
 
 

 
 
 
 

                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si pripomína prvé decénium 

svojej existencie 
 

Prvýkrát v histórii fakulty dekanka udelila pamätné medaily Filozofickej fakulty 

UPJŠ v Košiciach 
 

▪ KOŠICE 23. MARCA 2017 

 

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

existencie na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ. 

„Desať rokov spolu tvoríme príbeh znovuzaloženej Filozofickej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach,“ prihovorila sa slávnostnému zhromaždeniu v Historickej aule 

Rektorátu UPJŠ dekanka fakulty prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

„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 detskej 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 priestory 

ponúkajú študentom príležitosť absolvovať štúdium v študijných programoch humanitných, 

spoločenskovedných, historických a pedagogických odborov. Osobitnou prioritou fakulty je 

zvyšovanie dostupnosti štúdia pre našich študentov aj na partnerských zahraničných 

univerzitách a pripravenosť študentov pre potreby pracovného trhu,“ zdôraznila vo svojom 

slávnostnom prejave profesorka Oľga Orosová. 

Po prvý raz v histórii fakulty udelila dekanka pamätné medaily Filozofickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach. Výnimočné ocenenie si počas slávnostného aktu z rúk prof. PhDr. Oľgy Orosovej, 

CSc., prevzalo dvanásť 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 vystúpili aj 

rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektor UPJŠ a prvý dekan Filozofickej fakulty 

UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel 

Semanišin, PhD., a historický kontext založenia Filozofickej fakulty UPJŠ vo svojej prednáške 

priblížila PhDr. Eva Kowalská, DrSc., z Historického ústavu SAV v Bratislave. 

 

Všeobecné informácie o Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach 
 

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola zriadená k 1. januáru 

2007. Organizačným medzičlánkom vzniku fakulty bol Ústav filologických a sociálnych vied 

UPJŠ, ktorý bol založený 1. júna 2005. Návrh vtedajšieho rektora univerzity Prof. h. c. prof. 

JUDr. Vladimíra  Babčáka, CSc., na zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ, po predchádzajúcom 

súhlase Akreditačnej komisie SR, schválil Akademický senát UPJŠ 14. decembra 2006. Rektor 

svojou zriaďovacou listinou ustanovil Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach k 1. januáru 2007 

a poveril výkonom funkcie dekana prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., ktorý stál na čele fakulty – 

po opakovanom zvolení Akademickým senátom FF UPJŠ – dve funkčné obdobia (v rokoch 

2007 – 2011 a 2011 – 2015). V roku 2015 bola za dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ zvolená 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

Filozofická fakulta UPJŠ postupne dopĺňala svoju organizačnú štruktúru – dnes pozostáva 

z 12 katedier, Centra jazykovej prípravy a Tlmočníckeho ústavu. Personálnu štruktúru tvorí 130 

vysokoškolských učiteľov – 14 profesorov, 28 docentov, 73 odborných asistentov, 5 asistentov 

a 10 lektorov. Fakulta ponúka uchádzačom o štúdium 80 akreditovaných študijných programov 

I. a II. (bakalárskeho a magisterského) stupňa štúdia a 7 akreditovaných študijných programov 

III. (doktorandského) stupňa štúdia. Na FF UPJŠ aktuálne študuje 1 523 študentov – za desať 

rokov bolo úspešným absolventom odovzdaných 2 406 diplomov bakalárskeho stupňa štúdia, 

1 676 diplomov magisterského stupňa štúdia, 123 diplomov doktorandského stupňa štúdia 

a 161 vysvedčení absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia. 

Kvalita vedeckovýskumnej činnosti FF UPJŠ – v domácom aj medzinárodnom kontexte – 

prináša svoje významné výsledky. Po katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, 

ktorej výskumný kolektív riešil medzinárodné projekty, získal v roku 2016 tím katedry histórie 

projekt prestížneho grantu z programu Horizont 2020. Po katedre anglistiky a amerikanistiky 

sa aj katedra histórie podieľa na ponuke študijných programov FF UPJŠ s dvojitými diplomami. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov v siedmich študijných odboroch. 

 

 

▪ SPRÁVU VYPRACOVAL 

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

e-mail: marian.gladis@upjs.sk 


