Vážený pán riaditeľ JUDr. Jozef Zaťko,
v dňoch 20. až 22. augusta 2010 som osobne navštívil na základe Vášho pozvania sídlo
Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. v Podhájskej. Pozvanie bolo zrealizované na
základe úzkej spolupráce s agentúrou, kde pôsobím ako dopisovateľ do zborníkov vydávaných
agentúrou počas konferencií. Ako viete, som študentom záverečného ročníka externého
doktorandského štúdia na PU v Prešove Fakulta manažmentu, kde som veľmi rád prijal ponuku
o spoluprácu a tak participoval svojimi príspevkami vo vedeckej činnosti príspevkami do
zborníkov na Vami organizované medzinárodné konferencie a semináre. Hneď v úvode
považujem za nutné zdôrazniť, že Vašu spoločnosť som spoznal na základe veľmi dobrých
referencií a odporúčaní mojej kolegyne PhDr. Melkusovej, PhD. z PU v Prešove FHPV, ktorá
mi poradila uviesť príspevok vo Vašom zborníku z medzinárodného vedeckého seminára
Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu. So záujmom som si prezrel aj
Vašu www stránku. Hneď po jej vzhliadnutí ma pozitívne prekvapila rozmanitá činnosť n.o. V
tom okamihu som mal želanie osobne spoznať ľudí, ktorí dokázali ani nie v priebehu jedného
roka od založenia n. o. vykázať takúto bohatú a rozmanitú činnosť. Preto som Vaše pozvanie
nemohol odmietnuť a musím konštatovať, že po mojej návšteve v sídle Východoeurópskej
agentúry pre rozvoj vo mne ostali nezabudnuteľné kladné dojmy.
V centre agentúry v Podhájskej som sa osobne zoznámil s činnosťou agentúry a pozrel si
miesta, kde sa konajú medzinárodné konferencie realizované agentúrou. K celkovej kultúre
prostredia agentúry neodmysliteľne patrí aj okolie, termálne kúpalisko, prekrásna príroda a
hlavne úžasní a skromní ľudia. Skromnosť a srdečnosť ľudí, ktorých som vďaka Vám pán
riaditeľ spoznal, vrátane Vás osobne a Vašej pani manželky, sú pre mňa neoceniteľnou devízou,
ktorá ma obohatila a posilnila na duchu. Nedá mi nepoložiť si otázku: Ako je možné za takýto
krátky čas Vašej činnosti zrealizovať konferencie, venovať sa sociálnej a duchovnej činnosti,
sponzorovať Dom seniorov, realizovať kultúrno – spoločenské podujatia, venovať sa mládeži,
prijať významné osobnosti v centre agentúry ako rektor univerzity KHALAFA z ABU DHABI,
dekan z kanadskej univerzity, vzácne návštevy z Kórei, Taiwanu, nadviazanie spolupráce s
univerzitou v Poľsku a mnohé iné?
Odpoveď si viem dať len jednu: Ak by túto všetku činnosť, ktorú som len z časti uviedol,
nevykonávali ľudia s takým humánnym zanietením, láskou, vysokou profesionalitou a

odbornosťou, zrejme by som ťažko uviedol vyššie spomenuté nezabudnuteľné postrehy a kladné
dojmy, ktoré presiahli moje očakávanie.
V závere mi dovoľte, vážený pán riaditeľ JUDr. Zaťko vysloviť môj úprimný obdiv a veľké
„ĎAKUJEM“ za Vašu obetavú činnosť, ktorá ani nie po roku svojho trvania priniesla takéto
úžasné ovocie. Viem, že v práci sa stretávate aj s negatívnymi javmi, ale tie nech Vás prosím
neodradia, práve naopak, nech sú pre Vás zdrojom a inšpiráciou k ich prekonaniu. Želám Vám
vo Vašej práci a rovnako aj Vaším, dovolím si uviesť nenahraditeľným kolegom, veľa síl,
vytrvalosti a radosti z vykonanej práce s vedomím, že ste tú pre nás vážený pán riaditeľ s Vašou
Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj v Podhájskej. Ešte raz srdečná vďaka.
S úctou,
PhDr. Peter Kamenec
Vranov nad Topľou, 31.08.2010

