Mimoškolské aktivity na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Milí záujemcovia o štúdium na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, štúdium na vysokej škole ponúka mimo kvalitného vzdelania aj
mnohé iné záujmové činnosti, či už v rámci mesta Košice, alebo pod taktovkou jednej
z najkvalitnejších univerzít na Slovensku, a to Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Mesto Košice, ako jedno z najkrajších slovenských historických miest ponúka širokú
možnosť kultúrneho, športového a voľnočasového vyžitia. Mimo širokej ponuky divadiel,
galérií, múzeí a koncertov zároveň každoročne organizuje niekoľko zaujímavých podujatí
akými sú napríklad festival súčasného umenia Biela Noc, Medzinárodný maratón mieru,
Košice gurmán fest, Hevhetia festival, Vianočné trhy, atď. Avšak večerom sa život
nekončí, ba naopak, v noci sú Košice miesto plné energie, pohody a zábavy s celou
varietou kultúrnych centier, akými sú napr. Tabačka Kulturfabrik, Kasárne/Kulturpark, či
nočných klubov ako Ibiza, Retro, Jazz a mnoho ďalších.
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Pre tých, ktorí chcú byť aktívni aj po škole a nevysedávať na intráku, či doma,
naša fakulta ponúka širokú škálu mimoškolských aktivít v spolupráci so Študentským
parlamentom Fakulty verejnej správy v rámci, ktorého sa môžeš aktivizovať aj ty, buď pri
príprave podujatí, večierkov, plesov, zbierok, športových udalostí, či odborných
prednášok a tak získavať cenné skúsenosti v rámci skvelého mladého kolektívu.
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Študenti našej fakulty si môžu vybrať aj z bohatej ponuky športových oddielov a
klubov, ktoré pôsobia pod hlavičkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Záujemcovia o rekreačný, ale aj vrcholový šport sa môžu venovať volejbalu, hokeju,
basketbalu, futbalu, plávaniu, tenisu, lyžovaniu, kulturistike, vodáctvu a mnohým ďalším
športom.
Mimo športového vyžitia na pôde univerzity pôsobí aj Študentský Rozhlas Košice,
známy ako ŠtuRKo. Je to internátne rádio študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, v ktorom aj ty môžeš rozvíjať svoje moderátorské, prípadne technické nadanie.
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Zaujímavé aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov ti zas ponúkajú lokálne
pobočky študentských záujmových a profesijných organizácií, akými sú AIESEC, ESN
(Erasmus Student Network), AZU (Aktivita Zvyšuje Úspech), v ktorých aj ty môžeš rozvíjať svoj
talent a nadanie v oblasti líderstva, manažmentu, mentorstva a prípravy celej rady
projektov zameraných na rozvoj osobnosti.
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A ak stále nemáš dosť, tak si užívaj voľno, spoznávaj nových ľudí, venuj sa vo
voľnom čase novým veciam, ktoré ťa na fakulte bavia, navštevuj rôzne kurzy, ktoré rozšíria
tvoj obzor, alebo si naplň svoj voľný čas inými aktivitami, ktoré by si chcel robiť vo svojom
profesionálnom živote. Alebo sa pridaj do študentského parlamentu, či internátnej rady,
rádia, televízie, neziskovej organizácie, zapájaj sa do projektov, dobrovoľníckej činnosti,
začni písať, fotiť alebo športovať. Lebo živote už nikdy nebudeš mať toľko času, koľko ho
budeš mať na vysokej škole. Venuj sa preto naplno sebe, svojim záujmom, svojmu rozvoju
tak, aby si sa po absolvovaní vysokej školy neocitol na začiatku hľadania sa, ale na
križovatke s možnosťou voľby.

