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verejná správa je správa verejných vecí, ktorú uskutočňujú vo verejnom 
záujme (v záujme nás všetkých) orgány štátnej správy (napr. ministerstvá) 
a orgány územnej samosprávy (napr. starosta obce) ako svoju povinnosť.

O fakulte
Fakulta verejnej správy (FVS) ako prvá a doteraz jediná svojho druhu                      
v Slovenskej republike pripravuje od svojho vzniku v roku 1998 odborníkov 
najmä pre verejnú správu a verejný sektor na Slovensku, pre inštitúcie 
Európskej únie a medzinárodné organizácie. 

O univerzite
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika       
v Košiciach (UPJŠ) vznikla v roku 
1959, má vyše 8000 študentov,        
ktorí sa tešia bohatému 
študentskému životu. Poskytuje 
vzdelávanie európskej úrovne      
vo všetkých troch stupňoch 
štúdia na piatich fakultách.  

Nesie meno slovenského bás- 
nika, historika a univerzitného  
profesora Pavla Jozefa Šafárika, 
zakladateľa vedeckej slavistiky.

Verejná správa VEREJNÁ SPRÁVA
bakalársky študijný program

Po absolvovaní tohto študijného programu sa môžeš uplatniť ako profesionálny 
manažér nielen v oblasti verejnej správy, ale aj v súkromnej sfére, pretože získaš 
vedomosti a zručnosti, ktoré ti umožnia odborne riešiť problémy ľudí, prijímať 
rozhodnutia a efektívne plánovať a organizovať procesy a činnosti.  To ti zároveň 
umožní modernizovať verejnú správu a zlepšiť kvalitu života nás všetkých.

V štúdiu môžeš pokračovať v magisterskom stupni študijného programu 
verejná správa a následne v doktorandskom štúdiu v odbore verejná politika 
a verejná správa.

EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA
bakalársky študijný program

Týmito vedomosťami a jazykovou 
pripravenosťou z 2 svetových 
jazykov budeš pripravený  na čin-
nosť vo verejnej správe, ale aj 
v súkromnej sfére, nielen doma, 
ale aj v zahraničí. 

V štúdiu môžeš pokračovať 
v magisterskom stupni študijného 
programu európska verejná 
správa a následne v doktorand-
skom štúdiu v odbore verejná 
politika a verejná správa.

Noc výskumníkov Pohár dekanky FVS
Oceňovanie rektora UPJŠ dekankou 
FVS pri 20. výročí vzniku fakulty

Ples FVS

Medzinárodná konferencia

Ples FVS

Ako absolvent získaš vedomosti a zručnosti z oblasti verejnej správy a verejného 
sektora s osobitným dôrazom na fungovanie orgánov a organizácií Európskej 
únie a význam európskeho práva pre činnosť verejnej správy Slovenskej 
republiky ako členského štátu EÚ.C
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