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Magnificencie, vážení páni rektori,  

spektability, vážené pani dekanky, páni dekani, 

honorability, 

vážený pán emeritný prezident, vážený pán 

predseda Košického samosprávneho kraja, 

vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, ctení hostia,  

možno sa viacerí z vás pri prečítaní čísla 55 na pozvánke na Slávnostné  

zasadnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach pozastavili nad tým, prečo si treba špeciálne 

pripomínať výročie, ktoré väčšine ľudí rozhodne nepripadá ako okrúhle. 

Skúsenejší počtári síce rýchlo prídu na to, že 55 je rovnako okrúhle číslo 

ako napr. 50. Stačí si len vhodne zvoliť číselnú ústavu. Ale toto určite nie 

je dostatočne dobrý dôvod,  aby sme sa rozhodli investovať čas a energiu 

do pripomenutia si tohto výročia. Ten  hlavný dôvod tkvie v niečom úplne 

inom. Slovo univerzita pochádza z latinského “Universitas magistrorum 

et scholarium“. Voľne preložené ide o komunitu majstrov a učňov, alebo 

ak chcete učencov, učiteľov a žiakov. A my by sme dnešnou, ale aj 

ďalšími udalosťami, ktoré nás ešte iba čakajú, chceli predovšetkým 

prispieť k budovaniu tejto komunity - fakultnej, univerzitnej, ale aj 

slovenskej.  

Jej neodmysliteľnou súčasťou sú naši absolventi. Je to niečo, čím sa hrdí 

každá vysoká škola s tradíciou a absolventi sú tým, čo zviditeľňuje 
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vysokú školu v očiach širokej verejnosti. Naši absolventi sa zvyknú 

pravidelne stretávať v 5-ročných intervaloch už od roku 1998 a vždy sme 

mohli hovoriť o stovkách absolventov, ktorí si opätovne našli cestu na 

svoju alma mater.  Veríme, že ani v tomto roku tomu nebude ináč. Práve 

absolventi pred 5 rokmi jednoznačne požadovali, aby sa ďalšie stretnutie 

uskutočnilo už o 5 rokov. Je to dosť dlhá doba na to, aby bolo opätovne 

čo bilancovať, načo spomínať a neprerušila sa kontinuita spomienok 

a sociálnych väzieb. Pevnosť týchto väzieb formuje a utužuje čas, a preto 

si nemôžeme dovoliť hazardovať s lojalitou tejto časti našej komunity. 

Komunitu univerzity a fakulty tvoria tiež učitelia, vedeckí pracovníci, 

študenti všetkých stupňov štúdia, ale čoraz významnejšiu úlohu zohrávajú 

aj ďalší profesionáli, bez ktorých nemôže moderná vysokoškolská 

inštitúcia existovať. Tieto skupiny zdanlivo interagujú  na dennej báze 

a mohlo by sa zdať, že nie je potrebné nejako špeciálne investovať do 

utvárania a upevňovania väzieb medzi. Nie je to však pravda. Všetkých 

nás ovplyvňuje moderná doba. Žijeme rýchlo, denne sa snažíme 

dosahovať stanovené míľniky, zvažujeme  do čoho investovať naše úsilie. 

Súčasná doba nás prinútila venovať pozornosť merateľným 

ukazovateľom a akosi menej času zostáva na akademické stretnutia 

a dišputy, ktoré vždy patrili k univerzitám. A hoci sa na prvý pohľad 

môžu javiť ako niečo neproduktívne, prežité, v konečnom dôsledku 

posúvali dopredu ľudské poznanie a budovali úctu k vzdelaniu 

a akademickému svetu. Formovali aj vzťah učiteľov a študentov. Ten sa 
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dnes redukuje na rôzne formy elektronickej komunikácie. Študenti trávia 

na univerzite čoraz menej času, vytráca sa osobný kontakt, stráca sa 

špecifické fluidum, ktoré k vysokoškolskému štúdiu patrí.  

Akademický svet je dnes, aspoň v našich podmienkach, oveľa otvorenejší 

ako bol v minulosti. Ku tradičným partnerom, ako sú  univerzity a  

akadémia vied pribudol predovšetkým komerčný sektor, ale aj štátna 

a verejná správa. Čoraz intenzívnejšie sa snažíme interagovať aj so 

strednými a základnými školami. 

Preto sme sa rozhodli, že skúsime pozvať všetkých, ktorých som 

vymenoval. Chceme sa s vami podeliť o to, čo sa nám podarilo a čo by 

sme chceli, aby fungovalo lepšie. Chceme tiež využiť túto unikátnu 

príležitosť, aby sme poďakovali tým, čo výrazným spôsobom k našim 

úspechom prispeli. A v konečnom dôsledku chceme vytvoriť aj priestor 

na osobné stretnutia, rozhovory a upevnenie či nadviazanie nových 

kontaktov. To všetko umocnené atmosférou tohoto krásneho kultúrneho 

stánku. 

Ako teda vyzerá obzretie za predchádzajúcimi 5 rokmi? Bol to 

predovšetkým zápas o to, aby sme získali čo najviac poznaniachtivých 

študentov – záujemcov o štúdium prírodných vied, matematiky 

a informatiky. A následne ich na fakulte udržali. Popularizujeme vedu, 

podporujeme predmetové olympiády a súťaže, vedieme zanietených 

stredoškolákov  a umožňujeme im využívať naše laboratória. Aj napriek 
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osobnému prístupu a pozitívnemu vzťahu k fakulte, renomované 

zahraničné univerzity sú pre nadaných a ambicióznych študentov výzvou, 

ktorej nedokážu odolať. Evidentne ide o širší problém, ktorí si vyžaduje 

koordinovaný postup všetkých zainteresovaných zložiek. Nateraz je 

našim cieľom aspoň bojovať o to, aby sa títo odídenci v istej etape svojej 

profesionálnej kariéry vrátili späť k nám na Slovensko. 

Zatiaľ sa nám celkom nepodarilo zastaviť negatívne trendy, ale teší nás, 

že naši študenti a absolventi majú stále veľmi dobrú reputáciu 

u zamestnávateľov. Aj keď by sme privítali, aby sa zamestnávatelia viac 

pýtali kto, u koho a čo študoval. V tom ešte výrazne zaostávame za 

vyspelým svetom. Významnou a špecifickou črtou našej skladby 

študentov je vysoký podiel doktorandov. Aj v tomto smere však cítiť 

problémy, pretože v niektorých oblastiach po doktorandoch nie je dopyt 

a komerčné prostredie ponúka oveľa lepšie podmienky, ako vieme 

ponúknuť my. Všetky generácie zrejme hovorili o tom, že dnešní študenti 

sú horší ako boli tí predtým. Ak sa na to pozrieme s nadhľadom, tak si 

musíme uvedomiť, že sú predovšetkým iní. Narodili sa do inej doby, sú 

konfrontovaní s inými požiadavkami a prostredím. Humanizácia školstva 

ich nevedie k tvrdej a systematickej práci. Na vysokú školu väčšinou 

neprichádzajú plní odhodlania, osobných ambícii a cieľov. A pritom 

všetci, čo sa venujeme prírodným vedám, matematike a informatike 

vieme, že úspechy v týchto oblastiach neprichádzajú bez odriekania 

a obetí.  Samozrejme stále existuje aj veľa výnimiek, ktoré nás motivujú, 
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aby sme sa ďalej venovali tomu, čo sme si vybrali za životné povolanie 

a poslanie. 

Veda a výskum je druhý pilier života našej fakulty. Posledných 5 rokov 

bolo pozitívne ovplyvnených nebývalými investíciami zo štrukturálnych 

fondov v predchádzajúcom období. Tie zlepšili podmienky na výskum, 

urobili nás atraktívnejšími pre okolitý svet. Žiaľ celé úsilie zostalo 

nedotiahnuté. Naplno sa pri tom prejavili všetky nešváry, ktoré nás 

sprevádzajú od začiatku čerpania štrukturálnych fondov. Svet tak ďalej 

rýchlo napreduje a my sa len s vypätím všetkých síl snažíme s ním ako-

tak držať krok. Plne si to uvedomujeme, aj keď z hľadiska Slovenska by 

sme mohli byť spokojní. Skúsim to zdokumentovať zopár číslami. Naša 

personálna vedecká kapacita sa pohybuje na úrovni 2% celoslovenskej 

kapacity. Máme 4 špičkové tímy, ktoré identifikovala  AK SR.  Tieto tímy  

svojim vedeckým zameraním presahujú do biológie, fyziky, chémie, 

matematiky a informatiky a im pridelená dotácia tvorí 8,5% dotácie 

všetkých špičkových tímov v SR. Náš podiel na domácich grantoch 

osciluje okolo 4% a podiel na zahraničných grantoch sa v posledných 

rokoch blížil k 11%. Podiel na publikáciách v renomovaných časopisoch 

bol dokonca 12% v rámci Slovenska. K tomu treba prirátať významné 

výsledky, ktoré sa ťažko merajú číslami, ale príslušná medzinárodná 

komunita ich patrične citlivo vníma. Plne si uvedomujeme, že každé 

porovnávanie má svoje úskalia a samé čísla bez zohľadnenia súradnicovej 

sústavy a zvolenej bázy môžu ľahko viesť k mylným zámerom.  Som však 
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presvedčený,  že spomenuté fakty, ako aj dlhodobá reputácia fakulty 

svedčia o tom, že patrí k významným vzdelávacím a vedecko-

výskumným  inštitúciám.  

Minulé roky boli posunom aj v inej oblasti. Tradične vysokoškolské 

vzdelávanie, výskum v prírodných vedách, matematike a informatike sa 

vyznačujú určitým konzervativizmom a zotrvačnosťou. Nie je to nič 

prekvapujúce, pretože objavovanie a porozumenie zákonitostí sveta si 

vyžaduje dlhodobú a systematickú prácu. Veľké výsledky neprichádzajú 

rýchlo a éra polyhistorov je už tiež dávno za nami. Napriek tomu sa čoraz 

viac otvárame aj moderným trendom ako je transfer výsledkov vedy 

a výskumu do praxe, start-up projekty, podnikateľsky orientované 

aktivity. Pomohli nám k tomu projekty vedeckých parkov Technicom 

a Medipark, projekt vedecko-výskumného centra Promatech a projekt 

7RP CELIM. Oveľa intenzívnejšie ako v minulosti komunikujeme 

s komerčným sektorom, ale musíme priznať, že to nejde ľahko. 

Používame odlišný jazyk, máme rozličné strategické ciele a ani jedna 

strana nemá zvyčajne nazvyš disponibilných zdrojov. Navyše to narúša 

stereotypy univerzity, o ktorých som už hovoril. Sme však presvedčení, 

že našou povinnosťou je vybudovať aj tento pilier univerzity. Všetky 

uznávané a úspešné univerzity ho majú. A čo je najdôležitejšie, ich 

dnešný manažment si už ani nepamätá ako to celé vzniklo, lebo táto časť 

aktivít univerzity už má často aj 50 ročnú tradíciu. Ak by sme chceli iba 

kopírovať ich cestu, tak ešte nejakých 45 rokov máme k dispozícii. Ale 



7 
 

všetkým je nám jasné, že toho času je oveľa menej. Lebo onedlho bude 

vyspelý svet úplne inde a študenti, ale aj strategickí partneri budú 

prirodzene pozerať tým smerom. Na druhej strane chcem zdôrazniť, že 

tento trend nemá znamenať zásadný odklon od tradičných silných pilierov 

našej fakulty – vzdelávania a základného výskumu. Aj na vyspelých 

univerzitách, štrukturálne podobných našej, je iba asi 10% učiteľov a 

vedcov zapojených do aplikačných aktivít. Našou úlohou je teda hlavne 

vytvoriť vhodné prostredie a nastaviť rozumný model koexistencie 

všetkých zložiek fakulty a univerzity.  

Ďalšou historicky danou úlohou pôsobenia fakulty je ovplyvňovanie 

spoločnosti. Veľmi nás mrzí, že vzdelanie a túžba po poznaní sa 

v súčasnej slovenskej realite považuje pomaly za stigmu. Netreba robiť 

hlboký výskum, aby ste si vytvorili obraz o tom, koľko priestoru 

dostávajú v slovenskej spoločnosti rôzne celebrity, samozvaní politici, 

ktorí nemajú zábrany vyjadrovať sa hocikedy a k hocičomu. Naproti tomu 

prakticky nepočuť názor učiteľov a vedcov. Veľmi negatívne sa to dotýka 

aj našej fakulty, ktorá tradične pripravovala učiteľov. Učiteľské povolanie 

je spoločensky aj ekonomicky absolútne neatraktívne. To sa prejavuje 

v záujme o štúdium, ale aj pri zamestnávaní absolventov. Ide 

o celoslovenský problém, ktorý má ďalekosiahle dôsledky pre budúce 

generácie. Snažíme sa to zvrátiť rôznorodými spôsobmi. Máme dobre 

fungujúci Klub riaditeľov SŠ, spustili sme program Partnerských škôl. 

Boli sme iniciátormi projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. 
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Ten v sebe nesie všetky neduhy národných projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov, ale na druhej strane po odbornej stránke má 

ambíciu osloviť veľkú komunitu učiteľov, žiakov a študentov všetkých 

troch stupňov. Jeho realizácia, ale hlavne udržateľnosť jeho výsledkov 

bude vyžadovať spojené úsilie mnohých, ktorí sa dnes zišli v tejto sále. 

Snažil som sa prierezovo dotknúť rôznych oblastí života fakulty. Za 

všetkými úspechmi a zaujímavými projektmi je treba predovšetkým 

vidieť tímy a konkrétnych ľudí. Vďaka ich osobnému nasadeniu sa môže 

fakulta posúvať dopredu, ale aj zvládať nepríjemné situácie ako bol požiar 

budovy Ústavu chemických vied našej fakulty. Za rôznorodú spoluprácu 

vo vzdelávaní, vede a výskume, ale aj pri realizácii projektov všetkého 

druhu sa chcem všetkým úprimne poďakovať. Tieto partnerstvá sú pre 

nás, ale predovšetkým pre našich študentov pevným bodom, ktorý nám 

umožňuje hľadať optimistickejšie stránky budúcnosti fakulty. Preto 

chceme využiť dnešnú príležitosť aj na osobné ocenenie tých, ktorí 

výrazným spôsobom prispeli k rozvoju fakulty či už v priebehu 

posledných 5 rokov alebo aj počas predchádzajúcej existencie fakulty. 

Zároveň chceme dnešným Slávnostným zasadnutím Vedeckej rady 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

vyslať signál, že sme pripravení pokračovať v úspešnej 55. ročnej tradícii  

a prehlbovať spoluprácu v rámci našej širokej akademickej komunity.  

Ďakujem vám všetkým za pozornosť. 


