
 

 

 

 

  

 

Rozhodnutie dekana č. 3/2017, 

ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej školy Filozofickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými školami 

 

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. V súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. i) a § 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVŠ“) vydávam toto 

rozhodnutie, ktorým sa určujú kritériá udelenia statusu partnerskej školy Filozofickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými školami (ďalej 

len „rozhodnutie“). 

2. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „FF UPJŠ“) bude 

zabezpečovať spoluprácu s partnerskými školami jednotlivo v súlade s ustanoveniami tohto 

rozhodnutia ako aj v súlade s ustanoveniami dohody o partnerstve uzavretej medzi FF UPJŠ a 

jednotlivými partnerskými školami (ďalej len „dohoda o partnerstve“). 

3. Partnerskou školou sa na základe tohto rozhodnutia rozumie základná škola alebo stredná škola, 

ktorá realizuje formy spolupráce uvedené v čl. III tohto rozhodnutia a podpísaním dohody o 

partnerstve s FF UPJŠ sa zaviazala napĺňať ciele uvedené v tomto rozhodnutí. 

4. FF UPJŠ a jej partnerské školy sú si z hľadiska spolupráce rovnocenné strany, kde FF UPJŠ 

zabezpečuje najmä odbornú stránku spolupráce a partnerské školy poskytujú informácie a súčinnosť 

na to, aby sa mohli efektívne realizovať ciele ustanovené v tomto štatúte. 

 

Článok II 

Partnerská škola 

 

1. Partnerskou školou sa môže stať každá základná škola alebo stredná škola, ktorá prejaví záujem o 

napĺňanie cieľov uvedených v tomto rozhodnutí a ktorá príjme návrh FF UPJŠ na uzavretie dohody 

o partnerstve. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

2. Základnou školou sa na základe tohto rozhodnutia rozumie slovenská základná škola, ktorá 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú 

základné vzdelanie. 

3. Strednou školou sa na základe tohto rozhodnutia rozumie slovenská stredná škola, ktorá poskytuje 

žiakom stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné 

vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Strednou školou je rovnako zahraničná stredná škola 

poskytujúca vzdelávanie obdobného typu. 

4. Postavenie partnerskej školy zaniká skončením dohody o partnerstve spôsobom vymedzeným 

v tejto dohode. Skončenie dohody o partnerstve rovnako znamená zánik záväzkov vyplývajúcich z 

tohto rozhodnutia jednotlivým zmluvným stranám. Tým však nie je dotknuté právo na náhradu 

škody ani záväzok vrátiť druhej strane všetko čo bolo poskytnuté dočasne a za účelom naplnenia 

ustanovení tohto rozhodnutia a dohody o partnerstve. 

 

Článok III 

Pravidlá spolupráce FF UPJŠ a partnerskej školy 

 

1. Spolupráca FF UPJŠ a partnerskej školy je založená predovšetkým na napĺňaní nasledovných 

cieľov: 

a) podporovanie a realizácia aktivít v oblasti spoločných záujmov FF UPJŠ a partnerskej školy, 

b) realizácia vedeckovýskumných aktivít FF UPJŠ na partnerskej škole, 

c) skvalitňovanie výučby a zvyšovanie atraktivity humanitného a spoločenskovedného 

vzdelávania, 

d) skvalitňovanie kariérneho poradenstva v oblasti humanitných a spoločenských vied, 

e) pomoc študentom pri výbere štúdia a pri prechode na vysokú školu, 

f) prezentácia výsledkov vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov FF UPJŠ smerom k 

verejnosti, 

g) zvyšovanie povedomia o kvalitatívnych vlastnostiach FF UPJŠ medzi žiakmi základných 

škôl a stredných škôl. 

2. V záujme efektívneho dosahovania cieľov vymedzených v ods. 1 tohto článku rozhodnutia sa FF 

UPJŠ a partnerská škola zameriavajú predovšetkým na nasledujúce oblasti spolupráce: 

a) spolupráca na vedeckovýskumných projektoch, 

b) účasť žiakov a učiteľov partnerskej školy na popularizačných a propagačných akciách 

FF UPJŠ, 

c) podpora profesijného rastu učiteľov, 

d) podpora predmetových súťaží a olympiád, 

e) zabezpečovanie pedagogickej praxe študentov učiteľstva a podpora výučby cvičných 

učiteľov humanitných a spoločenskovedných predmetov. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu dekanom FF UPJŠ. 

 

V Košiciach dňa 01. 06. 2017 

 

.    prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

           dekanka FF UPJŠ 


