Dôvodová správa
Mesto Košice je v súčasnosti sídlom troch významných univerzít, čo vytvára predpoklady
pre zapojenie akademickej obce do verejnej diskusie o aktuálnych celospoločenských
problémoch, v súlade s Vysokoškolským zákonom.
Vyžaduje si to však vytvoriť taký priestor a podmienky, aby sa študenti mohli pod vedením
svojich pedagógov, prípadne aj odborníkov z praxe, nielen teoreticky vzdelávať, ale aby sa
naučili prakticky reagovať aj na nové celospoločenské výzvy, pred ktorými sa ocitá súčasná
spoločnosť 21. storočia. Umožniť vytvorenie takéhoto priestoru pre tvorbu, prezentáciu
prípadne realizáciu riešení aktuálnych celospoločenských výziev má za cieľ nezisková
organizácia Akademické dni mesta Košice (ďalej len ADMK).
Zámerom ADMK je vytvoriť pre akademickú obec v Košiciach priestor a možnosť
formulovať a prezentovať svoje názory a koncepcie na aktuálne celospoločenské problémy
a významné udalosti, prioritne pre potreby mesta Košice a Košického samosprávneho kraja,
ale aj pre potreby širšieho okruhu verejnej správy i laickej verejnosti. ADMK vytvorí priestor
cestou organizovania študentských konferencií, prednášok a workshopov, kde budú môcť
študenti prípadne doktorandi, analyzovať spoločenské problémy súčasnosti v oblasti
spoločenskovednej, medicínsko-prírodovednej aj technicko-spoločenskej. Okrem toho
myšlienka iniciatívy ADMK odráža súčasný trend v spoločnosti - potrebu zlepšenia
vzájomného prepojenia verejná správa - občan, poskytnutím možnosti akademickej obci,
rozvíjať aktivity a kreativitu vytváraním teoretických modelov súčasnej spoločnosti (v súlade
s PHSR KSK 2016 – 2022).
Cieľom projektu ADMK je tak
− aktivizovať akademickú mládež študujúcu v Košiciach,
− zaviesť tradíciu študentských odborných podujatí s vytýčeným okruhom tém,
− riešiť súčasné problémy spoločnosti v odborných tímoch,
− rešpektovať medziodborový charakter súčasných spoločenských problémov,
− prezentovať názory a koncepcie, ako výsledok vedecko-odbornej činnosti študentov,
− viesť konštruktívny dialóg k závažným celospoločenským témam.
Zakladateľmi ADMK sú:

1. Jeho Excelencia Dr.h.c.mult., Ing. RUDOLF SCHUSTER, CSc., Prezident Slovenskej
republiky v rokoch 1999-2004,
2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpená Jeho Magnificenciou Prof.
RNDr. PAVLOM SOVÁKOM, CSc.
3. Technická univerzita v Košiciach, zastúpená Jeho Magnificenciou Prof. Ing.
STANISLAVOM KMEŤOM, CSc.
4. Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zastúpená Jej Magnificenciou
Prof. MVDr. JANOU MOJŽIŠOVOU, PhD.
5. Mesto Košice, zastúpené primátorom MUDr. RICHARDOM RAŠIM, PhD., MPH
6. Košický samosprávny kraj, zastúpený predsedom JUDr. ZDENKOM TREBUĽOM.
Orgánmi ADMK sú:
1. správna rada (najvyšší orgán n. o. tvorený štatutárnymi zástupcami zakladateľov)
2. riaditeľ (štatutárny orgán n. o., riadi činnosť n. o. a koná v jej mene)
3. dozorná rada (kontrolný orgán n. o. 5 členov, tvorený kvestorom alebo iným delegátom
univerzity a poslancom mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, funkčné obdobie
5 rokov)
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4. výbor pre spoločensko-vedné otázky (poradný orgán n. o. tvorený odborníkmi z danej
oblasti)
5. výbor pre medicínsko-prírodovedné otázky (poradný orgán n. o. tvorený odborníkmi
z danej oblasti)
6. výbor pre technicko-spoločenské otázky (poradný orgán n. o. tvorený odborníkmi z danej
oblasti)
Sídlom ADMK je Prezidentská knižnica, Hlavná 27, 040 01 Košice. Pre zabezpečenie
činnosti ADMK bol navrhnutý ročný členský príspevok vo výške 4 000,- Eur na pokrytie
režijných nákladov ADMK, z ktorého by sa mali hradiť polovičné pracovné úväzky riaditeľa
ADMK a jedného administratívneho zamestnanca.

Košice, 8. 8. 2016
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