
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

pri príležitosti prvého decénia fakulty 

 
Dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., udelila pamätné medaily osobnostiam, 

ktoré sa najviac zaslúžili o vznik fakulty 

 

Jubilujúca Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si pripomenula 10. 

výročie existencie na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ, ktoré sa 

uskutočnilo vo štvrtok 23. marca 2017 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach. 

„Desať rokov spolu tvoríme príbeh znovuzaloženej Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach,“ prihovorila sa slávnostnému zhromaždeniu dekanka fakulty prof. PhDr. 

Oľga Orosová, CSc. Dodala, že predpokladom založenia a rozvoja novej fakulty na pôde druhej 

najstaršej klasickej univerzity na Slovensku bola odborná úroveň garantov študijných programov, 

učiteľov fakulty, kvalita vedeckovýskumnej činnosti v domácom a medzinárodnom kontexte. 

„Podpora a priazeň, ktoré založenie fakulty a jej následné budovanie – nielen na pôde univerzity 

a mesta Košice – sprevádzali, viedli k rekonštrukcii komplexu budov areálu bývalej Krajskej det-

skej nemocnice na Moyzesovej ulici v historickom centre mesta, ktoré sú dnes známe ako budovy 

Aristoteles, Sokrates a Platón. Nádherné, históriou dýchajúce a zároveň moderne vybavené prie-

story ponúkajú študentom príležitosť absolvovať štúdium v študijných programoch humanitných, 

spoločenskovedných, historických a pedagogických odborov. Osobitnou prioritou fakulty je zvyšo-

vanie dostupnosti štúdia pre našich študentov aj na partnerských zahraničných univerzitách a pri-

pravenosť študentov pre potreby pracovného trhu,“ zdôraznila vo svojom slávnostnom prejave de-

kanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., aby vzápätí – po prvý raz v histórii fakulty – 

udelila pamätné medaily Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Výnimočné ocenenie získalo dva-

násť osobností, ktoré sa najviac zaslúžili o vznik fakulty: 

 

– Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 

– prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

– doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 

– prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. 

– prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

– Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 

– prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. 

– prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. 

– Dr. phil. habil. Mária Papsonová, CSc., mim. prof. 

– doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. 

– doc. PhDr. František Šimon, CSc. 

– doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., mim. prof. 

 

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vystúpil aj rek-

tor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., ktorý na úvod svojho prejavu zdôraznil, že do tímu oce-

nených strojcov projektu FF UPJŠ „bezpochyby patrí aj jej súčasná dekanka prof. PhDr. Oľga 

Orosová, CSc., jeden z pilierov dejinného vývoja našej filozofickej fakulty. Štatút zlatej medaily FF 

i naše etické vnímanie nepredpokladajú, že ocenenie získa dekan, ktorý ho udeľuje. Verím, že 

úprimné poďakovanie z tohto miesta pani dekanke bude adekvátnou satisfakciou,“ uviedol rektor 

UPJŠ a dodal niekoľko osobných spomienok na procesy kreovania FF UPJŠ. „Mal som tú česť na 



vlastnej koži, z pozície dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pocítiť, ako sa mení duch univerzity 

okamžite po zriadení Ústavu filologických a sociálnych vied. Akreditáciou univerzitných jednood-

borových študijných programov, medziodborových študijných programov opierajúcich sa o poten-

ciál a know-how prírodovedeckej fakulty, sa vytvoril priestor na urýchlené dobudovanie prvých 

katedier tak, že za dva roky sme boli schopní úspešnej transformácie ústavu na fakultu. Desať rokov 

existencie fakulty v sebe skrýva veľmi zložité obdobie – okrem personálnych otázok novovzniknuté 

vedenie fakulty muselo riešiť neľahké úlohy s priestormi fakulty. Bolo odkázané na pomoc vedenia 

univerzity a fakúlt. (...) Investície, hmotné aj nehmotné, boli a sú kompenzované vytváraním kom-

plexnej klímy tzv. ducha, „spiritu“ charakterizujúceho klasické univerzity. Som presvedčený, že 

bez filozofickej fakulty by to nebolo možné,“ podčiarkol rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, 

CSc. 

Prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou a prvý dekan FF UPJŠ v rokoch 2007 až 2015 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., vo svojom príhovore pripomenul pocit nadšenia, entuziazmu a hrdosti 

tých, ktorí tvorili prvé základné legislatívne texty fakulty a ktorí sa vedeli povzniesť nad vtedajšie 

nedostatky študijných priestorov a pracovných podmienok. „Skúsenosť z prvých týždňov a mesia-

cov na novej fakulte ma posilnila v presvedčení, že študentov k škole priťahujú predovšetkým osob-

nosti s odborným a mravným kreditom, fachmani vo svojom odbore, ich intelektuálno-kreatívne 

danosti a až potom všetko ostatné, to, čo k dobrému štandardu vzdelávania v dnešnej dobe patrí. 

Fakulta sa síce narodila do modernej počítačovej doby, do nových technológií vzdelávania, ale pri 

tvorbe fakultnej legislatívy sme dbali na to, aby sa do nej premietli aj základy starej a osvedčenej 

kultúrnej komunikácie existujúcej na Universitas Cassoviensis, ktorú založili jezuiti. Práve ich vy-

soký vzdelanostný a intelektuálny štandard priťahoval svojho času študentov z celého Uhorska 

túžiacich po obohacujúcom diskurze na rozličné témy vtedajšieho sveta. Tento záväzok minulosti 

z čias existencie Filozofickej fakulty na Košickej univerzite pred viac ako 350 rokmi sme prijali 

ako prirodzenú túžbu skĺbiť akademickú duchovnú tradíciu po poznaní so súčasnými a budúcimi 

výzvami v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Chcem vysloviť presvedčenie, že túto symbiózu 

tradície a kvality vzdelávania a vedeckého poznania si fakulta ponechá vo svojom dlhodobom pro-

grame a bude ju rozvíjať v nových podmienkach vysokoškolského života, ktoré budú omnoho ná-

ročnejšie, ako sú dnes,“ uviedol prorektor UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Na záver svojho pre-

hovoru sa krátkou úsmevnou spomienkou vrátil do čias začiatkov FF UPJŠ: 

„Keď som ako dekan vo svojom príhovore k prvákom-bakalárom hovoril o kultúre vysokoškol-

skej komunikácie, neobišiel som ani kultúru vzdelávacieho prostredia. Povedal som im, že nateraz 

im nemôžeme poskytnú vyšší štandard a požiadal som ich o trpezlivosť a pochopenie. Ako záplatu 

na túto nemilú skutočnosť som im povedal, že po určitom čase im zostane na priestory bývalej ZŠ 

na Petzvalovej ulici iba úsmevná spomienka na tému – ako som študoval vysokú školu na základnej 

škole. Dnes, s odstupom desiatich rokov, sa mi ani nechce veriť, že fakulta prešla aj touto priesto-

rovou anabázou. Verím, že dnes je už natoľko zocelená, že na svojej ďalšej ceste akademickým 

životom prekoná aj oveľa náročnejšie prekážky.“ 

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., následne odovzdal 

dekanke Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., bronzovú medailu PF UPJŠ 

za spoluprácu pri tvorbe a rozvoji medziodborových a učiteľských študijných programov. Histo-

rický kontext založenia Filozofickej fakulty UPJŠ vo svojej prednáške priblížila PhDr. Eva Ko-

walská, DrSc., z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 

Súčasťou programu slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ bola aj 

projekcia dokumentárneho filmu, ktorý vznikol pri príležitosti 10. výročia fakulty, a vystúpenie 

detského ľudového súboru Jantár zo Základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici v Košiciach 

pod vedením Mgr. Mariána Demetera a Mgr. art. Juraja Helcmanovského. Oslavy prvého decénia 



FF UPJŠ v Košiciach vyvrcholili večerným divadelným predstavením Zločin a trest v historickej 

budove Štátneho divadla v Košiciach. 

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
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