
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 2. október 2013 

 

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

podpísali na pôde UPJŠ dohodu o vzájomnej spolupráci 
 

Dnes popoludní navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpredseda vlády SR 

a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Spoločne  

s rektorom UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. podpísal 

Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi MZVaEZ SR a UPJŠ v Košiciach, ktorá bude veľkým 

prínosom predovšetkým pre študentov Filozofickej fakulty v odbore politológia. 

 

„Akademický sektor je pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

jedným z dôležitých partnerov pri formovaní a realizácii zahraničnej a európskej politiky. 

Záujem UPJŠ o podpis dohody o spolupráci sme preto privítali a teší nás o to viac,  

že k vysokoškolským inštitúciám zo západného a stredného Slovenska, s ktorými už má  

ministerstvo formalizované kontakty, pribudne aj univerzita z východoslovenského 

regiónu,“ hovorí podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR Miroslav Lajčák. Osobitne dôležitá bude v nadchádzajúcom období príprava na výkon 

predsedníctva SR v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016, kde existuje veľký 

potenciál zapojenia akademickej obce, či už pri vzdelávaní zamestnancov štátnej správy alebo 

v odborných diskusiách o kľúčových témach európskej agendy. „Rezort diplomacie  

je pripravený poskytnúť univerzite svoju expertízu v rámci pedagogického procesu, 

napríklad formou priamej účasti našich zamestnancov ako prednášajúcich, či vytvorením 

priestoru pre študentské stáže,“ poznamenáva M. Lajčák. 

 

Rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. spolupráca 

s ministerstvom teší, pretože otvára nové možnosti predovšetkým pre študentov: „Naši 

študenti získajú zapojením zamestnancov ministerstva do pedagogického procesu mnohé 

cenné informácie a taktiež neoceniteľné skúsenosti pre ich ďalšie uplatnenie v budúcnosti 

tým, že budú môcť absolvovať odbornú prax na Ministerstve zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR alebo našich veľvyslanectvách v iných krajinách,“ konštatuje. 

 

Podľa slov dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. 

iniciovala Filozofická fakulta zmluvný vzťah medzi univerzitou a ministerstvom z dôvodu,  

že to pomôže niektorým študijným odborom rozšíriť ponuku študentskej praxe v prostredí, 

ktoré študenti fakulty doteraz spoznávali iba prostredníctvom prednášok a seminárov. 

„Podpisom zmluvy sa vytvoria predpoklady aj pre ďalšie rozmery vzájomnej spolupráce, 

ako je prednášková činnosť, účasť na konferenciách, výskumných projektoch a podobne,“ 
hovorí prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
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Ministerstvo sa v rámci svojich finančných a kapacitných možností dohodou zaväzuje: 

- Zapájať odborníkov - zamestnancov ministerstva do pedagogického procesu  

na fakultách univerzity, ktorých výučba je zameraná na oblasť medzinárodných 

vzťahov, diplomacie a práva. 

- Na požiadanie fakúlt sa zúčastniť pripomienkovania návrhov študijných programov 

fakúlt na aktuálny akademický rok a pripomienkovania ďalších materiálov fakúlt, 

vrátane návrhov tém bakalárskych, diplomových a dizertačných prác zameraných  

na oblasť medzinárodných vzťahov a diplomacie. 

- Na požiadanie fakúlt zabezpečiť účasť odborníkov - zamestnancov ministerstva  

v komisiách na vykonanie štátnych záverečných skúšok. 

- V priebehu akademického roka a podľa vopred dohodnutého tematického zamerania 

umožniť na odborných útvaroch ministerstva a na zastupiteľských úradoch SR 

realizovanie krátkodobých stáží študentov fakúlt.  

- Prizývať odborníkov - zamestnancov fakúlt na podujatia medzinárodného charakteru, 

organizované ministerstvom.  

- Napomáhať pri nadväzovaní spolupráce univerzity s vysokými školami v zahraničí.  

- Podporovať prezentáciu univerzity v zahraničí a napomáhať pri získavaní 

zahraničných študentov pre štúdium na univerzite. 

Univerzita sa dohodou zaväzuje, v rámci svojich finančných a kapacitných možností: 

- Upraviť obsah študijného programu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom 

štúdiu podľa pripomienok ministerstva, na základe požiadaviek praxe, pokiaľ  

to umožnia príslušné predpisy o štúdiu na vysokých školách.  

- Na požiadanie ministerstva zabezpečiť odborné prednášky zamestnancov univerzity  

na aktivitách organizovaných ministerstvom podľa aktuálnej potreby. 

- Na požiadanie ministerstva zabezpečiť účasť zamestnancov univerzity v rámci  

vzdelávacích aktivít zamestnancov ministerstva.   

- Na požiadanie ministerstva sa podieľať na príprave a realizácii podujatí 

organizovaných ministerstvom a na vzdelávacích programoch ministerstva.  

- Poskytnúť zamestnancom ministerstva možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacích 

programoch univerzity. 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  bola založená v roku 1959 ako druhá 

univerzita na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS  

a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít  

v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt - Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, 

Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 219 študijných programov v dobrej skladbe 

bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií.  

 

Filozofická fakulta vznikla v rámci UPJŠ 1.1.2007, čím sa po takmer troch storočiach  

od čias Košickej univerzity v novodobých dejinách mesta Košice znovu obnovilo humanitné  

a spoločenskovedné vzdelávanie a UPJŠ stabilizovala svoju štruktúru do plne fungujúceho 

klasického modelu. Vzniku fakulty predchádzalo zriadenie Ústavu filologických a sociálnych 

vied UPJŠ ako výskumného a pedagogického pracoviska s celouniverzitnou pôsobnosťou  

(s 5 katedrami) v júni 2005, ktorý intenzívne spolupracoval s prírodovedeckou fakultou UPJŠ 

na realizácii jej študijných programov medziodborového štúdia prírodovedných predmetov  

a psychológie a filozofie. V súčasnosti má Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 12 katedier. 

 

 
POZNÁMKA:   Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 

 
RNDr. Jaroslava Oravcová 

hovorkyňa 
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