
Milé kolegyne a kolegovia, 

študentky a študenti, 

blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas, keď je priestor na stretnutia rodín pri vianočnom 

stromčeku a štedrovečernom stole. Vianoce automaticky spájame aj s obdobím vítania Nového 

roka. Aj toto obdobie má svoje čaro, pretože takmer každá naša komunikácia začína 

novoročným vinšom. Obdobie Vianoc a Nového roka je pre zamestnancov našej univerzity 

príznačné aj tým, že im spravidla predchádza hektické obdobie ukončovania vedeckých 

projektov, plnenia pedagogických povinností, ale aj túžobne očakávané zvoľnenie pracovného 

tempa. 
 

Roky 2020 a 2021 zostanú v histórii ľudstva nezmazateľne zapísané ako pandemické. 

Som hrdý na to, že sme toto hektické obdobie, najmä zúročením skúseností z r. 2020, so cťou 

zvládli. Každý semester prebieha ako na hojdačke, striedame fázu prezenčnej výučby s fázou 

dištančnej. Keď sme sa v lete lúčili s našimi absolventmi na promóciách veril som, že najhoršie 

máme za sebou. Úvod ZS sme síce realizovali prezenčne, ale s hrozbou príchodu tretej vlny.  

Stalo sa, po pár týždňoch sme opäť prešli na dištančné vzdelávanie, ale vďaka zodpovednému 

prístupu k vakcinácii a kolektívnej bezpečnosti sme udržali sociálne kontakty síce 

v minimálnom režime, ale predsa. Sme v práci,  naše campusy bez študentov sú smutné  a všetci 

si uvedomujeme, aká dôležitá je prezenčná výučba, dennodenný dialóg študenta a učiteľa, vrava 

a smiech mladých ľudí v priestoroch alma mater.... 
 

 Napriek ohrozeniam z pandémie si myslím, že aj rok 2021 môžeme priradiť k tým, 

ktoré stabilizovali naše popredné postavenie v slovenskom i európskom vysokoškolskom 

priestore. Univerzita opäť so cťou obstála v medzinárodných rankingoch, rozvíjali sme 

opatrenia na podporu interdisciplinarity vo vzdelávaní a vedeckej činnosti. Za veľký úspech 

považujem, že sme sa stali nositeľmi certifikátu HR Excellence in Research, ako jedna z mála 

vedeckých inštitúcii v SR. 
 

Míľovými krokmi sme sa posunuli v projekte vybudovania Košického klastra nového 

priemyslu „CNIC“. Spoločne, košické univerzity, SAV, mesto Košice, KSK, UNLP a Cassovia 

Discovery Park sme 4. augusta 2021 založili právny subjekt, v ktorom spájame sily a potenciál 

pre rozvoj inovácií. Máme na dosah realizáciu  zdokonalenia prostredia košických univerzít 

tak, aby naši mladí ľudia neodchádzali, ale naopak, aby sme lákali talenty k nám aj z okolitých 

regiónov a krajín.  Realizácia sna o revitalizácii nášho campusu na Medickej ul. s výstavbou 

technologického pavilónu s konferenčným centrom, revitalizáciou športovísk a výstavbou 

plavárne sa stáva realitou. 
 

Za dôležitú skutočnosť z pohľadu prístupu k vzdelávaniu považujem, že sme začali 

s uplatňovaním ustanovení Zákona o kvalite VŠ vzdelávania. Máme za sebou rok intenzívnej 

práce na implementácii nášho vnútorného systému monitorovania kvality vzdelávania 

a tvorivej činnosti. V úvode roka 2021 schválila základné dokumenty VSK naša VR UPJŠ, od 

apríla je vymenovaná a pracuje Rada VSK, zriadil som kanceláriu VSK a tak sa na fakultách 

mohol intenzívne rozbehnúť proces zosúladenia študijných programov so štandardami SAAVŠ. 

Z pohľadu  stability nášho rezortu sme mali očakávania od novely ZVŠ. Žiaľ, diskusie 

o reforme VŠ z môjho pohľadu politici neuchopili správne a tak sme museli zomknúť sily 

v akademickom proteste. Som rád, že opäť v Košiciach univerzity vypracovali  a spoločne 

predložili pripomienky do MPK, z ktorých väčšinu ministerstvo akceptovalo. Šanca na 

kvalitatívnu zmenu v rezorte VŠ tu je, ale bez dostatočného finančného zázemia sa v atraktivite 

popredných slovenských univerzít nepriblížime ku konkurencii,  najmä v ČR.  

 

 



Som veľmi rád, že opäť môžem konštatovať, že napriek už spomínaným problémom vo 

financovaní slovenských VŠ, sme opäť  vylepšili materiálne podmienky pre zvýšenie kvality 

i atraktivity vzdelávania na našej univerzite. Okrem menších investičných podujatí na fakultách 

a pracoviskách by som chcel vyzdvihnúť, že vďaka zdrojom LF sme zahájili činnosť 

unikátneho simulátorového centra na Tr. SNP. Vďaka projektom zo zdrojov MŽP sme 

významne pokročili s rekonštrukciou centrálnej budovy Botanickej záhrady a v týchto dňoch 

končí rozsiahla rekonštrukcia campusu Prírodovedeckej fakulty na Jesennej ul. Pokračovali 

sme v rekonštrukcii vybraných posluchární v areáli Právnickej fakulty, estetizovali sme aj 

niektoré ďalšie naše objekty. Chceme v tomto trende pokračovať ďalej, aby ste sa v práci alebo 

v škole cítili príjemne. 

 

Milé kolegyne a kolegovia, 

 

využívam priestor vianočného a novoročného vinšu na to, aby som sa Vám poďakoval 

za Vašu obetavú prácu v prospech našej alma mater v naozaj sťažených podmienkach 

pandémie. Učiteľom a vedeckým pracovníkom za ich vedecké a pedagogické výkony, 

neučiteľským pracovníkom za ich vysokú profesionalitu v administratíve, údržbe, prevádzke 

a všetkých potrebných službách. Moje poďakovanie patrí aj našim študentom, ktorí nás 

reprezentujú na rôznych súťažiach vedeckého, športového i spoločenského charakteru.  
 

V mene svojom i v mene všetkých členov vedenia univerzity Vám želám krásne prežitie 

vianočných sviatkov. Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách rozžiari 

svetlo pokoja a šťastia. Do roku 2022 Vám želám najmä pevné zdravie, veľa úspechov vo 

vedeckej i pedagogickej práci. Študentom želám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah 

náročného štúdia, taktiež im želám, aby sa na univerzite cítili dobre a študovali s pocitom, že 

získajú vzdelanie, ktoré ich pripraví pre potreby trhu práce a otvorí im bránu do reálneho 

profesijného života. 

 
 

 

Šťastné a veselé  

prežitie vianočných sviatkov  

a úspešný rok 2022 

Vám želá Váš 

Pavol Sovák 

 

 

 


