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Vaša magnificencia, vážený pán predseda Košického samosprávneho kraja,
Spectabiles, Honorabiles, vážení členovia Akademického senátu Ekonomickej
fakulty Technickej univerzity, vážení hostia, milé dámy a páni.
Ja mám dojem, že kým všetkých oslovím, už by som mal aj končiť... Mal by som
asi začať tým, že sa budem snažiť hovoriť krátko, ale nechcem Vás klamať, keď už
mám slovo, tak ho využijem naplno.
Dnešok je pre našu fakultu veľmi významný deň, povedal by som že prelomový.
Po 18 rokoch prichádza nové vedenie. Je treba povedať, že po 18 veľmi pozitívnych
a úspešných rokoch. Využijem tento priestor na to, aby som sa, tak ako som to
urobil v ostatných týždňoch mnohokrát na menších neformálnych fórach, dnes
prvýkrát na fóre verejnom, poďakoval. Aby som sa poďakoval Vám, pán prof.
Šoltés, pán prof. Hudec a na diaľku pán prof. Sabol, za dve veci. Za prvé za to, čo
ste dosiahli, za to, že dnes je Ekonomická fakulta nezávislá, samostatná,
kvalitná, stabilná a aspoň podľa hodnotenia ARRA (ale určite nielen podľa neho)
aj najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku. Je to predovšetkým Vaša
zásluha. Vaša práca a to, čo ste dosiahli, Vaše vedenie vedecké i ľudské, Vaše
prezieravé rozhodnutia, to všetko si zaslúži náš obrovský rešpekt a úctu.
Moja veľká vďaka Vám patrí nielen za to, čo ste dosiahli, ale možno ešte viac za
to, ako ste to dosiahli. Za to, že ste nám všetkým dokázali, že veľké veci sa dajú
robiť čestne, že spolupráca a lojalita znamená oveľa viac ako osobný prospech
a postup, za to, že radosť z úspechu druhých je oveľa viac ako závisť, za to, že
akademická pôda môže a musí byť miestom názorovej slobody a tolerancie a že

názorová jednotnosť sa nevytvára príkazom, ale buduje sa v diskusii, za to, že
rešpekt sa dá vybudovať aj vtedy, keď vedenie je dostupné a otvorené nielen pre
zamestnancov ale aj pre študentov. Je mi cťou prehlásiť, že aj ja a všetci moji
spolupracovníci pokladám tieto hodnoty a kvality za absolútne nedotknuteľné.
Naša fakulta sa dnes teda nenachádza na rázcestí, ale iba na predávaní
pomyselného štafetového kolíka. Na začiatku ďalšieho úseku štafetového behu
s rovnakým cieľom. Iste, náš beh bude iný ako Váš, iný ako doteraz, možno
nebudeme ani takí rýchli, ani takí technicky vyspelí, ale za všetkých môžem
zodpovedne povedať, že urobíme maximum, čo bude v našich silách, aby sme sa
naším vzorom vyrovnali. Konkrétne ciele pre najbližšie štyri roky som formuloval
pri uchádzaní sa o funkciu dekana a nebudem ich opakovať. Zhrniem ich všetky
do jedného. Naša fakulta má vybudovaný obrovský potenciál, naši zamestnanci
sú nesmierne plodní nielen ľudsky, ale čo je pre fakultu dôležité, aj vedecky.
Mojou hlavnou ambíciou na nasledujúce obdobie je tento potenciál, zdôrazňujem,
že ten vedecký, aktivizovať. A to ako smerom dovnútra fakulty, tak i navonok.
Záverom mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie Senátu Ekonomickej fakulty,
ktorý mi dal dôveru a pánovi rektorovi prof. Čižmárovi za akceptáciu tejto
dôvery. Urobím všetko preto, aby som nikoho nesklamal.
Ďakujem Vám všetkým, milí hostia, za to, že ste si našli čas a prišli v tento
významný deň podporiť svojou prítomnosťou Ekonomickú fakultu a Technickú
univerzitu v Košiciach, ktorej sme hrdou a neoddeliteľnou súčasťou.
Ďakujem za pozornosť.
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