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Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. slávnostne zložil rektorský sľub 

 

Vo štvrtok 15. októbra 2015 o 11:00 hod. sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Najvyšší 

funkcionári univerzít a pozvaní hostia si pri insígnií UPJŠ v Košiciach, ktorá pripomína jej 

hodnoty, poslanie a tradíciu vypočuli rektorský sľub prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.: 

„Sľubujem na svoju česť, že povinnosti rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a  vynaložím 

všetky sily v prospech našej univerzity v duchu všeľudských zásad etiky, humanizmu a 

demokracie".  

Po zložení sľubu boli novému rektorovi UPJŠ v Košiciach odovzdané insígnie 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – rektorská reťaz a žezlo.  

 „Uvedomujúc si silu historického odkazu našich predchodcov v tejto chvíli stojím 

pred slávnostným kolégiom predstaviteľov slovenskej akademickej obce v talároch a s 

insígniami, symbolmi, ktoré už po niekoľko storočí v Európe sú výrazom nezávislosti 

univerzít od svetskej moci, symbolmi čestnosti, otvorenosti, spravodlivosti a pokroku. 

Preto pri každom svojom dôležitom rozhodnutí, pri každom výkone svojho povolania, 

budem mať na zreteli rektorský sľub a spolu s prorektormi a dekanmi nezabudnem na 

symboliku vysokoškolského talára a univerzitných insígnií“, konštatoval rektor UPJŠ 

v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Rektor univerzity slávnostne dekoroval a odovzdal prorektorské insígnie prorektorke 

pre legislatívu prof. h. c. doc. JUDr. Márii Bujňákovej, CSc., prorektorovi pre 

vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petrovi Fedoročkovi, CSc., 

prorektorovi pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc., 

prorektorovi pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavlovi Jarčuškovi, PhD., 
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prorektorke pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Márii Marekovej, CSc., prorektorke 

pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvii Ručinskej, PhD. 

Súčasťou inaugurácia bolo aj slávnostné dekorovanie a odovzdanie dekanských insígnií 

dekanke Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, CSc., 

dekanke Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Márii Hencovskej, CSc., 

dekanke Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., dekanovi 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD., dekanovi 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabrielovi Semanišinovi, PhD. 

Vo svojom inauguračnom príhovore rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. spomenul aj 

výsledky komplexnej akreditácie, „... s pocitom hrdosti vnímame skutočnosť, že naša 

univerzita obhájila status „univerzita“, potvrdila svoje popredné postavenie v slovenskom 

vysokoškolskom vzdelávacom priestore.“  

Rektor nezabudol oceniť prácu predchádzajúcich rektorov a poďakovať im za ich 

neodmysliteľný prínos pri zveľaďovaní, ako preukázali výsledky akreditačnej komisie, dnes už 

jednej zo štyroch najlepších univerzít na Slovensku. Menovite vo svojom príhovore poďakoval 

svojmu predchodcovi prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, DrSc.: „Magnificencia, pán 

rektor Mirossay, len ten, kto na chvíľu zažil ťarchu zodpovednosti úradu rektora vie 

oceniť Tvoj nezmazateľný vklad do rozvoja našej univerzity. Želám Ti pevné zdravie, 

veľa tvorivých nápadov vo vedeckej i pedagogickej práci, spolieham na Tvoje rady ako 

člena VR či ako člena v  mojich poradných orgánoch.“ 

Okrem bývalého rektora UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., 

sa slávnostnej inaugurácie zúčastnili aj ďalší bývalí rektori univerzity – prof. Ing. Slavko 

Chalupka, CSc., prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. a prof. 

h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 

Inaugurácie rektora UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili aj rektori, resp. v ich zastúpení 

prorektori slovenských a zahraničných vysokých škôl, dekani resp. v ich zastúpení prodekani 

slovenských vysokých škôl, ale aj vzácni hostia ako J. E. prezident SR Rudolf Schuster, 
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primátor mesta Košice Richard Raši, viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová, 

viceprimátor mesta Košice Martin Petruško, košický arcibiskup – metropolita J. E. Mons. 

Bernard Bober, predseda Židovskej náboženskej obce Pavol Sitár, riaditelia ústavov Slovenskej 

akadémie vied, riaditelia zdravotníckych zariadení, významní predstavitelia súkromnej 

podnikateľskej sféry, riaditelia gymnázií, členovia vedeckých rád univerzity a vedeckých rád 

fakúlt, členovia akademických senátov univerzity a akademických senátov fakúlt, zamestnanci, 

učitelia a študenti univerzity.  

 Inauguračný príhovor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. ukončil mystickou prosbou otca 

zakladateľa fyziky Archimeda: „Da ubi consistam, et terram caelumque movebo. Dajte mi 

pevný bod a pohnem zemeguľou aj nebom.“ 

 Slávnostné chvíle inaugurácie rektora, prorektorov a dekanov spestrilo vystúpenie 

speváckeho zboru Chorus Universitatis Šafarikiane, ktorý dirigovala jeho zbormajsterka Jana 

Havrilová.  

 Nové vedenie univerzity na dnešnej inaugurácii rektora UPJŠ v Košiciach deklarovalo, 

že bude pokračovať v tradíciách a hodnotách, ktoré univerzita budovala od svojho vzniku 

v duchu slogana UPJŠ v Košiciach „múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie 

budúcnosti“.  

 

 

 

 

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

 

Mgr. Mária Hrehová, PhD.  

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach 

  



 
 
 
 
 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Mgr. Mária Hrehová, PhD., Tlačový referent a hovorca; Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2,  

041 80 Košice; Kontakt: mobil: +421905 385 911; e-mail: maria.hrehova@upjs.sk; web: www.upjs.sk  

Príloha 

Foto: archív UPJŠ v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prorektor pre rozvoj a európsku 

problematiku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia 

Ručinská, PhD., predseda Akademického senátu UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD., rektor UPJŠ 

v Košiciach prof. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektorka pre legislatívu prof. h. c. doc. JUDr. Mária 

Bujňáková, CSc., prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektor pre 

vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
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Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. slávnostne skladá rektorský sľub. 

 

 

RNDr. Pavol  Sovák, CSc. podpisuje rektorský sľub. 
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Slávnostný príhovor primátora mesta Košice Richarda Rašiho.  


