
                

Manuál prežitia 

 

Ako prežiť prvé týždne na Fakulte verejnej správy  

Úvodom ti chceme zablahoželať k prijatiu na štúdium na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakultu 

verejnej správy (ďalej len „FVS“), popriať veľa úspechov pri štúdiu a prežitie pekných študentských rokov. 

Tento manuál pre teba pripravil Študentský parlament Fakulty verejnej správy (ŠP FVS). ŠP FVS je občianske 

združenie, ktoré funguje na fakulte a jeho členmi sú študenti FVS. Keďže my sme tiež študenti tejto fakulty, aj tento 

manuál je písaný z pozície „starší študent pomáha mladšiemu“. 

Aj my sme boli prváci, a preto si vieme predstaviť, že na novej škole, v novom prostredí a hlavne v novom, 

vysokoškolskom systéme štúdia budeš mať veľa otázok a nejasností pokiaľ sa v tom zorientuješ. Na veľa vecí 

prídeš sám/sama postupom času, no tento manuál ti má pomôcť zorientovať sa hlavne v prvých týždňoch na 

novej škole, stručne popísať systém štúdia a upozorniť na určité dôležité veci, ktoré je dobré na začiatku vedieť. 

Veľmi dôležité je navštíviť web stránku fakulty www.fvs.upjs.sk, preštudovať si najmä sekciu Informácie o fakulte 

a sekciu Študenti a pravidelne sledovať oznamy na tejto stránke. 

Odporúčame ti, aby si si preštudoval/a Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka, ktorý nájdeš na 

stránke fakulty (sekcia Študenti). Mal/a by si týmto získať komplexnejšie informácie o systéme štúdia na FVS 

a o dátumoch, kedy sa čo bude diať, aby si nič nezmeškal/a. 

Oslovovanie vyučujúcich  

Vykonaním zápisu sa stávaš študentom FVS a tým aj členom akademickej obce fakulty a zároveň aj univerzity. Na 

pôde fakulty by si nemal/a oslovovať vyučujúcich ako na strednej škole „pán profesor / pani profesorka“, ale podľa 

najvyššieho titulu, ktorý reálne daný vyučujúci má. Napr.: 

Mgr. Ján Mrkvička – oslovíme: pán magister Mrkvička 
Ing. Ján Mrkvička - pán inžinier Mrkvička 

PhDr. / JUDr. Ján Mrkvička – pán doktor Mrkvička 
Mgr. / Ing. / PhDr. / JUDr. Ján Mrkvička, PhD. – pán doktor Mrkvička 

doc. Ing. Ján Mrkvička, PhD. – pán docent Mrkvička 
prof. Ing. Ján Mrkvička, CSc. – pán profesor Mrkvička 

 
To isté platí pre ženy, samozrejme s príponou pre ženský rod. 

 
Pred tým, ako oslovíš vyučujúceho, pozri si na stránke, alebo na tabuľke pred dverami jeho pracovne, aký najvyšší 
titul má a podľa toho oslovuj. 
 
O štúdiu  
Akademický rok sa na fakulte člení na zimný a letný semester. Každý semester sa skladá z výučbovej časti 

a skúškového obdobia. Výučbová časť trvá 14 týždňov a v tomto čase budeš mať podľa rozvrhu prednášky 

a semináre. Potom nasleduje skúškové obdobie, ktoré trvá 5 týždňov a počas tohto obdobia budeš mať skúšky 

z jednotlivých predmetov, kde sa preverí, ako si zvládol učivo za semester.  

Všetci prváci budete rozdelení do študijných skupín. Študijná skupina je niečo ako trieda na strednej škole, kde 

každá trieda v jednom ročníku mala iný rozvrh, no učili ste sa to isté. Semináre z povinných predmetov budeš mať 

v rámci svojej študijnej skupiny, no prednášky budete mať všetci prváci naraz v jeden deň / hodinu. Preto si 
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pozorne zisti, do akej študijnej skupiny patríš, aby si podľa rozvrhu vedel, kedy a v akej miestnosti začína seminár 

z konkrétneho predmetu. 

19. 09. 2016 začína na fakulte zimný semester a predmety, ktoré si si zapísal pri zápise budú prebiehať podľa 

rozvrhu na zimný semester ak. roku 2016/2017, a to hneď od 19. 09. 2016. V rozvrhu si vždy všímaj konkrétny 

deň, hodinu a študijnú skupinu, do ktorej patríš a miestnosť, aby si prišiel včas na seminár, keďže semináre 

sú povinné. Prednášky povinné nie sú, no pokiaľ chceš „byť v obraze“, tak radšej si na ne nájdi čas. 

Počas prvého týždňa semestra budú prebiehať úvodné semináre a prednášky z jednotlivých predmetov. Účasť 

pre teba ako prváka/prváčku je dôležitá. Vyučujúci na prvých stretnutiach predstavia svoj predmet a oboznámia ťa 

so svojimi požiadavkami. Dostaneš tam tiež sylaby predmetu, v ktorých nájdeš všetko, čo je dôležité, napr. aké 

knihy si máš zaobstarať, termíny písomiek, podmienky úspešného absolvovania predmetu, harmonogram 

prednášok, spôsob hodnotenia, atď. 

Na zaoberanie sa skúškami máš ešte čas a všetko potrebné, napr. ako sa na skúšku prihlásiť, čo máš vedieť, atď., 

sa dozvieš od vyučujúcich priebežne počas semestra. Tvoj výkon bude hodnotený klasifikačnými stupňami, 

písmenami A – E, kde A je najlepšia známka a E je najhoršia. Môžeš dostať aj FX, ale to znamená, že si neuspel 

– niečo ako päťka na strednej škole. 

Oveľa podrobnejšie info o skúškach, známkovaní, kreditoch, zápise do vyššieho ročníka, systéme štúdia 

a hlavne info o tvojich právach a povinnostiach na FVS nájdeš v Študijnom poriadku. Je dostupný on-line na 

stránke fakulty. 

 

Dôležité dátumy, ktoré by si si mal poznačiť  

 

ZIMNÝ SEMESTER 

Výučba    19. 09. 2016 – 16. 12. 2016 (prednášky a semináre) 

Konzultačný týždeň  19. 12. 2016 – 23. 12. 2016 

Zimné prázdniny   27. 12. 2016 – 30. 12. 2016 

Skúškové obdobie   02. 01. 2017 – 03. 02. 2017 

Imatrikulácia študentov   07. 11. 2016 

 

                   

Všetky ďalšie dátumy nájdeš v Harmonograme 2016/2017 na stránke fakulty. Prípadné zmeny dátumov budú 

uvedené na nástenke pri vrátnici alebo v správach AiS2. 

 

Akademický informačný systém (ďalej len „AiS2“) 

AiS2 je elektronický systém, ktorý využíva celá univerzita a FVS. Je to veľmi dôležitá súčasť štúdia, pretože 

pomocou AiS2 budeš vykonávať mnoho potrebných vecí. Cez AiS2 sa budeš prihlasovať na skúšky, vytvárať 

zápisný list na ďalší akademický rok, kontrolovať priebežné hodnotenia, „checkovať“ rozvrh a mnoho 

ďalších záležitostí. V AiS2 sa nachádza dôležitá časť „SPRÁVY“, ktorú by si mal pravidelne sledovať, pretože tam 

sa nachádzajú dôležité oznamy, upozornenia. Nakoľko systém AiS2 je pomerne zložitý, špeciálne pre prvákov 

bude začiatkom semestra školenie, kde sa dozvieš, ako sa s ním pracuje. Termín školenia bude uvedený v AiS2 

a tiež na nástenke pri vrátnici. 

 

Študijný poradca  

Je to vyučujúci, určený dekanom na to, aby pomáhal študentom s rôznymi záležitosťami, poskytoval potrebné info 

a usmernenia. Začiatkom semestra pre prvákov pripraví stretnutie, kde sa predstaví a vysvetlí všetky potrebné 

záležitosti ohľadom štúdia. Na FVS túto úlohu plní PhDr. Darina Koreňová, PhD. Ak budeš mať počas semestra 

nejaké otázky, neváhaj pani doktorku osobne navštíviť alebo jej napíš na darina.korenova@upjs.sk.  
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Orientácia na fakulte 

Na FVS je pre nových študentov orientácia spočiatku náročná. Pre lepšie pochopenie si pozri schému pôdorysu 

fakulty. Všimni si podstatné miesta na fakulte ako študijný referát, knižnica, aula, poslucháreň, PC miestnosť. 

Väčšina učební, kde budú prebiehať semináre sa nachádza na 1. až 3. poschodí. Na 4. poschodí sa nachádzajú 

miestnosti, pracovne vyučujúcich, kde ich nájdeš počas konzultačných hodín, ale aj mimo nich.  

 
 

Ak chceš byť stále v obraze, mať info o dôležitých oznamoch, termínoch, udalostiach, pravidelne sleduj 

veľkú nástenku pri vrátnici, nástenky v priestoroch fakulty a samozrejme správy v AiS2. 

 

ISIC  

Je to preukaz študenta vo forme bezkontaktnej čipovej karty slúžiacej na identifikáciu. Každý ISIC má svoje 

jedinečné ISIC číslo, prostredníctvom ktorého sa prihlásiš do AiS2. Tento preukaz je veľmi dôležitý pre tvoje 

fungovanie na fakulte aj mimo nej, pretože má mnohostranné využitie. Slúži napr. ako elektronická peňaženka, 

elektronická identifikačná karta do knižnice, jedálne, do rôznych priestorov fakulty/univerzity. Vďaka ISIC si 

môžeš uplatňovať nárok na zľavy vo vybraných obchodoch, zľavy na cestovnom, službách a pod. Viac o ISIC-ku 

si prečítaj www.upjs.sk/pracoviska/ciakt/aio/.    

 

Cestovanie 

V rámci mesta Košice sú pre teba dôležité najmä linky č. 17 (autobus), 6 (električka) a 71, 72 (trolejbusy). Dostaneš 

sa nimi na všetky dôležité miesta v Košiciach. Viac info o MHD nájdeš na zadnej strane tohto manuálu. Cestovné 

lístky sa dajú zakúpiť v automatoch a trafikách a prostredníctvom SMS. Platia na 30 minút / 60 minút alebo do 4 

zastávok. Odporúčame dobiť si elektronickú peňaženku (ISIC) alebo si kúpiť mesačník na 30 dní podľa toho, ako 

často budeš cestovať. ISIC si najpohodlnejšie dobiješ na železničnej stanici pri okienku. Ak budeš používať 

elektronickú peňaženku, vždy pri nástupe a výstupe musíš priložiť ISIC k terminálu vo vozidle MHD. Ak budeš 

požívať mesačník, tak stačí mať ISIC pri sebe. 
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Stravovanie 

Stravovať sa môžeš v jedálni UPJŠ. Táto jedáleň má pracovisko aj v budove FVS oproti Aule, takže obedy máš 

poruke a nemusíš utekať na Medickú 6, kde je centrálna jedáleň. Do centrálnej jedálne (Medická 6) musíš ísť, ak 

sa ti minie kredit na ISIC-ku, pretože iba tam sa dá dobiť elektronická peňaženka (ISIC), s ktorou platíš za obedy. 

Za hotovosť sa dá obed kúpiť iba v centrálnej jedálni. Nezabudni, že obed si musíš objednať deň vopred (max. 

do 8:00 hod. ráno stravného dňa), a to cez internet na stránke www.jedalen.upjs.sk, alebo cez terminál 

umiestnený vo vestibule FVS. Vyberieš si deň, menu a jedáleň, kde chceš v daný deň obedovať. Ak chceš 

obedovať na FVS, musíš označiť jedáleň na Popradskej 66.  

 

Ubytovanie 

Pokiaľ si si podal/a žiadosť o internát a bol ti aj pridelený, tak určite dostaneš písomné inštrukcie o tom, kde sa 

internát nachádza, ako máš postupovať pri ubytovaní a všetko potrebné. Odporúčame ti naštudovať Ubytovací 

poriadok daného internátu, kde budeš bývať. Zistíš tak svoje práva a povinnosti a vyhneš sa zbytočným 

nepríjemnostiam. Študentská internátna rada UPJŠ (ŠIR) zastupuje študentov, ubytovaných na internátoch 

UPJŠ. Pokiaľ máš nejaké otázky ohľadom ubytovania, obráť sa na našich zástupcov v ŠIR. 

 

Knižnica 

Na našej univerzite funguje Univerzitná knižnica. Pobočka knižnice sa nachádza aj v budove FVS na prízemí 

vpravo. Knižnica ponúka odbornú literatúru najmä z odboru verejná politika a verejná správa a príbuzných 

odborov. V databáze knižnice nájdeš okrem skrípt aj záverečné práce obhájené na fakulte. Knihu, ktorá sa dá 

vypožičať iba prezenčne, si nemôžeš požičať domov. Tieto knihy sú označené červeným pásikom. Na vstup do 

knižnice použiješ ISIC, no najprv sa musíš prísť osobne zaregistrovať. 

 

Študentský parlament 

Študentský parlament FVS (ŠP FVS) je občianske združenie, v ktorom sa združujú aktívni študenti FVS, ktorí majú 

pozitívny vzťah k fakulte, chcú robiť niečo navyše a zároveň získavať praktické skúsenosti. ŠP FVS organizuje 

rôzne podujatia, akcie, zastupuje študentov v komunikácii s vedením fakulty aj s jednotlivými vyučujúcimi, 

či rôznymi externými subjektmi. Ak by si mal/a záujem o bližšie info, resp. o členstvo, alebo ak máš otázky 

týkajúce sa štúdia a školských záležitostí, píš na sp.fvs.upjs@gmail.com. Nájdeš nás aj na Facebooku 

 

Akademický senát 

Akademický senát je orgán akademickej samosprávy fakulty/univerzity, ktorý rozhoduje o zmenách vnútorných 

predpisov fakulty/univerzity, volí a odvoláva akademických funkcionárov a plní ďalšie úlohy. Má zamestnaneckú aj 

študentskú časť. Existuje fakultný (malý) senát a univerzitný (veľký) senát. Viac info o senáte na www.upjs.sk.  

 

Vedúci študijných skupín 

Sú to študenti, ktorí administratívne zabezpečujú zápis študentov na nasledujúci rok, zastupujú študijnú skupinu 

v komunikácii s vyučujúcimi a pod. Každá študijná skupina si spomedzi seba zvolí jedného vedúceho skupiny. 

Odporúčame zvoliť zodpovednú osobu, ktorá si bude iniciatívne plniť svoje povinnosti. Činnosť vedúcich 

študijných skupín riadi prodekanka pre vzdelávaciu činnosť doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., 

gabriela.kravcakova@upjs.sk.  

 

Spoločné maily a Facebook skupiny 

Predstavujú jednoduchý spôsob ako zdieľať v rámci ročníka alebo študijnej skupiny informácie. Odporúčame 

vytvoriť spoločný e-mail, kde je dôležité, aby každý prvák mal prihlasovacie údaje a vedel sa dostať na konto. 

Taktiež je dobré si založiť skupinu na FB, kde členmi budú všetci prváci (napr. FVS 1. ročník). Je to výborný 

nástroj na vzájomnú komunikáciu . 

Najväčšie a najaktuálnejšie FB skupiny: „FVS UPJS – VEREJNÁ SPRÁVA“ a „Študentský parlament FVS 

UPJŠ“. Kvôli informovanosti sa pridaj do daných skupín. 
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Orientácia a presuny v meste 

Pokiaľ nepoznáš Košice, tak prvé týždne sa možno budeš cítiť trošku dezorientovane. Je to normálne, pokiaľ sa 

človek ocitne v novom prostredí. Štúdium na fakulte si vyžaduje určité presuny, minimálne zo stanice do školy, na 

internát, z internátu do školy a podobne. Určite si na mesto rýchlo zvykneš, no na začiatok ti ponúkame malú 

pomôcku. Na mape dole je znázornené najbližšie okolie fakulty a dôležité miesta, ktoré určite navštíviš, napr. 

internáty Kosmalt, Medická 4, 6, Pražská, rektorát UPJŠ, areál telocviční. Upozorňujeme, že mapa slúži na 

približnú orientáciu. Ak chceš vedieť presné adresy použi Google Maps, GPS navigáciu a pod., ale to určite vieš aj 

sám/a. 

 

 

 

Na prepravu po Košiciach môžeš požiť MHD autobusy, električky, trolejbusy. Najdôležitejší je autobus č. 17, 
pretože ide zo stanice cez celé mesto a má zástavku priamo pred fakultou (HRONSKÁ). Dostaneš sa ním aj na 
internáty Medická (zast. POVAŽSKÁ) a Kosmalt (zast. NOVÁ NEMOCNICA). Električka č. 6 ide tiež zo stanice a 
dostaneš sa ňou na internáty Pražská (zast. MAGISTRÁT MESTA), Kosmalt (NOVÁ NEMOCNICA), Galéria. 

Podrobné info o cestovaní v KE, o cestovných poriadkoch, trasách autobusov a mnoho ďalších nájdeš na 
www.dpmk.sk.  

Z internátu Medická sa do školy dostaneš peši, alebo 17-tkou, z Kysuckej – Kosmaltu najrýchlejšie to bude peši – 
cesta je jednoduchá, stačí nasledovať starších kolegov, alebo sa jednoducho spýtať.   

 

 

PRAJEME TI VEĽA ÚSPECHOV A KRÁSNYCH ZÁŽITKOV 
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