
„Vážený pán štátny tajomník Ministerstva školstva,  

vážený pán prezident Slovenskej rektorskej konferencie, 

vážený pán predseda Rady vysokých škôl, 

vážený pán predseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, 

vážená pani predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl, 

vážení páni rektori,  

vážení hostia, 

dovoľte, aby som Vás privítala v Prezidentskom paláci, a tiež aby som Vám zablahoželala k 

vymenovaniu do funkcií rektorov významných slovenských vysokých škôl. Tento okamih 

pre Vás predstavuje nepochybne povzbudenie, motiváciu, ale aj zodpovednosť, ktorú Vám 

vložili do rúk svojou voľbou predstavitelia Vašich akademických senátov. 

Traja z Vás už majú skúsenosť s pôsobením vo vedení školy, ďalšie funkčné obdobie tak pre 

Vás znamená možnosť pokračovať v začatej práci a v napĺňaní Vašich zámerov. 

Vaše vymenovanie sa odohráva na prahu nového roka, s ktorým sa spájajú mnohé 

očakávania – všetci si nepochybne prajeme, aby tento rok priniesol viac nádeje a 

optimizmu v porovnaní s predošlými dvanástimi mesiacmi. Zároveň sme si však vedomí, že 

nás čaká mnoho problémov a ťažkostí, s ktorými sa budeme musieť vyrovnať a ktoré budú 
determinovať náš život.  

Musíme rátať predovšetkým s pokračujúcou ekonomickou záťažou, ktorá bude doliehať aj 

na školy prinajmenšom v podobe vyšších cien energií, ale aj celkového zdražovania tovarov 
a služieb. 

Očakávam však, že si s týmito a ďalšími výzvami poradíte – už aj preto, že sa neustále 

potvrdzuje, aké dôležité je, aby problémom dnešného sveta čelila spoločnosť vzdelaná, 

rozhľadená, schopná kultivovane a kompetentne diskutovať a presadzovať kvalifikované 
riešenia. Teda spoločnosť, ktorej členov pripravujete do života práve Vy. 

Menovite Ekonomická univerzita s tisíckami študentmi na siedmich fakultách predstavuje 

lídra na poli ekonomického vzdelávania. Počas viac než osem desaťročí svojej existencie 

vychovala 100 tisíc odborníkov v oblasti, ktorej význam každým dňom narastá.  

Traja z dnes vymenovaných rektorov reprezentujú vysoké školy na východnom Slovensku. 

História Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach siaha až do roku 1949, 

kedy prijala prvých študentov. Ako jediná na Slovensku poskytuje vzdelávanie v oblasti 

veterinárneho lekárstva a je jednou z našich dvoch vysokých škôl, ktoré vychovávajú 

farmaceutov.  

Prešovská univerzita ponúka široké spektrum vzdelávania v humanitných, pedagogických 

či prírodovedných smeroch. Pravoslávnych duchovných pripravujete od roku 1950 a 

gréckokatolíckych dokonca od roku 1880, keďže už vtedy vznikla Gréckokatolícka 

bohoslovecká akadémia. Niektoré fakulty tak majú vyšší vek než Vaša univerzita, ktorá 

vznikla osamostatnením v roku 1997.Naopak, súkromná Vysoká škola bezpečnostného 



manažérstva v Košiciach je nová inštitúcia, ktorej založenie v roku 2006 reflektuje 

požiadavky dnešnej doby na rôzne formy bezpečnostného vzdelávania.  

Vážení rektori, 

máte skutočne unikátne poslanie formovať budúcu generáciu odborníkov v rôznych 

oblastiach, ktorí budú súčasťou vzdelanej časti Slovenska. Veďte ich prosím nielen k 

vzdelanosti, ale aj k múdrosti. Teda k poznaniu, ktoré nebude izolované od hodnôt, ale 

naopak, vnímané a realizované na ich základe.  

Prajem Vám i Vašim kolegom veľa úspechov vo Vašej ďalšej práci a vo Vašom pôsobení na 

akademickej pôde. Všetky Vaše úspechy budú zároveň aj úspechmi celého Slovenska.“ 


