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Ctené slávnostné zhromaždenie  

Vaša excelencia pán prezident 

Vážený pán predseda KSK,  

Vážený pán dekan, ctená AO jubilujúcej fakulty 

Vaše magnificencie páni rektori KU a TUKE, 

spektability, honorability, 

Milí študenti, 

úprimne rád využívam túto chvíľu, aby som sa k Vám prihovoril v 

mene svojom i celého vedenia UPJŠ a vyjadril slová uznania 

a poďakovania akademickej obci jednej z najkvalitnejších fakúlt 

v slovenskom vysokoškolskom priestore pri príležitosti jej jubilea. 

V tomto tvrdení sa neopieram  o svoje pocity, ale o jasné 

a preukázateľné výsledky ostatných ročníkov hodnotení agentúry 

ARRA, ako aj najnovších rankingových umiestnení UPJŠ, ktorej 

zlepšujúce sa umiestnenia sa opierajú v značnej miere o výsledky, 

ktoré prinášajú zamestnanci a študenti PF. 

 Pri nedávnej  ceste do BA som si v aute listoval elegantnú 

publikáciu pod názvom „Premeny v čase“, ktorú kolektív autorov PF 

vydal pred piatimi rokmi, teda pri príležitosti 50. výročia jej založenia. 

Naozaj príhodný titul, Prírodovedecká fakulta prešla za 55 rokov svojej 

existencie ozajstnou premenou v čase: v 60tych rokoch z mladučkého 

subjektu vďaka podpore VŠT v KE, KU BA a KU v Prahe i predstaviteľov 

regiónu, vznikla inštitúcia, ktorá sa okamžite ujala svojho 

spoločenského poslania – posilniť výchovu učiteľov v prírodovedných 

disciplínach. Za niekoľko rokov sa postupom času premenila na 

sebavedomú inštitúciu, ktorá v spolupráci s košickými ústavmi SAV si 

dala za cieľ vychovávať aj vedcov a to spôsobom, akým nám vštepili 

osobnosti ako prof. Hajko, Szabo, Kolbenheyer, Kristián, Praslička, 

Sopková, Bukovský a ďalší: ak vychovávať, tak jedine na základe 

vlastnej skúsenosti získanej výskumom, ktorého úroveň by čím skôr 
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mala prekročiť národný rozmer a prostredníctvom zahraničných 

partnerov sa čím skôr napojiť na širší medzinárodný rámec. Vďaka 

múdrej personálnej politike a prajnej atmosfére sa to aj v totalitnom 

režime darilo plniť. Utešene sa rozvíjala vedecká a personálna 

infraštruktúra tak, že na prelome milénií už v demokratickom zriadení 

sme skonštatovali, že na fakulte začínajú dominovať jednoodborové 

študijné programy. Tento trend pokračuje dodnes. 

Premena v čase: začítal som sa do spomienok dekanov, dokonca 

aj do tých vlastných a uvedomil som si, že každý z nás musel čeliť iným 

výzvam, nikdy to nebolo jednoduché. Po nežnej revolúcii fakulta ako 

jedna z prvých na Slovensku obdivuhodne zvládla prechod na 

vzdelávanie na základe bolonskej deklarácie, nikdy nepristupovala 

k transformácii štúdia formálne, snažila sa o hľadanie ťažšej cesty – 

cesty hľadania modelov, ktoré v sebe niesli symbiózu skúseností 

zahraničných partnerov a domácich špecifík k čomu sme umne využili 

mobilitné projekty EU v rámci programu TEMPUS. Odmenou nám boli 

pozitívne rekcie zo strany študentov, aktívny prístup zamestnancov, 

posilňovanie spoločenskej autority, prvé úspechy v rankingoch. Možno 

ešte náročnejšie bolo správne reagovať v prostredí  EU. Úplne 

zmenená vedecká infraštruktúra vďaka EŠF v minulom 

programovacom období vravia jasnou rečou či to fakulta zvládla. 

Súčasné vedenie ôsmi rok  rozvíja tvorivý potenciál zamestnancov 

a študentov, musí čeliť nečakaným negatívnym dopadom našej štátnej 

školskej a vedeckej politiky, ktoré sa prejavujú dopadmi ako odliv 

talentov do zahraničia, meškajúce výzvy na udržanie a rozvoj vedeckej 

infraštruktúry a personálne posilnenie vybudovaných pracovísk  

a podfinancovanie  inštitucionálnej vedy. Niekedy sa priznám, že mi je 

ľúto že múdre koncepčné rozhodnutia o zriaďovaní a podpore 

univerzít ako keby skončili pred bránami nového milénia. Všetky 

dovtedy zriadené subjekty ešte v spoločnom štáte Čechov a Slovákov 

potvrdzujú svoju dominanciu  v kvalite absolventov, a medzinárodnej 

reputácii na základe vedeckých výstupov, ale  žiaľ v súčasnosti zďaleka 
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necítime reálnu primeranú podporu našim výsledkom a postaveniu. 

Veľký počet verejných VŠ, rovnostárstvo v ich financovaní bez odvahy 

definovania priorít a cielenej podpory tých najlepších spôsobuje, že 

v medzinárodnej konfrontácii SVŠ pri evaluácii projektov v rámci FP6-

7 a H2020 ťaháme  za kratší koniec. Zamýšľam sa nad dopadmi 

poslednej novely a Zákona o kvalite a kladiem si otázku, či sa to zmení 

v FP9? Áno, odpoveď by mohla byť veľmi pesimistická, ale nechcem ju 

takto formulovať. So všetkou vážnosťou prehlasujem, že ak košické 

prostredie bude udržiavať súčasný trend vynikajúcich vzťahov 

košických univerzít a ústavov SAV, presadíme sa. Intedisciplinarita 

prírodných, technických, biomedicínskych a spoločenskovedných tém 

je to, čo nás robí inými a na tom budujme.  Budujme na prajnosti jeden 

druhému, projekty UVP a investičný zámer TIP sú základom, ktorý 

zatiaľ nikto z našich zahraničných partnerov nespochybnil. Spoločne 

máme šancu presvedčiť politikov a získať ich pre naše ciele, ktoré by 

nemali mať charakter osobného prospechu a dosah len vlastnej 

kancelárie, či laboratória – tým mladú generáciu neoslovíme. Oslovíme 

ju, ak pocíti, že v KE  je šanca na hodnotný život. KE univerzity spolu s 

partnermi ITV, MEDIV, TIP musíme spoločne previazanými aktivitami 

zabojovať o dôveru mladej generácie. Som optimista a urobím pre to 

maximum aj preto, lebo cítim podporu  našej PF. 

Dámy a páni, 

univerzity EÚ v súčasnosti prehodnocujú svoje poslanie. 4.-7. 

apríla som sa zúčastnil výročnej konferencie EUA aj tu prítomnými 

magnificenciami. Tohtoročnou témou bol vplyv univerzít na rozvoj 

spoločnosti. Aj v tejto téme rezonuje odlišná  situácia v jednotlivých 

regiónoch kontinentu. Iné očakávania sú od univerzít v tradičných 

baštách vzdelania vo vyspelej Európe, iné v krajinách tzv. E13, kde 

patri aj SR a iné v balkánskych krajinách či Kosove. Na druhej strane 

nás naprieč Európou zjednocuje fakt, že vyspelá EU očakáva stále 

intenzívnejší dialóg medzi univerzitami a spoločnosťou s postupným 

posilnením zodpovednosti univerzít za prijímané riešenia. V sekcii 
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venovanej problematike akademických hodnôt odznela otázka, kde 

boli univerzity v GB ak sa diskutovala téma Brexitu a ako je možné, že 

napriek jednoznačnému pozitívnemu stanovisku akademikov byť 

súčasťou EU výsledok referenda dopadol ako dopadol. Ako sa má viesť 

dialóg AO s verejnosťou, aby to už nebola politika. EU investuje do 

smart riešení na skvalitnenie života obrovské prostriedky. Očakáva sa, 

že motorom medzi riešiteľmi by mali byť univerzity. Fikcia - 

skutočnosť? Aká je a bude realita v KSK? 

Opäť budem optimistom: zrejme si viacerí spomínate na 

vydarené podujatie firiem aj s účasťou univerzít pod názvom  „Východ 

nie je exit“ s cieľom analyzovať príčiny úniku mozgov z Východného 

Slovenska. Tento slogan sa tak ujal, že je požiadavka, aby sme 

pokračovali v rozvíjaní aktivít pod jeho dáždnikom. Ale čo je pre nás 

zvlášť povzbudivé, že my  rektori východoslovenských univerzít sme 

zažili zriedkavý  jav – obchodné spoločnosti a firmy nás 

prostredníctvom svojho zástupcu oslovili, aby hlavnými 

protagonistami v týchto aktivitách boli univerzity, pretože nikto nás 

nemôže obviniť zo  zištných cieľov, naše poslanie je univerzálne 

prospešné pre všetkých, ktorí potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. 

To je veľká zodpovednosť a dôvera, ktorú treba ďalej rozvíjať. Som 

presvedčený, že práve PF je inštitúciou, ktorá v tomto smere má 

potenciál a kreativitu, ako pomôcť spoločnej veci. 

Vážený pán  dekan, vážení členovia vedenia PF, ctená AO PF, 

je pre mňa veľkým zadosťučinením, že ako rektor UPJŠ  Vám 

môžem vysloviť slová poďakovania za úsilie pri budovaní nielen fakulty 

ale aj univerzity. V minulosti fakulta neraz proaktívne podporila rozvoj 

univerzity podobným mechanizmom, ako sama vznikla, tj. s podporou 

inej inštitúcie. Nedá sa nespomenúť a neoceniť pomoc pri vzniku  

Filozofickej fakulty, Detašovaného pracoviska v RV čím nepriamo 

ovplyvnila vývoj nášho ÚTVaŠ. Vždy ponúkala univerzite zaujímavé 

podnety. Založila a vybudovala CCV, ktoré už takmer dve desaťročia 

reprezentuje univerzitu v ďalšom vzdelávaní. Fakulta pred dvoma 
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rokmi    neváhala poskytnúť túto jednotku pre služby celej  univerzity, 

taktiež v oblasti vedy v jej lone vzniklo účelové pracovisko CIB na báze 

projektu CELIM, ktoré sa stalo popri UVP základnou bunkou pre vznik 

TIP. Vývojový tím AIS a jeho produkty AIS1 a AIS2  ako pýcha PF 

vyvíjané pre riadenie štúdia na 16 SVŠ prechádza v súčasnosti 

manažérsky pod hlavičku univerzity. To je aspoň niekoľko príkladov 

nadčasového rozmýšľania a prístupu vedúcich osobností fakulty. 

Podobné podnety  tu boli aj v minulosti najmä v oblasti 

interdisciplinárneho prístupu, riadenia  štúdia a neraz boli rozvojovým 

impulzom pre celú univerzitu. 

Ďakujem a želám kolektívu fakulty ďalšie múdre manažérske 

rozhodnutia, ktoré pomôžu zachytiť rozhodujúce trendy vo VŠ 

vzdelávaní a vede. Ďalej želám fakulte mnoho úspechov v získavaní 

tých najlepších študentov. Vás, kolegovia tvoriví zamestnanci PF 

chcem vyzvať k sebavedomému prístupu v súťaži o zahraničné 

projekty a želám Vám úspech v práci i súkromnom živote. Chcem aj 

v tejto chvíli za členov celého kolégia rektora deklarovať našu podporu 

potrebám fakulty. Za jeden z najväčších benefitov našej alma mater 

považujem prajnú atmosféru medzi vedením univerzity a jej 

súčasťami. Je to dôležitý predpoklad, aby aj ciele PF sa darilo úspešne 

napĺňať v jej prospech i v prospech celého regiónu a rezortu VŠ. 

Vivat Academia, vivant professores, vivant juniores academiae 

nostrae! 

Quod felix  bonum fortunatemque sit. 

 


