
Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, kolegovia, ctení hostia! 
 
Dovoľte aj mne, aby som sa ako zástupca Akademického senátu našej fakulty niekoľkými 
slovami pripojil k dnešnému slávnostnému stretnutiu. 
 
Predovšetkým Vás chcem aj v mojom mene všetkých privítať a poďakovať sa, že ste prijali 
naše pozvanie, aby sme spoločne „oficiálne“ vstúpili do ďalšieho dúfam, že pre MTF, jej 
zamestnancov a študentov úspešného roku. 
 
Prelom rokov je zvyčajne obdobím, keď sa na jednej strane ohliadame za tým odchádzajúcim 
alebo už skončeným rokom a bilancujeme, čo sa nám podarilo, čo nepodarilo, s čím sme 
spokojní, s čím možno menej a na druhej strane plánujeme alebo želáme si, aký by mohol byť 
ten rok, ktorý práve prichádza, čo by sme chceli dosiahnuť, čomu by sme sa chceli vyhnúť. 
Takto nejako sú zvyčajne aj ladené novoročné prejavy a presne takto som si ho pripravil aj ja. 
Potom som si však povedal, že takýchto príhovorov ste v ostatných dňoch pravdepodobne 
počuli veľa, a tak som to „celé zahodil“ a rozhodol som sa, že to urobím inak! Pokúsim sa 
nadviazať na svoj minuloročný príhovor.  
Jediné, čo chcem z môjho pôvodne pripraveného prejavu zachovať je to, že Vám chcem 
povedať obrovské ĎAKUJEM! Naozaj úprimne Vám chcem všetkým poďakovať za to, čo ste 
v roku 2011 pre našu (a svoju) fakultu urobili. Všetky dosiahnuté úspechy (a v minulom roku 
ich nebolo málo) sú predovšetkým Vašou zásluhou.  
 
Teraz k tomu minuloročnému príhovoru. Ak si ho náhodou niekto z Vás pamätá, vyslovil som 
tri želania pre inštitúcie a ľudí, na ktorých mi naozaj záleží. Perfektné je to, že sa všetky tri 
splnili! 
1. Našej univerzite som želal, aby mala dobrého rektora. Bolo to v čase, keď sa univerzitný 

AS dvakrát neúspešne pokúšal zvoliť rektora, takže splnenie tohto želania nevyzeralo 
vôbec jednoducho. Avšak, podarilo sa!  

2. Našej fakulte som želal, aby sa jej darilo vo všetkých oblastiach jej činnosti. Podľa 
výsledkov, ktoré uviedol pán dekan, aj podľa hodnotení rôznych nezávislých inštitúcií – 
možno konštatovať – splnené!  

3. A po tretie, som jednej našej úžasnej kolegyni želal, aby sa tak zle ako sa pre ňu ten minulý 
rok začal, omnoho lepšie a krajšie skončil. Nedokážem presne vyjadriť ako som rád, že aj 
toto sa splnilo! 

 
Ja netvrdím, že sa teraz cítim ako zlatá rybka, ale keď sa mi tak darí, bol by hriech v tom 
nepokračovať. Preto mám aj na tento rok tri želania! Myslím, že nie sú iba moje. Vychádzal 
som z toho, čo som minulý rok od Vás počúval v kanceláriách, na chodbách, na rôznych 
grémiách, v našej jedálni, čoho by ste si na našej fakulte želali mať menej a čoho by ste 
naopak, privítali viac. Takže moje tohtoročné tri želania nám všetkým a našej fakulte: 
 

- po 1.: menej e-mailov – ale za to viac osobných stretnutí 
Asi to cítime mnohí, elektronická komunikácia všeobecne vytláča osobnú. Pravdepodobne 
poznáme e-mailové adresy takmer všetkých zamestnancov fakulty, ale nevieme ako naši 



kolegovia vyzerajú a čo majú radi. Preto želám nám všetkým, aby sme si našli čas na 
spoločné stretnutia (tie pracovné aj mimopracovné), aby sme si mohli na fakulte vytvoriť také 
prostredie a atmosféru, v ktorej sa budeme cítiť príjemne.  
 

- 2. želanie je, aby sme mali menej rušenia a prepúšťania  - a viac budovania a istoty 
V minulom roku bol zrušený jeden zo siedmych ústavov fakulty a odišlo 40 zamestnancov. 
Spomínam to po 1. preto, že mi je to ľúto a po 2. preto, že ľudský potenciál je pre rozvoj 
akejkoľvek organizácie jednoducho nenahraditeľný. Preto želám našej fakulte také vonkajšie 
aj vnútorné prostredie, ktoré umožní (alebo zabezpečí), že sa budeme cítiť bezpečne a tak sa 
budeme môcť sústrediť na plnenie zložitých úloh, ktoré nás v tomto roku čakajú. 
 

- no a 3. želanie je, aby sme mali menej súťaženia medzi sebou – ale o to viac 
spolupráce, kolegiality a spolupatričnosti 

V dobrej viere a snahe o zvyšovanie výkonnosti fakulty sme nastavili kritériá na súťaženie. 
Žiaľ niekedy tá súťaž prerastá až do boja všetkých proti každému a každého proti všetkým, čo 
je v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Preto nám v roku 2012 želám viac spolupráce, 
kolegiality a spolupatričnosti, pretože iba spolu máme šancu sa rozvíjať a spolu môžeme 
dokázať úžasné veci! 
 
Záver: Roku 2012 sa od jeho začiatku dávajú rôzne prívlastky, niektoré dokonca až 
apokalyptické. Ja si napriek tomu myslím, že (aspoň tu, v prostredí našej fakulty), bude rok 
2012 taký, aký si ho sami spoločne urobíme! A ak si mám predsa len vybrať nejaký 
prívlastok, tak využijem OSN. VZ OSN vyhlásilo rok 2012 za „Medzinárodný rok trvalo 
udržateľnej energie pre všetkých“. Pravdepodobne to páni z OSN mysleli inak, ale ja Vám (a 
nám) všetkým želám, aby sme mali toľko energie, aby sme rok 2012 zvládli v zdraví, šťastí, 
láske a pohode. 
 
Dnes Vám želám ešte príjemný zážitok z pripraveného programu a pekný večer. 
 
Ďakujem! 


