Inaugurácia nového dekana EKF
Po 18-tich rokoch mimoriadne úspešného vedenia EKF preberá od 1.4.2015 štafetový kolík
nový tím. Členovia predchádzajúceho vedenia fakulty, prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., prof.
Ing. Tomáš Sabol, CSc. a prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. odviedli výnimočnú prácu. Podarilo sa
im zo začínajúcej a krehkej inštitúcie vytvoriť dlhodobo najúspešnejšiu ekonomickú fakultu
na Slovensku. Patrí im veľká vďaka za úspešné manažovanie viac ako 5000 študentov
a absolventov a viac ako 100 zamestnancov, ktorí počas 18 rokov študovali a pôsobili na
fakulte.
31.3.2015 rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
inauguroval do funkcie dekana EKF doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., ktorý bol zvolený
Akademickým senátom EKF 30.1.2015. Na návrh nového dekana, Akademický senát EKF
schválil tri prodekanky. Budú nimi:
doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské
štúdium;
RNDr. Libuša Révészová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť;
doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj.
Nové vedenie EKF stojí pred veľkou výzvou udržať pozitívne smerovanie fakulty a zároveň ju
posunúť o čosi vpred v súlade s aktuálnymi trendmi vo vzdelávaní, vede a výskume. Aby sa
tak stalo, dôležitá je podpora a spolupráca každého jedného zamestnanca a chuť študentov
na sebe pracovať. Budovanie úspešnej fakulty je jednoznačne tímová práca. Buďme teda
jeden tím!
Z príhovoru doterajšieho dekana prof. Šoltésa na inaugurácii zo dňa 31.3.2015:
„....Celé vedenie je nové, síce neskúsené, avšak plné síl a ochoty pokračovať touto cestou.
Som presvedčený, že urobí všetko preto, aby fakulta zostala v rastovom trende aj najbližšie
štyri roky.“
Z príhovoru nového dekana doc. Šoltésa na inaugurácii zo dňa 31.3.2015:
„Dovoľte, aby som sa poďakoval Vám, prof. Šoltés, prof. Hudec a prof. Sabol ... nielen za to,
čo ste dosiahli, ale možno dokonca najmä 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...“
Celý príhovor nového dekana doc. Šoltésa nájdete tu:
http://www.ekf.tuke.sk/files/Prihovor_inauguracia_SoltesM.pdf
Fotogalériu z inaugurácie nájdete FB profile našej fakulty:
https://www.facebook.com/ekftuke/posts/526121164195061

