Dlhodobý zámer
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na roky
2018 - 2022
Dlhodobý zámer Fakulty verejnej správy na uvedené obdobie nadväzuje na všetky pozitívne
prvky budovania a rozvíjania fakulty v jej doterajšom vývoji, osobitne na rozvojový program
fakulty na roky 2012 - 2017. Predložený zámer reaguje na:
- rozvojové aktivity UPJŠ v Košiciach,
- aktuálne potreby spoločenskej praxe v oblasti verejnej správy ,
- skúsenosti a nové prvky spojené s výučbou verejnej správy v medzinárodnom
kontexte.
Za cieľ si kladie rozvíjanie Fakulty verejnej správy tak, aby vo všetkých oblastiach svojej
činnosti predstavovala pevnú súčasť Univerzity P. J. Šafárika a ako jedna z troch (toho času)
samostatných vysokoškolských inštitúcií pripravujúcich v Slovenskej republike absolventov
pre potreby verejnej správy napĺňala očakávania spojené s fungovaním fakulty tohto druhu
z hľadiska vzdelávania, vedeckého výskumu, zahraničných vzťahov, ale aj expertíznej,
poradenskej a lektorskej činnosti. V záujme dosiahnutia naznačeného cieľa fakulta bude:
- uskutočňovať vzdelávanie, výskum a transfer poznatkov s vedomím svojej
spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k Slovenskej republike a k zahraničiu,
- sústavne upevňovať a rozvíjať akademickú excelentnosť a kvalitu vo všetkých
oblastiach činnosti,
- podporovať internacionalizáciu a globalizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných
aktivít, upevňovať a rozvíjať sieť vzťahov so zahraničnými partnermi a domácimi
inštitúciami v oblasti verejnej správy.
Oblasť vzdelávania
1. Udržať existujúcu náročnosť pedagogického procesu vo vzťahu k učiteľom
i študentom, využívať moderné digitálne technológie, podľa možností a záujmu
rozvíjať dištančné štúdium a e-learning. Osobitnú pozornosť venovať študentom
1. ročníka v záujme zvládnutia požiadaviek vysokoškolského štúdia;
2. Každý povinný predmet zabezpečiť učebnými textami, ktorých autormi budú učitelia
FVS. Táto požiadavka sa zvlášť vzťahuje pre tzv. štátnicové predmety, kde by mala
platiť premisa, že takéto predmety musia byť zabezpečené učebnicami;
3. Vzhľadom na zlý stav učebných textov v študijnom programe EVS prijať opatrenia
smerujúce k tomu, aby do 31. 12. 2018 boli všetky povinné predmety zabezpečené
študijnou literatúrou;
4. Štruktúru učebných predmetov dopĺňať o nové povinne voliteľné predmety, ktoré
budú korešpondovať s vedeckou špecializáciou fakulty a zároveň budú zodpovedať
aktuálnym otázkam teórie verejnej správy a potrebám praxe;
5. Rozšíriť ponuku predmetov vyučovaných v cudzom jazyku tak, aby fakulta do 2 rokov
mohla požiadať rozšírenie akreditácie študijného programu EVS o výučbu
v anglickom jazyku;

6. V doktorandskom štúdiu výraznejšie prepájať témy dizertačných prác s vedeckou
profiláciou fakulty a určovať oponentov prác tak, aby zodpovedali tejto požiadavke,
7. Rozvíjať a obsahovo precizovať odbornú prax študentov na základe zmluvných
vzťahov medzi FVS a vonkajšími partnermi, najmä vo vzťahu k územnej samospráve
(Košický samosprávny kraj, ZMOS, vybrané mestá a obce);
8. Spoluprácu s praxou výraznejšie zamerať aj na súčinnosť pri vypisovaní tém
záverečných prác a ich nasledovnom kreovaní. Cielene využívať inštitút pomocných
školiteľov a oponentov z pracovníkov pôsobiacich vo vonkajšom prostredí (orgány
štátnej správy, územná samospráva vrátane organizácií a zariadení ňou zriaďovaných,
ale aj firmy z oblasti súkromnej sféry, v ktorých pôsobia absolventi FVS);
9. Systematicky spolupracovať s Univerzitnou knižnicou a finančne pomáhať pri
rozširovaní a skvalitňovaní študijnej odbornej literatúry (knižničného fondu)
v študovni FVS;
10. Zvýšiť participáciu študentov na organizovaní a zabezpečovaní vzdelávacieho
procesu, k tomu využiť výsledky spätnej väzby, ako aj inštitút študijných poradcov.
Veda a výskum
1. Vyprofilovať a jasne vymedziť vedecké smerovanie Fakulty verejnej správy. Prioritný
vedecký program fakulty má názov Verejná správa v súčasnom demokratickom
a právnom štáte. Jeho podtémy sú tieto:
- Funkcie verejnej správy a ich premeny
- Verejná správa ako forma verejnej moci
- Územná samospráva v demokratickom štáte
- Verejná správa ako služba
- Verejná správa a systémy spoločenskej regulácie (štát, trh a občianska spoločnosť)
- Metamorfózy sociálnej politiky.
V naznačenej vedeckej profilácii fakulty aktualizovať vedeckú orientáciu katedier, túto
vzájomne konzultovať a prepojiť, aby vytvárala východisko pre ucelený spoločný
program (spoločné programy) fakulty, s ktorými sa bude uchádzať o získanie vedeckých
projektov;
2. Úsilie fakulty musí smerovať k postupnému zapojeniu všetkých učiteľov do riešenia
grantových projektov. Dôležité je, aby sa rozšíril okruh grantových agentúr, kde
učitelia budú projekty riešiť a neviazal sa iba na grantovú agentúru VEGA, prípadne
KEGA. Osobitne potrebné je presadiť sa v získavaní APVV projektov, prípadne iných
finančne výhodných projektov, ktoré zabezpečia pre učiteľov fakulty dostatočne
širokú peňažno-materiálnu bázu pre rozvíjanie ich vedeckých aktivít. V tomto zmysle
je aktuálne uvažovať o grantových projektoch realizovaných s inými vysokoškolskými
inštitúciami, vedeckými pracoviskami doma i v zahraničí. Fakulta zároveň musí
usilovať o získanie projektov riešených na objednávku subjektov verejnej správy;
3. Obsahové zameranie grantových projektov sa musí orientovať prednostne na prioritné
vedecké programy FVS a z nich vyplývajúcu vedeckú profiláciu katedier. Dôležité je,
aby sa výsledky vedeckého výskumu pracovníkov fakulty mohli aspoň primerane
uplatniť v praxi verejnej správy, pozitívne ovplyvnili jej legislatívnu úpravu, ako aj
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sociálno-ekonomické fungovanie (aj keď plnenie tejto požiadavky zďaleka nezávisí
iba od aktérov vedeckého výskumu);
V štruktúre publikačných výstupov musia postupne a výraznejšie dominovať výstupy,
ktoré sú finančne a odborne hodnotené najvyššie, pre spoločenské vedy minimálne
0,14 IF, monografie, učebnice, ako aj výstupy zverejnené v renomovaných vedeckých
časopisoch. Pritom však treba mať na zreteli aj počet publikačných výstupov za
fakultu i každého jej učiteľa;
Fakulta bude pravidelne organizovať vedecké podujatia (konferencie a semináre) za
účasti významných predstaviteľov teórie a praxe verejnej správy (domácich
i zahraničných). Organizátormi uvedených vedeckých podujatí musia byť hlavne
katedry, fakulta prevezme garanciu pri jej významných výročiach (najbližšie 20 rokov
FVS), alebo pri organizovaní vedeckých podujatí venovaných aktuálnym témam teórie
verejnej správy, ktoré prerastajú svojimi obsahovými i personálnymi požiadavkami
možnosti katedier;
Naďalej organizovať vedecké konferencie doktorandov a postupne z nich vybudovať
tradíciu medzinárodných vedeckých doktorandských podujatí. Za týmto účelom
rozvíjať spoluprácu s partnerskými fakultami osobitne Fakultou verejných politik
v Opave, Metropolitnou univerzitou v Prahe a Fakultou sociálnych vied v Trnave;
Fakulta bude naďalej usilovať o rozvíjanie ŠVOČ, ktorá by mala svojim obsahom
nadväzovať na grantové projekty riešené učiteľmi fakulty. Je nutné, aby sa najlepšie
práce, resp. ich autori prezentovali na súťažiach ŠVOČ v rámci Slovenska (prípadne aj
v zahraničí).

Medzinárodné vzťahy
1. Vykonať inventarizáciu súčasného stavu vo vzťahu k zahraničným partnerským
vysokým školám (fakultám) a na jej základe aktualizovať obsah tejto spolupráce
a tento zamerať hlavne na spoluprácu v oblasti vedeckých projektov, účasť na
vedeckých podujatiach, ako aj tvorbu učebných textov. V záujme reálne fungujúcej
spolupráce určiť garanciu jednotlivých katedier vo vzťahu k zahraničným partnerom
a jej plnenie pravidelne kontrolovať;
2. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce mobilitných programov, najmä programu
Erasmus+ a to nielen uzatváraním nových bilaterálnych dohôd, ale aj rastom počtu
vyslaných a prijatých študentov a učiteľov. Dôležité z hľadiska prijatých zahraničných
študentov bude, aby sa do ich výučby zapájal väčší počet učiteľov fakulty, t. j. aby sa
zvýšil počet predmetov ponúkaných v anglickom jazyku (toho času 19);
3. Vytváranie pracovných podmienok a finančných možností pre zapájanie učiteľov do
riešenia spoločných medzinárodných vedeckých projektov. V tejto súvislosti je nutné
zvýšiť účasť učiteľov fakulty na zahraničných vedeckých podujatiach, pričom
finančné krytie takýchto ciest sa bude kombinovať z finančných zdrojov, ktoré učitelia
získajú z riešenia grantových projektov, ako aj z finančných prostriedkov
poskytnutých fakultou;
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4. V súvislosti s internacionalizáciou vedecko-výskumných aktivít vyžadovať, aby
učitelia fakulty, vedecko-výskumní pracovníci a doktorandi pravidelne publikovali
vedecké texty v anglickom jazyku;
5. Naďalej rozvíjať spoločné medzinárodné študijné programy so zahraničnými
partnermi – joint degree (Fakulta verejných politik Sliezskej univerzity v Opave),
double degree (Metropolitná univerzita Praha);
6. V študijnom programe „európska verejná správa“ reálne docieliť, aby v jeho rámci
každý semester prednášali zahraniční odborníci z oblasti vysokých škôl, ale aj
z administratívneho prostredia orgánov a inštitúcií EÚ v Bruseli a Luxemburgu. Podľa
možností využívať priestor pre otváranie povinne voliteľných predmetov, ktoré budú
formou blokovej výučby zabezpečovať zahraniční pedagógovia, resp. odborníci
z prostredia európskej verejnej správy;
7. Posilňovať zastúpenie FVS v poradných medzinárodných orgánoch, výboroch
a sieťach, ktoré ovplyvňujú priority európskeho univerzitného priestoru v oblasti
verejnej správy;
8. Udržiavať a prehlbovať odbornú spoluprácu s inštitúciami európskej verejnej správy
v Bruseli a Luxemburgu v záujme skvalitňovania obsahu a formy študijného programu
„európska verejná správa“, ktorý sa na fakulte realizuje.
Vonkajšie vzťahy a propagácia fakulty
1. Zlepšiť propagáciu a prezentáciu fakulty navonok a to v smere k záujemcom
o štúdium, ako aj v smere poskytovania služieb odbornej verejnosti t. j. subjektom
v oblasti verejnej správy. Za tým účelom využívať všetky dostupné komunikačné
a marketingové kanály, a to vrátane elektronických zdrojov, sociálnych sietí
a nástrojov on-line marketingu;
2. V záujme naplnenia prvej požiadavky hľadať nové formy kontaktov so strednými
školami a Deň otvorených dverí FVS obsahovo zamerať na požiadavky a očakávania
študentov stredných škôl;
3. V záujme druhej požiadavky aktivovať spoluprácu s územnou samosprávou, najmä
s Košickým samosprávnym krajom, so ZMOS-om, so vzdelávacími centrami obecnej
samosprávy organizovanými podľa regiónov a vybranými mestami. Výraznejšie
a efektívnejšie spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy, hlavne na území
košického a prešovského kraja.
Ľudské zdroje
1. Na úrovni učiteľov a ich kvalifikačnej štruktúry usilovať o to, aby sa systemizácia
miest na fakulte vypracovaná na roky 2016-2019 stala, ak už nie reálnou, tak aspoň
oveľa lepšou ako je teraz (k 31. 08. 2017 je na fakulte 35,7% profesorov a docentov,
v roku 2019 by toto malo predstavovať 60%). Kvalifikačnú štruktúru učiteľov
výraznejšie zlepšovať cestou prijímania nových profesorov a docentov z vonkajšieho
prostredia. Túto požiadavku si musí osvojiť nielen vedenie fakulty, ale aj jednotlivé

4

katedry, najmä ak požadovanú kvalifikačnú štruktúru nedokážu zabezpečiť
z vlastných radov;
2. Nových učiteľov na miesta odborných asistentov prijímať prednostne z absolventov
doktorandského štúdia na FVS. Ich profesionálnu orientáciu výrazne spájať
s vedeckou profiláciou fakulty;
3. Zásadným cieľom fakulty zostáva získanie práva vykonávať habilitačné a inauguračné
konanie. Tomuto cieľu sa musí podriadiť nielen kvalita vzdelávania, ale hlavne kvalita
vedeckej produkcie fakulty (vedecké projekty, zahraničné vzťahy, publikačné
výstupy) s tým, že plnenie tejto úlohy musí byť vlastné každému pedagogickému
pracovníkovi.

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
dekanka
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