
Tradícia univerzitného školstva v Košiciach vznikla už v 
roku 1657 založením univerzity Academia Cassoviensis 
biskupom Benediktom Kisdym. Zlatá bula, udelená 
6. augusta 1660 rímskym cisárom Leopoldom I., zabezpečila
univerzite podobné privilégiá ako univerzitám vo Viedni, 
v Prahe a v ďalších európskych mestách. Univerzita v 
zmenenej podobe, najprv ako Kráľovská, neskôr Právnická 
akadémia pretrvala až do roku 1921.

V modernej forme bola univerzita v Košiciach založená v 
roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku. Znamenala 
dôležitý príspevok k rozvoju vzdelávacích a vedecko-
výskumných aktivít v Košiciach. Univerzita bola pomenovaná
po vedcovi, básnikovi, jazykovedcovi, etnografovi a 
archeológovi Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1795 - 1861). 
V čase svojho vzniku pozostávala UPJŠ z Lekárskej a 
Filozofickej fakulty. Postupne boli vytvorené ďalšie fakulty 
UPJŠ v Košiciach a v Prešove: Prírodovedecká fakulta, 
Právnická fakulta, Pedagogická fakulta, Gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta a Pravoslávna bohoslovecká fakulta.

Univerzita P. J. Šafárika bola 1. januára 1997 rozdelená na 
dve univerzity: Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach a 
Prešovskú univerzitu v Prešove. Dnes je súčasťou UPJŠ v 
Košiciach 5 fakúlt: Lekárska fakulta, Prírodovedecká 
fakulta, Právnická fakulta, Fakulta verejnej správy a 
Filozofická fakulta.

Prírodovedecká fakulta je významnou vedecko-
pedagogickou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých 
odboroch, teda v biológii, fyzike, chémii, informatike a 
matematike (študujú sa buď samostatne alebo  v 
učiteľských kombináciách), bohatá publikačná aktivita, 
medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej 
významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen 
na Slovensku, ale i v Európe a vo svete.  Prioritnou úlohou 
fakulty vo vedecko-výskumnej činnosti je podpora grantovej
úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multi-
disciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie 
medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zapojením sa 
do európskych vedeckých a vedecko-technických projektov. 
Multidisciplinarita fakulty a univerzity vedú k postupnej 
integrácii existujúcich smerov výskumu.

UPJŠ a Prírodovedecká fakultaProgram

streda 27. 5.

štvrtok 28. 5.

piatok 29. 5.

 

● príchod do Košíc 
● 20:00 - stretnutie porôt (hotel Akadémia) 
● nocľah (hotel Akadémia) 
 

● 07:30 - raňajky (hotel Akadémia) 
● 09:00 - slávnostné otvorenie (PF UPJŠ, 
             Jesenná 5) 
● 09:45 - súťaž 
● 13:00 - obed (PF UPJŠ, Jesenná 5) 
● 17:15 - prehliadka centra Košíc so
             sprievodcom M. Kolcunom
             (http://www.potulka.sk)
● 19:00 - slávnostné vyhodnotenie (hotel 
             Akadémia) 
● 19:30 - banket (hotel Akadémia) 
● nocľah (hotel Akadémia) 
 

●  odchod   

Súťaž ŠVOČ v matematike bola obnovená v 
roku 2000 - svetovom roku matematiky; 
vyhlásila ju matematická vedecká sekcia 
JČMF, organizáciu záverečného kola súťaže 
prijala Vysoká škola báňská - TU Ostrava. 
Súťažilo 27 prác z 9 škôl.

História súťaže

Miesta konania ďalších ročníkov: 

2. ročník: Slezská univerzita, Opava
3. ročník: MFF UK, Praha
4. ročník: UMB, Banská Bystrica
5. ročník: FSI VUT, Brno
6. ročník: ZČU, Nečtiny
7. ročník: FMFI UK, Bratislava, 
              Častá-Papiernička
8. ročník: PřF UP, Olomouc
9. ročník: FI MU, Brno

úťaž koná v 
nasledujúcich sekciách:

● Matematická analýza – Teória funkcií a 

   funkčných priestorov 

● Matematická analýza – Teória diferenciálnych 

   a integrálnych rovníc 

● Teória pravdepodobnosti a 

   matematická štatistika 

● Ekonometria a finančná matematika 

● Matematické štruktúry – Algebra, topológia 

   a geometria 

● Matematické štruktúry – Teória grafov a 

   kombinatorika 

● Teoretická informatika 

● Aplikovaná informatika 

● Aplikovaná matematika – Numerická analýza 

   a matematické modely dynamiky 

V aktuálnom ročníku sa s
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