a moderné didaktické technológie.
Univerzitná knižnica UPJŠ poskytovala v roku 2010 knižnično-informačné služby prostredníctvom
svojich pracovísk na jednotlivých fakultách univerzity: Lekárska knižnica, Prírodovedecká knižnica,
Právnická knižnica, Knižnica na Fakulte verejnej správy, Filozofická knižnica. V poslednom období sa
UK podarilo zmodernizovať viaceré z uvedených pracovísk. Realizácia projektu Modernizácia IKT na
UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární a učební, priniesla novú kvalitu
poskytovaných služieb pre študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v zrekonštruovaných priestoroch na
Moyzesovej ul. 9. Súčasťou UK bola aj Rakúska knižnica, ktorá sprístupňuje širokej verejnosti
kultúru, dejiny a geografiu Rakúska a Európske dokumentačné centrum, ktoré je súčasťou
informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou.
Významnou súčasťou podpory štúdia bolo aj vydávanie študijnej literatúry z tvorby pracovníkov
univerzity. V roku 2010 bolo tak do edičného programu zaradených a postupne vydaných viac ako
osemdesiat titulov.
Na univerzite pôsobil v roku 2010 rad študentských spolkov a organizácií rozličnej orientácie
a zamerania. Z viacerých možno spomenúť Spolok medikov mesta Košíc a miestnu organizáciu
Európskeho združenia študentov práva ELSA. Študenti Filozofickej fakulty na katedre slovakistiky,
slovanských štúdií a komunikácie začali v tomto roku s vydávaním vlastného študentského časopisu
Univerzál, študenti Prírodovedeckej fakulty organizovali každoročné Prírodovedecké dni,
v študentských domovoch na Medickej ulici pôsobilo úspešne vysielanie študentského internátneho
vysielania Šturko. Študentská internátna rada tvorená zástupcami študentov všetkých fakúlt sa
v spolupráci s vedením Študentských domov aktívne podieľala na zostavovaní poradovníkov
žiadateľov o ubytovanie i na chode života v študentských domovoch.
Študentské domovy z pohľadu hospodárenia získavajú finančné prostriedky z rôznych zdrojov
(dotácia ŠR, bežný účet, dary, podnikateľská činnosť a účet študentských jedální), z ktorých čerpajú
na zabezpečenie bežného chodu (pranie a čistenie bielizne, teplo a teplá voda, teplo a teplá voda,
opravy a rekonštrukcie sociálnych zariadení a pod.). V roku 2010 sa uskutočnila výmena sociálnych
zariadení na ľavej strane bloku D, maľovanie bloku B, rekonštrukcie šatní, výmena nefunkčných
topných telies, zámočnícke a stolárske práce, maliarske a natieračské práce, vybavenie kuchyniek
novými plynovými šporákmi, zakúpenie žalúzií na prvých poschodiach 3 blokov, nové stoličky,
vankúše, paplóny a nábytok. 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 aj pre cudzích. Študentské domovy v roku 2010 dosiahli výnosy
z podnikateľskej činnosti vo výške 136 934,88 € oproti nákladom vo výške 128 212,42 € tak vytvorili
zisk pred zdanením vo výške 8 722,46 €. Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti dosiahli
výnosy 204 059,97 €oproti nákladom 197 259,97 € tak vytvorili zisk pred zdanením vo výške 6 800 €.
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Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica UPJŠ (ďalej len UK) ako univerzitné pracovisko sa podieľa na informačnom
zabezpečení výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára
podmienky pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a priaznivé prostredie pre používateľov.
UK poskytuje nasledovné služby:
 absenčné výpožičné služby: 69 712 kn.j.
 prezenčné výpožičné služby: 302 554 kn.j.
 konzultačné a referenčné služby v študovniach s 446 miestami na štúdium;
 rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných zdrojov:
1 096 rešerší ;
 medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba: 2 313
požiadaviek;
 evidencia publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ;
 reprografické a skenovacie služby
z knižničného fondu UK: vyše 84 000 xerokópií
prostredníctvom samoobslužného kopírovania
Univerzitná knižnica v roku 2010 evidovala 8 688 používateľov. V roku 2010 došlo k presťahovaniu
riaditeľstva a centrálnych odborných pracovísk UK z priestorov Lekárskej fakulty na Tr. SNP č. 1. do
zrekonštruovaného objektu UK na Moyzesovej ul. č. 9. a k otvoreniu Filozofickej knižnice v tom istom
objekte.
UK zabezpečuje služby prostredníctvom dislokovaných pracovísk:
 Filozofická knižnica (Moyzesova ul. č. 9)
 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 (Šrobárova ul. č. 2) a Európske dokumentačné centrum
(Kováčska ul. č. 26).
UK sa realizáciou vlastných foriem podieľa na výchovno-vzdelávacom procese používateľov. Ich
cieľom je zvýšiť informačnú gramotnosť používateľov, ktorá má viesť k samostatnej orientácii vo
vyhľadávaní relevantných informácií, ich hodnotenia a správneho použitia z prístupných odborných
interných i externých informačných zdrojov. Išlo o kurzy informačného vzdelávania pre poslucháčov l.
ročníkov, školenia k elektronickým databázam v spolupráci s dodávateľmi, diplomované semináre pre
končiace ročníky LF, výstavy, semináre na získanie štipendií v spolupráci so SAIA n.o. UK tak
pripravila 83 podujatí pre používateľov a 6 odborných seminárov pre vlastných pracovníkov. V roku
2010 bolo realizované prvé interaktívne školenie v prostredí akademických knižníc na platforme
Web-Ex „EBSCODAY“.
Podporu vede a výskumu na univerzite zabezpečuje UK prostredníctvom prístupov k elektronickým
informačným zdrojom – klasickým tlačeným a elektronickým (citačné, bibliografické, plnotextové
databázy). V roku 2010 sa pokračovalo v riešení národného projektu Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ),
v rámci ktorého má UPJŠ prístup k 13 databázam (podrobnejšie na http://nispez.cvtisr.sk/). Novinkou
roku 2010 bolo spustenie vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum http://scientia.cvtisr.sk/, ktorý
je historicky prvým vyhľadávacím portálom svojho druhu ponúkaný používateľom UPJŠ. Ponúka
nielen komfortné vyhľadávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné texty článkov a e-bookov.
Revitalizácia knižničného fondu bola realizovaná s využitím vlastných príjmov, z prostriedkov fakúlt i
mimorozpočtových zdrojov (granty).
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UK má svoje osobitné poslanie – je bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom
univerzity, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu.
Centrum informačných a komunikačných technológií
V oblasti rozvoja informačných systémov boli počas roku 2010 realizované dodávky HW ktoré boli
obstarané na základe štrukturálnych fondov. Tieto boli postupne implementované do sietí, serverov
a podobne, podľa požiadaviek jednotlivých riešiteľov.
Zároveň sme z vlastných zdrojov univerzity realizovali vytvorenie Primárneho dátového centra na
rektoráte univerzity. Toto centrum poskytuje technicky a technologický priestor ktorý vytvára
podmienky pre to stať sa hlavným dátovým centrom, ako aj sieťovým uzlom univerzity
s virtualizovanými službami.
V tomto roku sa začalo s implementáciou IS SOFIA2, t.j. s prechodom na vyššiu verziu
ekonomického IS. Nová verzia v sebe implementuje požiadavky, ktoré vyplynuli z doterajšej
prevádzky tohto systému. Počas začiatku nového akademického roku bolo odskúšané prepojenie
medzi systémami AIS a AIO (tzv. Elektronická návratka), ktoré ukázalo podstatné zrýchlenie
spracovania vydávania personálnych kariet študentom. Pri tomto sa už využila aj nová vlastnosť
AIS2, párovanie platieb. V neposlednom rade bolo na web stránku univerzity pridaných niekoľko
kanálov RSS, ktoré umožňujú aktívne zasielanie informácií o škole, všetkým ktorý o to majú záujem.
V spolupráci s Centrom vzdelávania sme realizovali školenia a prechod pracovníkov rektorátu na MS
Office verzie 2007, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom. Rozšírili sme prevádzku Dochádzkového
systému na ďalšie rektorátne pracoviská. Pracovisko naďalej pokračuje v podnikateľskej činnosti, a to
už spomenuté AIO (Správa systému Automatickej identifikácie osôb), ako aj Pracovisko počítačových
sietí kde sa v rámci našej účasti v projekte SANET realizovalo 9 optických pripojení na internet
organizácií štátnej a verejnej správy. Taktiež v rámci tohto projektu došlo k inovácii a celkovej
optimalizácii optickej infraštruktúry zokruhovaním-vytvorením vnútorného a vonkajšieho optického
kruhu siete UPJŠ.
Z hľadiska plnenia cieľov je možné skonštatovať, že sa darí plniť planované ciele najmä v oblasti HW
zabezpečenia, sietí ako aj v oblasti podpory IS. Oblasti na ďalšie zlepšovanie a rozvoj sú najmä
oblasť integrácie IS, vydávania PIK a centralizácie HW prostriedkov.
Botanická záhrada
Vysokoškolskí zamestnanci Botanickej záhrady v roku 2010 zabezpečovali výučbu botanických
a ekologických disciplín v študijných programoch Prírodovedeckej fakulty (geobotanika, tropická
a subtropická vegetácia, dendrológia, fytopatológia, karyológia). Okrem priamej účasti na
prednáškach a cvičeniach, počas roka zabezpečovali ako školitelia, pomocní školitelia, oponenti a
členovia štátnicových komisii magisterské, bakalárske, rigorózne, habilitačné a inauguračné práce
a postupy. Botanická záhrada zabezpečovala rastlinný materiál pre cvičenia, školské a krajské
biologické súťaže, SOČ, priamu výpomoc ZŠ pri zriaďovaní environmentálnych plôch, zapojila sa do
projektu Botanikiáda a Metodického dňa oddelenia školstva MMKE. Budovaním a rekonštrukciou
expozičných zbierok pripravovala prostredie na výučbu a výchovu študentov vysokých škôl,
stredných škôl, základných škôl a predškolských zariadení.
Študentské domovy a jedálne
UPJŠ mala pre ubytovanie študentov k dispozícii 1660 ubytovacích miest vo vlastných a prenajatých
ubytovacích zariadeniach a ďalších 650 miest v dvoch ubytovacích zariadeniach u externého
zmluvného partnera. Podmienky a spôsob prideľovania miest záujemcom explicitne a transparentne
upravuje Domový a ubytovací poriadok UPJŠ. V súlade s ním bola celá ubytovacia kapacita
rozdelená študentom univerzity bez ohľadu na to, aký študijný program a na ktorej fakulte študujú. Aj
v tomto roku záujem o ubytovanie prevyšoval kapacitné možnosti univerzity. Rozdiel medzi ponukou
a záujmom však bol na rozdiel od viacerých slovenských univerzít pomerne mierny. Ubytovanie bolo
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pridelené všetkým žiadateľom s ťažkým zdravotným postihnutím a tak isto všetkým žiadateľom –
študentom tretieho stupňa štúdia s trvalým bydliskom nad 40 km.
Pre všetkých študentov, ktorí prejavili záujem, vytvorila univerzita podmienky na stravovanie buď
v jedálňach univerzity alebo v jedálni partnerskej Technickej univerzity. V roku 2010 bolo celkovo
podaných 125 645 jedál, z toho v rámci hlavnej činnosti (stravovanie študentov a doktorandov) 55
062 porcií nárast oproti roku 2009 a v rámci podnikateľskej činnosti 70 583 porcií (stravovanie
zamestnancov a cudzích) malý pokles oproti roku 2009. Študentská jedáleň hospodárila v roku 2010
s celkovými nákladmi 345 803,31 €, rozdelenými do hlavnej činnosti (stravovanie študentov)
a podnikateľskej činnosti (stravovanie zamestnancov a cudzích). Najväčší podiel na celkových
nákladoch 315 866 € mali náklady na suroviny 174 351 €, náklady na mzdy a odvody 127 881 €, na
energie 12 900 € a na zakúpenie konvetomatu a umývačky riadu 21 000 €. Celkové výnosy v sume
353 899,32 € z toho v hlavnej činnosti 149 839,35 € a v podnikateľskej činnosti 204 059,97 €.
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Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v rámci rozvojových aktivít stanovilo 6 priorít
zásadného významu.
Priorita č. 1 - definitívne odkúpenie areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice (KDN) v Košiciach
a začatie jeho komplexnej rekonštrukcie. Pri plnení tejto priority sa veľkou pomocou stalo spustenie
projektov európskych štrukturálnych fondov, ktoré výraznou mierou zreálnili šancu financovania
vzniknutých nákladov. Dňa 20. septembra 2010 sme slávnostne uviedli do prevádzky prvú
zrekonštruovanú budovu Univerzitnej knižnice a historickej posluchárne Lekárskej fakulty na ulici
Kostlivého v Košiciach. Ide o prvú opravenú budovu v rámci areálu s finančným nákladom 997 000 €
z toho 907 261 € zo štrukturálnych fondov .Na rekonštrukciu dalšieho objektu (B) v tomto areáli bolo
v roku 2010 použitých 1 495 397 € zo štrukturálnych fondov.
Priorita č. 2 - vysporiadanie majetku univerzity, t. j. budov, v ktorých roky sídlili naše pracoviská a
neboli v našom vlastníctve. V rámci tejto priority sa vďaka dobrej spolupráci s vedením Univerzitnej
nemocnice Louisa Pasteura (UNLP), Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) a MŠVVŠ SR podarilo
bezodplatne získať do vlastníctva UPJŠ budovu, v ktorej sídli Lekárska fakulta (UPJŠ LF) na Triede
SNP 1 a 670 000 € na zaplatenie dlžoby vzniknutej z prenájmu tejto budovy v minulom období.
Výška takého prenájmu by bola pre UPJŠ v budúcnosti finančne neúnosná. V rámci optimalizácie
a konsolidácie priestorov a nehnuteľností bola verejnou obchodnou súťažou odpredaná bodova na
Moyzesovej 50 v cene 376 600 € a tiež rodinné domy na Manesovej 7, 11, 21 v celkovej sume 522
000 €. Peniaze z tohto predaja sú účelovo viazané na spolufinacovanie projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ.
Priorita č. 3 - začala až po spustení aktivity zo strany MŠVVŠ SR, bola maximálna úspešnosť
v získavaní projektov z európskych štrukturálnych fondov. V rámci tejto priority sme získali v 3
výzvach opatrenia 5.1. celkovo 14,3 mil. € pre 3 projekty, ktoré sú určené pre rekonštrukciu a
modernizáciu UPJŠ. Ďalej sme získali finančnú podporu na vybudovanie 7 centier excelentnosti ako
hlavní riešitelia a 3 ako partneri v celkovom objeme 24,12 mil. €. V programe vzdelávanie sme boli
úspešní zatiaľ s troma projektmi s celkovou výškou získaných prostriedkov 2,5 mil. €. Celkovo sa
nám podarilo doteraz získať zo štrukturálnych fondov EÚ prostriedky vo výške 40, 92 mil. €. Takýto
masívny prílev financií je v 50-ročnej histórii našej univerzity výnimočný.
Priorita č. 4 - konsolidácia pozemkov. Pri plnení tejto priority sme v roku 2010 v spolupráci s
magistrátom mesta Košice spracovali nový geometrický plán pozemkov v okolí nehnuteľností
Medická 4,6. V nasledujúcom období požiadame mesto o vysporiadanie týchto pozemkov prevodom
do vlastníctva UPJŠ.
Priorita č. 5 – konsolidácia a optimalizácia priestorov. Reorganizácia pozostávala z vysťahovania
experimentálno-výučbových pracovísk z historickej budovy Šrobárová 2 do priľahlých budov, ktorých
priestory už niekoľko rokov zívali prázdnotou. Proces sťahovania chemických laboratórií z prízemia
rektorátu začal už v minulých rokoch. V roku 2010 bolo z 2. poschodia vysťahované Súdne lekárstvo
spolu s pitevňou. Prvé poschodie bolo zrekonštruované pre potreby rektorátu, ktorý sem
koncentroval pracoviská z iných budov a pre dekanát UPJŠ FF. Po rekonštrukcii 2. poschodia sa do
týchto priestorov presťahoval dekanát Prírodovedeckej fakulty. Budova na Moyzesovej 16 je
momentálne prázdna a vedenie UPJŠ navrhne ďalší postup s touto nehnuteľnosťou. V priestoroch
suterénu bola zriadená nová serverovňa. Všetky úpravy stáli dohromady 370 515 € a boli hradené
z centrálneho fondu rektora. Ďalšou prioritou je optimálne využitie neobsadených priestorov v budove
na Triede SNP č.1. V spolupráci s vedením LF hľadáme optimálny pomer priestorov na prenájom
a využitie pre potreby LF.
Priorita č. 6 - rekonštrukcie a opravy budov. Okrem riešenia havarijných situácií prevádzkový úsek
rektorátu tiež zabezpečoval priebežné opravy a rekonštrukcie z bežných aj kapitálových výdavkov:
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• SEPO I a II - Modernizácia laboratórií analytickej cytometrie v objekte RBL pavilón a v objekte
Manesová 23
• EXTREM I – Laboratória Nanotechnológií – stavebné úpravy časti suterénu Park Angelinum
• montáž vzduchotechniky pre Ústav anatómie UPJŠ LF,
• rekonštrukcia a zateplenie plochých striech na objektoch Popradská 66, Mánesová 23,
Medická 6 (vestibul, knižnica), telocvične T5 a T3,4
• začiatok rekonštrukcie a zateplenia šikmých striech na všetkých budovách v areáli Šrobárova
2
• výmena palubovky v telocvični T3,4
• rekonštrukcia sociálnych zariadení na D-bloku ŠD Medická 4
• montáž plynového kotla na Mánesovej 7
• rekonštrukcia suterénu Šrobárová 2 pre zriadenie centrálnej serverovne
• kompletná rekonštrukcia 2. poschodia budovy Šrobárova 2
• oprava strechy na Kováčskej 30
• oprava sociálneho zariadenia na Mánesovej 23 – PF
• výmena doskových výmenníkov v odovzdávajúcej stanici Jesenná
• oprava kanalizácie pri telocvični T3,4
• rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte Moyzesova 11
• lokálna oprava strechy a vyčistenie zvodov na objekte Moyzesova 11
• oprava elektrickej sústavy NN v areáli Šrobárová
• oprava kanalizácie Popradská 66 – FVS
• oprava stien a stropov kancelárií po vytopení (kúrenie) v budove Histológie
• búranie budovy chlórovne – areál Šrobárova
• oprava vodovodného potrubia v budove Trieda SNP 1 – 1. Sekcia
• stavebné úpravy v objekte Rekreačná chata UPJŠ Opátka
• výmena podlahovej krytiny v priestoroch jedálne PF na ul. Jesenná
• stavebné úpravy v objekte Trieda SNP č.1, 3. sekcia, 10. NP – Súdne lekárstvo
• oprava strechy na budove bývalej gynekológie v areáli Moyzesova 9
• výmena radiátorov v telocvični T5
• opravy a revízie výťahov v budove na Triede SNP č.1
• horúcovodná prípojka do budovy na Triede SNP č.1
• revízie plynovej kotolne na Popradskej 66 – FVS
• výmena potrubia ÚK pre BZ
• rekonštrukcia sociálnych zariadení v BZ
Schválené projekty zo štrukturálnych fondov EÚ (trvanie projektov počas roka 2010):
Názov projektu:

Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu
tvrdých tkanív (prac. názov POKIMP)

Kód ITMS Projektu:

26220220032

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.2./01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

I.2010-III.2012

Výška NFP:

404 510 € na celý projekt, 128 060 € pre partnera č. 1 (UPJŠ)
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Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na
skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb

Kód ITMS Projektu:

26220120058

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.08.2010 do 31.07.2013

Výška NFP:

3400237,62 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

Kód ITMS Projektu:

26220120066

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.11.2010 do 31.10.2013

Výška NFP:

3 531 368,50 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM

Kód ITMS Projektu:

26220120067

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.07.2010 do 31.08.2013

Výška NFP:

3 805 168,00 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum

Kód ITMS Projektu:

26220120063

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.07.2010 do 31.08.2014

Výška NFP:

1000100 € pre partnera č.1 (na celý projekt 3815673,04 €)
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Názov projektu:

Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ

Kód ITMS Projektu:

26110230035

Kód Výzvy:

OPV-2009/1.2/01-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01. 08. 2010 do 31. 07. 2013

Výška NFP:

992212,3 €

Názov projektu:

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

Kód ITMS Projektu:

26110230038

Kód Výzvy:

OPV-2009/1.2/01-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01. 09. 2010 do 31. 08. 2013

Výška NFP:

562090,11 €

Názov projektu:

Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ
(DOKTORAND)

Kód ITMS Projektu:

26110230013

Kód Výzvy:

OPV-2009/1.2/01-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01. 10. 2010 do 30. 09. 2013

Výška NFP:

978705,11 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA)

Kód ITMS Projektu:

26220120040

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.05.2010 do 30.04.2013

Výška NFP:

2645129,08 €
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Názov projektu:

Extrem - Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych
podmienkach

Kód ITMS Projektu:

26220120047

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

jún 2010 - máj 2013

Výška NFP:

2361131,7 €

Názov projektu:

Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II

Kód ITMS Projektu:

26220120039

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.09.2010 do 31.08.2013

Výška NFP:

2637342,45 €

Názov projektu:

Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy
posluchární UPJŠ v Košiciach

Kód ITMS Projektu:

26250120040

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

5. Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie:

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu.

Trvanie projektu:

01.09.2010 do 31.08.2012

Výška NFP:

5580697,92 €

Názov projektu:

Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu /SEPO/

Kód ITMS Projektu:

26220120024

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.07.2009 do 30.06.2011

Výška NFP:

1 310 285,56 €
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Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového
infarktu (CEVA)

Kód ITMS Projektu:

26220120025

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.05.2009 do 30.04.2011

Výška NFP:

863 884,39 €

Názov projektu:

CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov

Kód ITMS Projektu:

26220120007

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.05.2009 do 30.04.2011

Výška NFP:

1 151 453,89 €

Názov projektu:

Extrem - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Kód ITMS Projektu:

26220120005

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.05.2009 do 30.04.2011

Výška NFP:

1 327 689,46 €

Názov projektu:

Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy
Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ

Kód ITMS Projektu:

26250120028

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/5.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

5. Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie:

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu.

Trvanie projektu:

01.09.2009 do 31.08.2011

Výška NFP:

4 760 051,46 €
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Názov projektu:

Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a
učební.

Kód ITMS Projektu:

26250120003

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/5.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

5. Infaštruktúra vysokých škôl

Opatrenie:

5.1 Budovanie infaštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu

Trvanie projektu:

01.02.2009 do 30.09.2010

Výška NFP:

3 933 771,68 € ( 118 508 805,55 Sk )
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XXIIIII.. M
MEEDDZZIINNÁÁRRO
ODDNNÉÉ AAKKTTIIVVIITTYY
Napĺňanie poslania UPJ+S v Košiciach v hlavných oblastiach činnosti sa už tradične realizuje
v spolupráci s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a výskumu v zahraničí, predovšetkým
v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej v krajinách takmer všetkých kontinentov.V roku 2010
Univerzita zaznamenala ďalší rozvoj medzinárodných vzťahov, a to nielen z hľadiska kvantitatívneho,
ale predovšetkým kvalitatívneho, čo sa prejavilo napr. vo zvýšenej úspešnosti v získavaní
medzinárodných výskumných projektov, a to jednak bilaterálnych, a jednak multilaterálnych a väčšej
účasti výskumných kolektívov v medzinárodných programoch a sieťach.
Medzinárodnú dimenziu chápe univerzita aj ako významný impulz pre spoznávanie aporovnávanie
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 a združení. Na univerzite má sídlo niekoľko medzinárodných inštitúcií –
Rakúska knižnica, Európske dokumentačné centrum, Ústav európskeho práva.
V oblasti medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní ostáva i naďalej najvýznamnejším programom
Lifelong Learning Programme/Erasmus, a to hlavne jeho decentralizované mobilitné aktivity, kde
Univerzita zaznamenáva vo všetkých ukazovateľoch stúpajúci trend od jej zapojenia sa v roku 1999.
Pozitívnym javom je zapojenie všetkých fakúlt Univerzity do uvedeného programu, ako aj zvyšovanie
reciprocity. UPJŠ v Košiciach v porovnaní s rokom 2009 rozšírila celkový počet partnerských
univerzít, s ktorými má spoluprácu zo 132 na 135. Zoznam štátov: Belgicko,
V rámci spolupráce na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je naša univerzita
členom viacerých medzinárodných organizácií. V oblasti verejnej správy je od roku 2003 členom
IFPAM – International Forum of Public Administration („Medzinárodné fórum pre verejnú správu a
manažment“), kde je združených 16 univerzít a inšitútov zameraných na verejnú správu z rôznych
krajín Európy. Fórum sa zaoberá ekonomickými, legislatívnymi, sociologickými a politologickými
otázkami a aspektmi verejnej správy, diskutuje o spoločných a rozdielnych postojoch riadenia
verejnej správy v jednotlivých zúčastnených štátoch. Na poslednom stretnutí členov IFPAM v
septembri 2010 bol dohodnuté ďalšie formy spolupráce medzi členmi v podobe spoločného
študijného programu, organizovnia vedeckých podujatí. Členovia fóra prejavili záujem o vytvorenie
spoločnej siete na báze niektorého z európskych programov. Fakulta verejnej správy UPJŠ je členom
medzinárodnej organizácie NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration –
Central and Eastern Europe a siete EPAN - European Public Administration Network. Filozofická
fakulta UPJŠ je centrom aktivít SKASE, ktorá je členom ESSE (European Society for the Study of
English). SKASE vydáva dva medzinárodné on-line časopisy, ktorých šéfredaktormi sú pracovníci
Katedry anglistiky a amerikanistiky.
Aktivity v rámci medzinárodných organizácií
• WHO – Health Behaviour in School-aged Children - spolupráca so Svetovou Zdravotníckou
Organizáciou v 43 krajinách
• EUPHA (European Public Helath Association) - spolupráca v rámci Európskej Asociácie
Verejného Zdravotníctva
• WHO – European Office for Investment for Health and Development, Venice,– spolupráca na
riešení úloh expertnej skupiny v projekte MZ SR a WHO “Revízia národnej stratégie redukcie
socioekonomických nerovností v zdraví.
• Univerzita v Bayreuthe, Nemecko - spolupráca v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt, oblasť
biochémie
• Technická univerzita v Ilmenau, Nemecko - spolupráca v oblasti matematiky a prírodných vied
Univerzita v Rostocku, Rostock, Nemecko - spolupráca v oblasti fyziky
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• Martin-Luther Univerzita, Halle-Wittenberg, Nemecko - spolupráca v oblasti anorganickej
chémie
• Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň, Poľsko - spolupráca v oblasti magnetických vlastností
tenkých vrstiev
• Univerzita v Lodži, Poľsko - spolupráca v oblasti fyziky
• Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome, Poľsko - spolupráca v oblasti
zavádzania kreditového systému štúdia (ECTS)
• Univerzita Karlova, Praha, ČR - spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a kultúrnych
vzťahov
• Ústav pôdnej biológie Biologického centra AV ČR v Českých Budějoviciach, ČR - spolupráca
v oblasti ekológie a taxonómie spoločenstiev pôdnych organizmov, ich biodiverzity vo
významných chránených územiach SR, zachytenie vplyvu distrubancií a rôznych spôsobov
hospodárenia na pôdnu biotu, spoločný prieskum jaskynných organizmov
• University of Siena, Siena, Taliansko - spolupráca v oblasti vývoja vzdelávacích a vedeckých
post-graduálnych programov
• Instituto de Materiales de Madrid, CSIC, Madrid, Španielsko - spolupráca v oblasti spoločného
výskumu, výmeny študentov a učiteľov, spoločnej prípravy publikácií
• V. Karazin Kharkiv National University, Kharkov, Ukrajina - spolupráca v oblasti fyziky,
tvorba programu vzdelávania študentov
vzájomná výmena študentov a učiteľov,
a doktorandov komerčnej báze, spoločný výskum, spoločná príprava publikácií
• B. I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, National Academy of
Science, Kharkov, Ukrajina - spolupráca v oblasti fyzikálnych vied, tvorby programu
vzdelávania študentov a doktorandov na komerčnej báze, spoločný výskum, spoločná
príprava publikácií, učebných a metodických materiálov
• Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Science, Ľviv, Ukrajina spolupráca v oblasti štatistickej fyziky, spoločný výskum, vzájomná výmena vedeckých
pracovníkov a študentov
• Le Centre de Biophysique Moleculaire, Centre national de la recherche scientifique, Orleáns,
Francúzsko
- spolupráca v oblasti štatistickej a počítačovej fyziky, spoločný výskum,
vzájomná výmena vedeckých pracovníkov a študentov
• Rzeszowská Univerzita, Rzeszow, Poľsko - spolupráca v oblasti vedeckého výskumu, tvorba
vzdelávacích programov, výmena zamestnancov a študentov, skúseností v oblasti
vzdelávania študentov a mladých vedecko-pedagogických zamestnancov
Inštitucionálna spolupráca
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 ČR v Českých Budejoviciach
ČR - Ústav štátu a práva AV ČR v Prahe
Francúzsko - Univerzita v Nice-SophiaAntipolis
Francúzsko - Katolícka univerzita v Lille
Holandsko - Univerzita v Groningene - Univerzitné medicínske centrum Groningen
Maďarsko - Korvínova univerzita v Budapešti
Maďarsko - Univerzita v Miškolci
Nemecko - Univerzita v Bayreuthe
Nemecko - Technická univerzita v Ilmenau
Nemecko - Univerzita v Rostocku
Nemecko - Martin LutherUniversitätHalle-Wittenberg
Poľsko - Univerzita v Bialymstoku
Poľsko - Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň
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Poľsko - Univerzita v Lodži
Poľsko - Technická univerzita KazimierzaPulaskiego 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
Rusko - Petrohradská štátna univerzita, Právnická fakulta v Petrohrade
Srbsko - Univerzita v Belehrade
Španielsko - InstitutodeCienciadeMaterialesde Madrid
Taliansko - Univerzita v Siene
Taliansko - Univerzita v Neapole
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 v Charkove
Dohoda o spolupráci medzi Európskou komisiou a UPJŠ o zriadení Európskeho dokumentačného
strediska
Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu a
Národnou univerzitou v Chungname, Južná Kórea
Dohoda o spolupráci a porozumení medzi TheBritishCouncil a UPJŠ
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UPJŠ v Košiciach hospodárila v roku 2010 v podmienkach produktívnej prevádzky finančného
informačného systému SAP SOFIA. Hlavným zdrojom financovania pre UPJŠ v Košiciach v roku
2010 boli dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci ktorých časť získala súťažným spôsobom
prostredníctvom domácich grantov, grantov z iných kapitol ministerstiev a časť zo zahraničných
grantov. Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2010 bol určený Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu 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 18.3.2010.
V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách naša Univerzita využíva na finančné
zabezpečenie svojej činnosti aj ďalšie zdroje, ktoré si získava vlastnými aktivitami. Na pokrytie
výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie, tvorivé vedecké bádanie a výskumnú činnosť, ktoré patrí
k prioritám UPJŠ a taktiež na rozšírenie existujúcej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a zavedenia
moderných informačných a komunikačných technológií získala UPJŠ aj ďalšie mimodotačné zdroje
a zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ z projektov Nórskeho finančného mechanizmu, Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie vlastné zdroje financovania
získala UPJŠ z podnikateľskej činnosti, z prenájmu, zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, z
darov, z príjmov za ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku a iných
aktivít. Pretrvávajúci deficit zdrojov zvyšuje napätosť a zložitosť financovania a nezabezpečuje ďalší
rozvoj univerzity v potrebnom rozsahu. Vedenie UPJŠ v Košiciach analyzovalo stav, zodpovedne
riešilo problémy a hľadalo východiská s cieľom zabezpečiť zdroje financovania a bezproblémový
chod univerzity. Spojením úsilia a spoločného hospodárenia všetkých zamestnancov sa podarilo
dosiahnuť za UPJŠ kladný hospodársky výsledok s možnosťou tvorby rezervného fondu.
Účtovná závierka
Účtovná závierka za rok 2010 bola spracovaná v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74,
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Metodickým usmernením MŠ SR č.
1/2008. Účtovná závierka za rok 2010, spracovaná vo finančnom informačnom systéme SAP FIS
SOFIA v sústave podvojného účtovníctva, tvorí jeden celok a obsahuje okrem všeobecných
náležitostí základné súčasti, ktorými sú súvaha a výkaz ziskov a strát. Je štrukturovanou
prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz o majetku,
záväzkoch, o hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii univerzity ako účtovnej jednotky.
Súvaha poskytuje ucelený prehľad o aktívach a pasívach UPJŠ. Celková hodnota aktív vykázaná
v súvahe sa rovná hodnote pasív a je vo výške 63 097 706,21 € (tabuľky č. 24a, 24b a 25
v tabuľkovej časti). Finančný majetok je v celkovom objeme 6 941 086,80 €, v tom stav na bankových
účtoch v objeme 6 936 438,77 €, predstavuje medziročný nárast o 1 645 295,28 €. Zostatok
v pokladni podnikateľskej činnosti a vo forme cenín-stravné lístky k 31.12.2010 bol 4 648,03 €. V
oblasti aktív sú časovo rozlíšené náklady budúcich období vo výške 113 587,04 €, ktoré spravidla
tvoria zaplatené preddavky na literatúru pre zamestnancov, ale hlavne do knižníc pre študentov
(časopisy a knihy), poistenie majetku a vozidel, konferenčné poplatky, letenky zakúpené vopred
v súvislosti s pracovnými cestami, výučba klinikov za zimný semester ak.r. 2010/2011.
Celkové pohľadávky vrátane poskytnutých prevádzkových preddavkov sú v objeme 1 316 969,20 €.
V porovnaní s rokom 2009 sa celkový objem pohľadávok zvýšil o
hodnotu 50 862,81 €, a to
v oblasti krátkodobých pohľadávok o hodnotu 177 573,71. Dlhodobé pohľadávky sa znížili o sumu
126 710,90 €.
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Na celkovej hodnote pasív 63 097 706,21 € sa objemom vo výške 34 534 387,10 € podieľajú
vlastné zdroje krytia majetku, z toho fond základného imania v čiastke 29 719 774,38 €. Celkový
objem záväzkov dosiahol výšku 5 621 569,44 € čím sa v porovnaní s rokom 2009 zvýšil o
2 835 527,32 €. Dlhodobé záväzky sú vo výške 105 753,46 €, ktoré sú tvorené sociálnym
fondom a krátkodobé záväzky sú v objeme 5 515 815,98 €.
Na krátkodobých záväzkoch
z obchodného styku s objemom 3 448 391,59 € sa Rektorát a univerzitné pracoviská UPJŠ podieľa
výškou 2 936 563 € hlavne záväzkami za celouniverzitné náklady na energie 52 745,50 € a
záväzkami súvisiacimi s projektami IKT a CEX zo štrukturálnych fondov EU v objeme 2 790 966,65
€, LF objemom 148 662 € a to najmä záväzkami za znalecké posudky v objeme 22 283 € a výučbu
v objeme 36 058 €, PF objemom 221 341 € a to najmä záväzkami súvisiacimi so vzdelávacími
službami v objeme 156 990 €, záväzkami súvisiacimi s neoprávnenými výdavkami na projekte CEX
SEPO zo štrukturálnych fondov EU v objeme 22 015 €.
V rámci pasív je celková hodnota výnosov budúcich období v celkovej výške
22 473
208,91 €, ktorú tvorí najmä zvyšok prijatej a nevyčerpanej kapitálovej dotácie používanej na
kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného v objeme 13 876 233,76 € a zo štrukturálnych
fondov EU v objeme 6 819 987,99 €, bežnej dotácie z MŠ SR na úlohy budúcich období v objeme
869 754,08 €, nevyčerpané prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity v objeme
311 245,26 €.
V rámci ostatných položiek v objeme 595 987,82 € ide hlavne o výnosy budúcich období plynúce
z predaja prebytočného majetku v objeme 51 500 €, o výnosy budúcich období z príjmov za štúdium
od zahraničných študentov LF UPJŠ v objeme 147 416 €, za externé štúdium študentov FVS
v objeme 66 485 €, študentov PrávFv objeme 174 873 € a spoluriešiteľské projekty APVV na PF
v objeme 138 713 €.
Ďalšiu objemovo významnú položku prechodných účtov pasívnych tvoria krátkodobé rezervy pasívne
vo výške 468 540,76 €, kde sú zúčtované nevyčerpané dovolenky vrátane zákonných odvodových
povinností vo výške 227 838 € a nevyfakturované dodávky tovarov a služieb podľa odborného
odhadu v objeme 240 701 €.
UPJŠ v Košiciach nebol poskytnutý bankový úver ani výpomoc.
Hodnota majetku
Hodnota majetku UPJŠ ku dňu 31. 12. 2010 predstavovala sumu 69 226 885,30 € a po znížení
o oprávky 20 635 579,83 € činí 48 591 305,47 €.
Hodnota budov je 41 013 211,13 €, pozemkov 9 248 933,63 €. Hodnota dlhodobého hmotného
majetku je 18 328 461,25 €, dlhodobého nehmotného majetku 535 652,35 €. Hodnota drobného
dlhodobého hmotného majetku je 8 621 207,48 €. Hodnota umeleckých predmetov je 45 301,03 €.
Hodnota drahých kovov je 55 325,91 €.
Oprávky k budovám v čiastke 9 914 666,56 €, oprávky k dlhodobému hmotnému majetku v čiastke
10 356 496,03 € a oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku v čiastke 364 417,24 €. Oprávky
celkom 20 635 579,83 €.
V priebehu roka 2010 UPJŠ nákupom získala majetok v hodnote 28 428 414,33 €. Z toho
zhodnotenie budov v hodnote 20 365 472,03 €, dlhodobý hmotný majetok v hodnote 5 635 496,62 €,
pozemky v hodnote 493 313,88 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 107 095,43 € a drobný
dlhodobý hmotný majetok v hodnote 1 827 036,37 €.
V priebehu roka UPJŠ bezplatne darom získala dlhodobý hmotný majetok v hodnote 72 738,08 €
motorové vozidlo pre Rektorát a výpočtovú techniku pre Filozofickú fakultu UPJŠ. Drobný dlhodobý
hmotný majetok v hodnote 25 934,88 €, výpočtovú techniku a kancelárske stoličky pre Lekársku
fakultu a Filozofickú fakultu UPJŠ.
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Nehnuteľný majetok UPJŠ bol zhodnotený o čiastku 20 365 472,03 €.
• Modernizácia posluchárni M5 a M6 a stavebné úpravy nonstop učebne v objektoch UPJŠ, na
Šrobárovej a Jesennej ul. v Košiciach v hodnote 158 220,34 €.
• Modernizácia posluchárni M5 a M6 a stavebné úpravy nonstop učebne v objektoch UPJŠ, na
Šrobárovej ul. v Košiciach v hodnote 26 079,89 €.
• Modernizácia laboratórií PF UPJŠ, na Šrobárovej a Mánesovej ul. v Košiciach, v hodnote
46 623,47 €.
• Termostatizácia vykurovacích sústav objektov UPJŠ v Košiciach, v hodnote 427 138,73 €.
• Laboratória nanotechnológií v objekte PF, na ul. Park Angelínum, v Košiciach, v hodnote
123 889,17 €.
• Nákup budovy Teoretické ústavy LF na ul. Trieda SNP č. 1 v Košiciach, v hodnote
19 557 580,31 €.
• Nákup plynového kotla pre rodinný domček na Mánesovej ul. v Košiciach, v hodnote 3 172,66
€.
• V rámci účtovného okruhu preúčtovanie dlhodobého hmotného majetku do hodnoty budov
v hodnote 22 767,46 €.
• Nákup pozemkov na ul. Triede SNP č. 1 v Košiciach, v hodnote 493 313,88 €.
Nehnuteľný majetok UPJŠ bol odpredaný v obstarávacej hodnote 153 832,06 €, a to:
• budova na Moyzesovej ul. 50 v Košiciach, vrátane pozemkov;
• rodinné domčeky na Mánesovej ul. 7, 11 a 21 v Košiciach, vrátane pozemkov.
V súlade s ust. zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov UPJŠ odpredal a darovala
dlhodobý hmotný majetok v hodnote 1 948,73 €, ďalej vyradila fyzicky a morálne opotrebované stroje
a zariadenia, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Majetok, navrhnutý na vyradenie, bol
posudzovaný komisionálne s prihliadnutím na dobu životnosti na základe odborných posudkov,
potvrdení o neopraviteľnosti príslušných prístrojov a zariadení a posúdenia komisie o použiteľnosti
ostatného majetku. Komisia po posúdení spísala záznamy s návrhom na spôsob likvidácie. Po
odsúhlasení návrhu štatutárnym orgánom likvidačná komisia zlikvidovala vyradený majetok
s pripojením dokladu o tom, ako sa s majetkom naložilo.
V priebehu roka 2010 bol vyradený a zlikvidovaný majetok v týchto hodnotách:
Budovy
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Spolu

19 425,47 €
659 647,76 €
12 177,19 €
356 437,50 €
1 047 687,92 €

Výkazy ziskov a strát v požadovanej štruktúre tvoria prílohu správy:
a) výkaz ziskov a strát za celú UPJŠ – príloha č. 1
b) výkaz ziskov a strát osobitne za oblasť sociálnej podpory študentov a zahrňujúcu hospodárenie
študentských domovov a jedální a učebno-výcvikových zariadení a podporu športových a
kultúrnych činností – tabuľky č. 22 a 23 (tabuľková časť).
Rozbor hospodárskeho výsledku
UPJŠ v Košiciach ukončila hospodársky rok 2010 so ziskom z celkovej činnosti 365 448,87 €.
Hlavná činnosť bola zisková v objeme 236 431,55 € a podnikateľská činnosť bola zisková vo výške
129017,32 €.
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Hospodársky výsledok - medziročné porovnanie
v€

Hosp. výsledok (+zisk, -strata) k 31.12.
2010
2009
2010-2009
1

LF
PF
PravF
FVS
FF
RaUP
UPJŠ

-349 558
72 298
55 775
23 623
44 020
519 291
365 449

2

65 185
211 596
201 476
33 366
107 464
486 294
1 105 381

3=1-2

-414 743
-139 298
-145 701
-9 743
-63 443
32 997
-739 932

Najvyšší objem v rámci celkových nákladov tvoria mzdové náklady (14 709 860,79 € 40,61 %)
a k nim prislúchajúce zákonné poistenie (4 669 564.83 €). V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka je index rastu mzdových nákladov 1,10. Celkový objem energií zúčtovaný v nákladoch
predstavuje 1 1785218.52 €, čo je oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka o 128 859,76 €
menej. Úspora v oblasti elektrickej energie bola dosiahnutá uzatvorením novej zmluvy o združenej
dodávke elektrickej energie na roky 2010 a 2011 s nižšími jednotkovými cenami za kWh. Úspora
v oblasti dodávky tepla bola dosiahnutá miernym znížením cien od od hlavného dodávateľa,
správnou činnosťou termostatických ventilov ako i priaznivým počasím. Výdavky na energie a
vodné a stočné zúčtované z projektov boli v roku 2010 v čiastke 120 152,63 €.
Nákladovú oblasť výraznou mierou ovplyvňujú aj odpisy majetku obstaraného do 1.4.2002 (97 600
€), odpisy budovy teoretických ústavov obstaranej prevodom zo správy FNLP Košice od 1.1.2010
(380 294 €), ako aj majetku nakúpeného po l.4.2002 z iných ako kapitálových zdrojov. Ich účtovanie
vyplýva z platnej metodiky účtovania vydanej MŠ SR. Výška celkových odpisov má stúpajúcu
tendenciu a medziročný index je 1,47. Novou položkou sú odpisy z majetku nadobudnutého
z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov a v roku 2010 dosiahli objem 568 308,89 €.
Analýza čerpania mzdových výdavkov
V nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva školstva, vedyy, výskumu a športu SR na rok 2010 schválený rozpočet na mzdové
prostriedky bol vo výške 10 846 792,00 €, z toho na podprogram 077 11 01 vo výške 9 576
244,00 €, na podprogram 077 12 01 vo výške 969 165,00 € a na podprogram 077 15 03 01 vo
výške 301 383,00 €. Na základe Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
na rok 2010 bola vykonaná úprava vo výške 109 519,00 €. Upravený rozpočet na rok 2010 na
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mzdy bol vo výške 10 956 311,00 €.
V priebehu roka 2010 boli vykonané ďalšie úpravy štátnej dotácie v celkovej sume 565 678,72 €
na týchto programoch: 077 11 30: 148 603,57 €, 077 12 02: 18 771,64 €, 077 12 05: 3 802,87 €
a 06K: 394 500,64 €. Upravený rozpočet na mzdy na rok 2010 celkom činí 11 521 989,72 €.
Z nedotačných zdrojov mzdové výdavky predstavovali v roku 2010 celkom 2 775 686,64 € .Výška
mzdových výdavkov podľa jednotlivých fakúlt a pracovísk je uvedená v tabuľke.
V roku 2010 boli osobné príplatky vyplatené v celkovej výške 1 143 772,00 €, čo predstavuje 10,38
% z tarifných platov. Osobné príplatky vyplatené z dotačných zdrojov, v súlade s ust. § 10 zákona
č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výdavky na osobné
príplatky činili 521 457,00 €, čo predstavuje 5,17 %.
Z celkového objemu mzdových výdavkov, odmeny predstavujú čiastku 1 429 945,00 €, z toho z dotačných zdrojov 487 047,00 €, z iných nedotačných zdrojov, a to domácich aj zahraničných 863
133,00 € a v rámci podnikateľskej činnosti boli vyplatené odmeny vo výške 79 765,00 €. :
Na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci
študentov boli v sledovanom období vyplatené odmeny v celkovej čiastke 916 561,00 €, z toho
z dotačných zdrojov 186 200,00 €, z iných nedotačných zdrojov 672 451,00 € a v rámci
podnikateľskej činnosti 57 910,00 €.
Rekapitulácia zúčtovania so Štátnym rozpočtom
Zúčtovanie bežnej dotácie
Schválený rozpočet na rok 2010 bol 22 177 508,00 €. V priebehu roka 2010 boli z úrovne MŠVVaŠ
SR realizované úpravy rozpočtu v celkovom objeme 3 129 473,03 €, ktoré boli zamerané najmä na:
•
•
•
•
•
•

zvýšenie rozpočtu na výskumnú a vývojovú činnosť
zvýšenie dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, hlavne na funkčnej
oblasti 0943 a 0724
zvýšenie dotácie na sociálnu podporu študentov
zvýšenie dotácie na úlohy výskumu a vývoja podporované agentúrou na podporu výskumu
a vývoja
zvýšenie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc
zvýšenie dotácie na zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania.

Dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu poskytnutá MŠVVaŠ SR po prevedených
rozpočtových úpravách k 31.12.2010 dosiahla objem 25 306 981,03 €.
Okrem uvedených dotácií z kapitoly MŠVVaŠ ŠR boli našej univerzite na bežné výdavky poukázané
finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR vo výške 10 255,38 € a z Ministerstva zdravotníctva
SR vo výške 50 224,72 €.
Zúčtovanie kapitálovej dotácie
V roku 2010 nebola pre UPJŠ schválená kapitálová dotácia. V priebehu roka 2010 boli z úrovne
MŠVVaŠ SR realizované úpravy rozpočtu v celkovej výške 1 610 613,00 €, a to:
• úprava rozpočtu na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj v objeme 4 000,- €
• úprava rozpočtu na projekty základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi
(grantová agentúra VEGA) v objeme 270 851,00 €
• úprava rozpočtu na úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová
agentúra KEGA) v objeme 35 762,00 €
53

-

úpravy rozpočtu na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky
vysokých škôl v celkovom objeme 1 300 000,00 €, a to na investičnú akciu „Rekonštrukcia
striech na objektoch UPJŠ v Košiciach“.

Čerpanie kapitálových výdavkov z iných zdrojov
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na nákup hmotného a nehmotného investičného majetku,
podľa jednotlivých fakúlt, rektorátu a univerzitných pracovísk v sledovanom období je nasledovné:
v €

LF

PF

PrávF

FVS

FF

Rektorát a
univ. prac.

spolu

domáce zdroje
podnik. činnosť

17 200,31
0,00

4 068,48
2 500,00

3 353,00
0,00

278,90
0,00

1 138,76
0,00

924 305,14
9 898,52

950 344,59
12 398,52

spolu

17 200,31

6 568,48

3 353,00

278,90

1 138,76

934 203,66

962 743,11

Mimodotačné finančné prostriedky z domácich zdrojov boli v rámci jednotlivých fakúlt, rektorátu
a univerzitných pracovísk použité na rekonštrukciu sociálnych priestorov a interiéru ŠD na Medickej
ul. č. 4 vo výške 142 244,07 €, spoluúčasť pri realizácií modernizácie posluchárni M5, M6 vo výške
26 079,89 €, na spoluúčasť pri financovaní IA „Havarijný stav vzduchotechniky, Ústav anatómie LF
UPJŠ v Košiciach“ vo výške 7 576,21 €, na dodávku a montáž plynového kotla v objekte na
Mánesovej ul. v Košiciach v čiastke 3 172,66 €.
Z mimodotačných prostriedkov boli v roku 2010 zakúpené tiež prevádzkové prístroje a zariadenia vo
výške 20 050,16 €, bola financovaná projektová a prípravná dokumentácia v čiastke 19 016,20 €,
výpočtová technika 5 676,46, interiérové vybavenie 4 685,81 €, telekomunikačná technika 2 251,02 €
a financovaná modernizácia softvéru 1 560,52 €.
Finančné prostriedky boli vo výške 718 031,59 € použité aj na spolufinancovanie v rámci
štrukturálnych fondov na rekonštrukciu a modernizáciu objektov a priestorov učební a posluchárni
vrátane projektovej dokumentácie a stavebného dozoru vo výške 334 062,94 €, na nákup prístrojov
a zariadení v čiastke 285 598,53 €, na nákup výpočtovej techniky 63 790,00 €, na nákup
telekomunikačnej techniky 21 223,63 €, na nákup softvéru 7 543,57 €, na interiérové vybavenie
2 855,06 €, na nákup špeciálnych prístrojov a zariadení v čiastke 2 627,70 € a na projektovú
dokumentáciu v čiastke 241,16 €.
Z podnikateľskej činnosti bol zakúpený softvér v čiastke 2 500,00 €, pre študentskú jedáleň boli
zakúpené konvektomat v čiastke 7 659,70 € a umývačka riadu 2 238,82 €.
Podrobnejšie informácie o hospodárení univerzity sú uvedené v prílohe č. 4 k Výročnej správe
UPJŠ v Košiciach za rok 2010 (názov prílohy č. 4: Výročná správa o hospodárení UPJŠ
v Košiciach za rok 2010).
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Schválený rozpočet na rok 2010 bol 22 177 508,00 €. V priebehu roka 2010 boli z úrovne MŠVVaŠ
SR realizované úpravy rozpočtu v celkovom objeme 3 129 473,03 €, ktoré boli zamerané najmä na:
• zvýšenie rozpočtu na výskumnú a vývojovú činnosť
• zvýšenie dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, hlavne na funkčnej
oblasti 0943 a 0724
• zvýšenie dotácie na sociálnu podporu študentov
• zvýšenie dotácie na úlohy výskumu a vývoja podporované agentúrou na podporu výskumu
a vývoja
• zvýšenie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc
• zvýšenie dotácie na zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania.
Inventarizácia
V zmysle ustanovenia § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších
predpisov a na základe Príkazu rektora č. 2/2010 zo dňa 8. marca 2010 č.j. 795/2010 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. 2010, 30. 6. 2010, 30. 9. 2010, 31. 10. 2010 a 31. 12. 2010. Ústredná inventarizačná
komisia po prejednaní inventarizácií vykonaných v roku 2010 konštatovala, že pri inventarizáciách
vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 329,95 € - strata hudobných nástrojov.
Zabezpečenie ochrany majetku
Na zabezpečenie ochrany majetku bola vydaná Smernica č. 5/2004 pre zabezpečenie ochrany
hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach, platná pre fakulty, Rektorát,
výskumné a pedagogické pracoviská, informačné pracoviská a účelové zariadenia UPJŠ v Košiciach,
č.j. 1736/04/P zo dňa 20. 12. 2004.
Opatrenia na základe analýzy výsledkov hospodárenia za rok 2010
V súlade s § 16a zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov spracovať návrh na
zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 za UPJŠ vrátane hospodárskych výsledkov fakúlt,
Rektorátu a univerzitných pracovísk. Zhodnotiť výsledky hospodárenia za rok 2010 podľa
jednotlivých fakúlt na zasadnutí Kolégia rektora v mesiaci máj 2011. Za účelom zlepšenia celkovej
finančnej situácie na univerzite pokračovať v organizačných zmenách centralizácie hospodárskosprávnej agendy, ktoré boli začaté v roku 2006 za účelom skvalitnenia práce a manažérskeho
riadenia na univerzite a získavať ďalšie zdroje financovania v rámci viaczdrojového financovania.
Zabezpečiť dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní
s dotačnými prostriedkami, ako aj mimodotačnými finančnými prostriedkami v rámci viaczdrojového
financovania na všetkých fakultách, Rektoráte a univerzitných pracoviskách.
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Analýza výnosov

Analýza nákladov

S
Syyssttéém
m kkvvaalliittyy vvoo vvzzddeelláávvaacceejj ččiinnnnoossttii
Kvalitu vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika hodnotí každoročne Vedecká rada univerzity
a na úrovni fakúlt vedecké rady príslušných fakúlt. Vzdelávaním, jeho kvalitou, problémami a ďalším
smerovaním za akademický rok 2009/10 sa zaoberala Vedecká rada UPJŠ na svojom zasadnutí dňa
29. októbra 2010. Hodnotiaca správa v plnom znení bola prístupná všetkým pracovníkom univerzity
a jej študentom prostredníctvom Akademického informačného systému. Na pôde Vedeckej rady
UPJŠ prebehla k správe široká diskusia venovaná najmä otázkam tvorby študijných programov,
prospechu študentov, kvalite vzdelávania a uplatneniu absolventov. Vo všeobecnosti sa konštatovala
stúpajúca kvalita vzdelávania vo všetkých jeho rozmeroch.
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Potešiteľným faktom v roku 2010 bol nízky počet prerušení štúdia, pohybujúci sa celkove pod päť
percent z celkového počtu všetkých študentov univerzity. V rovnakej miere sa pohyboval aj počet
študentov, ktorí v tomto roku prekročili štandardnú dobu štúdia. Ako v predchádzajúcich rokoch, aj za
rok 2010 bol sledovaný v rámci jednotlivých študijných programov i globálne, v rámci jednotlivých
fakúlt priemerný prospech študentov a štruktúra ich hodnotení klasifikačnou stupnicou. Napriek
značnej rôznorodosti študijných zameraní sa vážený priemerný prospech študentov na všetkých
fakultách pohyboval približne na tej istej úrovni: Lekárska fakulta – 2,12, Prírodovedecká fakulta 2,08, Právnická fakulta – 2,20, Fakulta verejnej správy – 2,11 a Filozofická fakulta 2,11. Podstatne
väčšie rozdiely zaznamenali jednotlivé fakulty čo do proporcie študentov, ktorí svoje štúdium ukončili
predčasne. Táto proporcia bola najnižšia u študentov Právnickej fakulty (3,33 percenta) a najvyššia
u študentov Filozofickej fakulty (23,88 percenta). Najvyšší počet predčasne končiacich študentov bol
v prvom roku štúdia a v ďalších rokoch výrazne klesal. Počty študentov, ktorí v roku 2010 na UPJŠ
predčasne ukončili vysokoškolské vzdelávanie v prvých dvoch stupňoch štúdia vykresľuje nasledujúci
graf:
Počet študentov, ktorí v r. 2010 predčasne ukončili štúdium

Jednotlivé fakulty tak ako každý rok organizovali získavanie spätnej väzby o kvalite vzdelávania od
študentov. Metódy a čiastočne aj obsah informácií spätnej väzby si fakulty upravovali podľa svojich
špecifík a aktuálnych potrieb. Na Lekárskej fakulte sa na ankete zúčastnilo 82,47 percenta zo
všetkých študentov, čo predstavovalo najvyššiu účasť. Na iných fakultách prispelo do získavania
spätnej väzby približne od 11 do 65 percent. Spracované výsledky spätnej väzby boli na jednotlivých
fakultách predmetom diskusie, osobitných pracovných stretnutí učiteľov a vedení.
S
Syyssttéém
m kkvvaalliittyy vvoo vvýýsskkuum
mnneejj ččiinnnnoossttii
Na zabezpečenie etiky vykonávaného výskumu na univerzite pracuje Etická komisia, ktorej členom je
prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu. Etická komisia okrem iného posudzuje najmä etické
aspekty výskumu v oblasti lekárskych vied a biologických vied. S etikou vo výskume úzko súvisí aj
používanie antiplagiátorského systému zavedeného MŠVSaŠ najmä pri kotrole záverečných prác
doktorandského stupňa vzdelávania, ktoré majú vedecký charakter a jej výsledky sú publikované
v renomovaných vedeckých periodikách.
Kvalita výskumu je zabezpečená aj medzinárodnou spoluprácou, ktorý sa realizuje na úrovni
vedeckých tímov. Na podporu medzinárodnej spolupráce má Univerzita uzavreté zmluvy o vedeckej
spolupráci s 96 univerzitami, rieši sa 10 bilaterálnych projektov APVV. V roku 2010 medzinárodná
spolupráca bola podporená realizáciou takmer 900 krátkodobými a dlhodobými výskumnými pobytmi
a stážami tvorivých zamestnancov a doktorandov na zahraničných univerzitách z viac ako 60 krajín
sveta. Na druhej strane sa na univerzite v roku 2010 realizovali študijné, výskumné a prednáškové
pobyty zahraničných tvorivých pracovníkov v počte 183.
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Pri administratívnej podpore výskumnej činnosti sú na univerzite rozdelelné kompetencie
nasledovným spôsobom:
Projekty typu VEGA, KEGA, projekty Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva kultúry SR sa
administrujú na úrovni fakúlt, projekty APVV na úrovni univerzity. Zahraničné projekty vrátane
rámcových programov sa administratívne zabezpečujú v úzkej spolupráci vedenia fakúlt a univerzity.
Projekty zo štrukturálnych fondov sú na univerzite administrované samostatnou kanceláriou na
univerzitnej úrovni nazvanou „Projektová administrácia“, a to v úzkej spolupráci s manažmentom
jednotlivých projektov na úrovni fakúlt. Na Prírodovedeckej fakulte sa administrácia projektov zo
štrukturálnych fondov uskutočňuje Centrom celoživotného vzdelávania.
Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej činnosti univerzity sa uskutočňuje pravidelne každý rok, a to
tak na úrovni fakúlt, ako aj na úrovni univerzity. Hodnotiaca správa o úrovni vedeckovýskumnej
činnosti univerzity za rok 2009 sa prerokovala na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v máji 2010.
E
Ettiikkaa vv rráám
mccii ttvvoorriivveejj ččiinnnnoossttii
UPJŠ v Košiciach vytvára prostredie,v ktorom sa rovnocenne a s úctou zaobchádza so všetkými
osobami a kde sú rešpektované základné práva a slobody všetkých zamestnancov a študentov bez
ohľadu na ich pracovné a funkčné zaradenie, študijný odbor, druh a ročník štúdia.
Na prerokovávanie prípadov porušenia princípov alebo pravidiel Etického kódexu bola vytvorená
Etická komisia, stály poradný orgán rektora univerzity. Etická komisia, s pôsobnosťou pre všetky
pracoviská spadajúce pod organizačnú štruktúru UPJŠ, uplatňuje zásady uvedené v Etickom kódexe
UPJŠ ako aj Listine základných ľudských práv a slobôd a v ďalších relevantných medzinárodných
dokumentoch o ľudských právach a o bioetike.
Etická komisia sa vyjadruje k prípadom podozrenia z vedeckej nečestnosti, vedeckého podvodu, ako
aj iným prípadom neetického správania vedcov a výskumných pracovníkov v súvislosti s vedeckovýskumnými projektmi podávanými alebo riešenými na UPJŠ; vyjadruje sa k eticky sporným alebo
eticky nejasným prípadom projektov, najmä projektov v oblasti biomedicínskeho výskumu a
výskumov v oblasti spoločenských a humánnych vied; poskytuje konzultácie v oblasti etiky vedy,
výskumu a profesnej etiky vedca a výskumného pracovníka, ako aj medicínskej etiky, zdravotníckej
etiky a bioetiky pre navrhovateľov alebo riešiteľov projektov riešených na pracovníkmi UPJŠ; podieľa
sa na vzdelávaní vedcov a výskumných pracovníkov v etike vedy, výskumu a profesnej etiky vedca a
výskumného pracovníka, ako aj medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky,
Etická komisia UPJŠ v Košiciach:
Predseda:
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Podpredseda:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Členovia:
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
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Adresa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
Web stránka: www.upjs.sk
IČO: 00397768
IČ DPH: SK2021157050
Kontaktné osoby pre poskytnutie doplňujúcich informácií k výročnej správe:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ v Košiciach
tel.: 055/62 226 08
fax: 055/62 281 09
e-mail: rektor@upjs.sk
Mgr. Adriana Sabolová
vedúca kancelárie rektora UPJŠ v Košiciach
tel.: 055/62 226 08, 2341 162
fax: 055/62 281 09
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
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Mottom dokumentu „Tretia aktualizácia Dlhodobého zámeru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach na rok 2010“ bola stabilizácia univerzity, ekonomická samostatnosť jej súčastí a ďalší
rozvoj univerzity na základe úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov v rámci výziev
štrukturálnych fondov.
Po úspešnom absolvovaní komplexnej akreditácie v roku 2009 sa ďalšia pozornosť univerzity
v oblasti vysokoškolského vzdelávania v roku 2010 zameriavala predovšetkým na budovanie
systému permanentného monitorovania a zvyšovania kvality vzdelávania vo všetkých akreditovaných
študijných programoch. Namiesto extenzívneho generovania nových študijných programov
a zvyšovania počtu študentov bol dôraz kladený na optimalizáciu obsahu a na spôsob realizácie
jestvujúcich študijných programov. Podporoval sa najmä univerzitný charakter štúdia s maximálnou
vzájomnou otvorenosťou a prepojenosťou študijných programov tak, aby študenti mohli využívať čo
najširšiu škálu ponúk z celej univerzity a nie iba v rámci jednotlivých fakúlt. Zvýšená pozornosť
v tomto smere bola venovaná programom tretieho stupňa vzdelávania. Zvyšovanie kvality
vzdelávania si okrem obsahovej a organizačnej stránky vyžadovalo aj cieľavedomé zlepšovanie
materiálnej infraštruktúry, predovšetkým stálu modernizáciu a obmenu didaktickej techniky,
využívajúcej najmä internet a informačné technológie.
V roku 2010 sa venovala trvalá pozornosť kvalitnej publikačnej činnosti, vypracovaniu a podávaniu
domácich a zahraničných projektov, zapojeniu doktorandov ako riešiteľov projektov do vedeckého
výskumu z hľadiska budúcej komplexnej akreditácie univerzity. Univerzita bola úspešná v oblasti
žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci výziev zo štrukturálnych fondov. Cieľom na rok
2010 bola úspešná realizácia jednotlivých riešených projektov, čo podľa očakávania výrazným
spôsobom zlepšilo vedecko-výskumnú infraštruktúru nosných smerov výskumu najmä na
Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte. Cieľom bolo aj získanie finančnej podpory v tých
oblastiach výskumu, ktoré neuspeli v rámci prvej alebo druhej výzvy, a mali na to predpoklady.
V oblasti kvalifikačnej štruktúry sa v roku 2010 naďalej venovala zvýšená pozornosť kvalifikačnému
rastu zamestnancov univerzity bez ujmy na kvalite, pričom dôraz sa kládol na zapojenie
zamestnancov bez titulu PhD. do doktorandského štúdia. Táto otázka bola kľúčová z hľadiska
plnenia kritéria KZU-6 v budúcnosti a podmieňuje aj eventuálny ďalší nárast počtu študentov
univerzity.
Univerzita naďalej pokračovala vo využívaní možnosti, ktoré jej ako aktívnemu členovi poskytol
národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom, ktorý
sa prioritne zameriava na informačnú podporu
pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku a v dlhodobom horizonte piatich rokov (2009 – 2014)
rieši koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj
na Slovensku fungujúcich na báze nadstavbových nástrojov a technológií, vytvorenie databázy
slovenských e-zdrojov pre výskum a vývoj, rozšírenie Centrálneho informačného portálu pre výskum,
vývoj a inovácie o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ, ktoré budú zamerané najmä na
prepojenie s inými informačnými systémami o výskume a vývoji v rámci EÚ.
Oblasť zahraničných vzťahov bola úzko prepojená na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť
univerzity. Za priorotné považovala optimalizovať základne pre zmluvnú spoluprácu so zahraničnými
partnermi, prijímať účasť a spoluúčasť na zahraničných grantových projektoch a rozširovať ponuku
výučby odborných disciplín vo svetových jazykoch pre zahraničných študentov i študentov univerzity.
Zámerom univerzity je budovanie univerzitných centier excelentnosti, ako stimulu pre rozvoj
spolupráce v oblasti zahraničných vzťahov s partnermi v rámci Európskej únie a USA (vytvorenie
bázy pre 2 – 6 týždňové vzájomné výmenné pobyty) a publikovanie významných vedeckých prác,
ktoré vznikli na UPJŠ, vo svetových jazykoch. Univerzita bude naďalej realizovať programy, ktorými
sa hlási k európskemu vysokoškolskému priestoru a k pokračovaniu spolupráce a mobility na
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európskej úrovni. Zároveň bude bude venovať zvýšenú pozornosť programu Erasmus z hľadiska
prideľovania štátnej dotácie, zlepšovať kvalitu a zvýšovať objem mobility študentov a zamestnancov
univerzity. Naďalej bude snahou skvalitňovať proces uznávania štúdia ako európskeho nástroja na
podporu transparentnosti vzdelávacieho procesu.
Univerzita v oblasti rganizácie a riadenia postupne pokračovala v účelnej integrácii akademických,
hospodársko-správnych a ďalších súvisiacich činností na univerzite. Cieľom rozvoja organizačnej
štruktúry bolo zabezpečiť stabilitu univerzity v slovenskom i európskom akademickom priestore.
Základným predpokladom pre úspešné napĺňanie tejto oblasti bolo vytvorenie podmienok pre
personálny rozvoj zamestnancov, ako aj primerané sociálne podmienky pre zamestnancov
a študentov. Bolo potrebné dodržiavať vnútorný mzdový predpis takým spôsobom, aby sa
ohodnotenie kvality práce zamestnancov realizovalo v pohyblivej zložke funkčného platu. Cieľom
v rámci celoživotného vzdelávania je potrebné poskytnúť zamestnancom kurzy cudzích jazykov
a komunikácie, aplikácie informačných systémov, pedagogických zručností a psychologickej
prípravy. Zároveň vytvárať podmienky pre personálny rast mladých vedeckých pracovníkov a tým
prispievať k atraktívnosti povolania vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka. Univerzita
pokračovala v implementácii a aktualizácii Akademického informačného systému II so zameraním
predovšetkým na študijnú problematiku, ale aj na organizáciu a riadenie ostatných činností na
univerzite.
Významnú súčasť strategických cieľov univerzity tvorili jej investičné zámery. Univerzita v roku 2010
vytvorila dôstojné priestory pre Univerzitnú knižnicu ako centra vedeckých informácií v časti
priestorov na Moyzesovej 9 v Košiciach. Cieľom univerzity je postupne zrealizovať komplexnú
rekonštrukciu budov v novozakúpenom areáli bývalej Krajskej detskej nemocnice v Košiciach zo
zdrojov štrukturálnych fondov. V areáli na Moyzesovej 9 v Košiciach sa plánuje vybudovanie
modernej kuchyne s jedálňou na báze reštauračného systému stravovania. Keďže sa areál na
Moyzesovej 9 nachádza v tesnom susedstve s areálom Šrobárova 2, vytvorí sa čiastočne ucelený
univerzitný kempus. K investičným zámerom patrila aj termostatizácia vykurovacích sústav, ktorá
bola zrealizovaná v plnom rozsahu podľa projektu vo všetkých budovách vo vlastníctve UPJŠ. Po
realizácií prvej fázy implementácie energetického manažmentu sa pokračovalo v druhej fáze, t. j. v
šetrení, preškoľovaní a dopĺňaní energetického hospodárstva modernými technológiami. V roku 2010
sa do budovy rektorátu na Šrobárovej 2 v Košiciach presťahoval dekanát Filozofickej fakulty
a začiatkom roka 2011 aj dekanát Prírodovedeckej fakulty, čo prispelo k lepšiemu riadeniu
a administrácií ekonomických a prevádzkových činností. á za cieľ presťahovať.
Zákon o VŠ okrem zmeny organizačno-právnej formy univerzity na „verejnú vysokú školu“ zaviedol
viaczdrojové financovanie verejných vysokých škôl s cieľom zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti
využitím vlastného majetku a racionalizáciou nákladov. Základným finančným zdrojom financovania
potrieb univerzity sa stala dotácia zo štátneho rozpočtu, poskytovaná na základe zmluvy medzi
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a našou univerzitou. Jej účelom bolo financovanie
realizácie akreditovaných študijných programov, výskumná a vývojová činnosť, rozvoj vysokej školy
a sociálna podpora študentov. Vzhľadom na to, že objem dotácie závisí od počtu študentov, počtu
absolventov, ekonomickej náročnosti uskutočňovaných študijných programov a od začlenenia
vysokej školy, univerzita venovala sústavnú pozornosť trendom a kritériám rozdeľovania štátnej
dotácie a aj vnútorný rozpočet prispôsobila celoštátnym kritériám. Univerzita aj v roku 2010
využívala najmä možnosti, ktoré poskytovali rôzne domáce a medzinárodné grantové agentúry.
Univerzita v oblasti vonkajších vzťahov podporovala aktívnu komunikačnú stratégiu a partnerské
vzťahy s ostatnými vysokými školami a vedeckými pracoviskami, posilňovala vnútornú a vonkajšiu
komunikáciu a realizovala aktívnu marketingovú činnosť, zameranú na zvýšenie informovanosti
medzi univerzitou a verejnosťou. Počas roka 2010 sa pravidelne prezentovala formou výstavných
stánkov na slovenských a medzinárodných veľtrhoch a výstavách vzdelávania, s čím súvisela aj
pravidelná tvorba a vydávanie propagačných materiálov v slovenskom i anglickom jazyku, vrátane
rozširovania ponuky reklamných predmetov univerzity. Koncom roka 2010 bol na univerzite vytvorený
internetový obchod, ktorý v súčasnosti ponúka nielen propagačené a reklamné predmety s logom
univerzity, ale aj univerzitné publikácie a skriptá.
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