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POĎAKOVANIE 
 
     Vážený pán riaditeľ JUDr. Jozef Zaťko, 
 
     v dňoch 22. až 24. septembra 2011 som sa na základe Vášho pozvania osobne 
zúčastnil 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Význam ľudského 
potenciálu v regionálnom rozvoji“, ktorá sa konala v Dudinciach v hotely Minerál. 
     Ľudský potenciál chápem ako potenciál, ktorý sa viaže na ľudský faktor. 
Rozumiem pod ním schopnosť konať, mať predpoklady pre rozvoj, tvorivý prístup 
k práci, realizácií plánov, invenciu, kreatívne myslenie a pozitívne pôsobenie. Termín 
ľudský potenciál v regióne stotožňujem s pojmom ľudské zdroje, resp. súhrn 
ľudského potenciálu v regióne, ktorý tvorí v zmysle tohto chápania regionálne ľudské 
zdroje.  
     Myslím si, že ako mnohí vysokoškolskí a vedeckí pracovníci prichádzajúci na 
podobné vedecké fóra, prichádzajú s istými obavami a v snahe zachovať akademický 
spoločenský protokol. Nebol som toho výnimkou ani ja. No moje obavy a očakávania 
boli neopodstatnené. 
     Už pri mojom príchode som vnímal príjemnú, pokojnú a hlavne uvoľnenú 
atmosféru. Srdečné privítanie a osobné pozdravy prítomných kolegov, lámali vo mne 
bariéry strojenosti a formalizmu. Dokonca ani môj,  nie manažérsko-spoločenský 
outfit, neubral na kvalite a úprimnej srdečnosti vedeckého stretnutia. 
     Na konferencii odzneli kvalitné príspevky renomovaných odborníkov k téme 
ľudského potenciálu. Nedá mi nespomenúť aspoň niektorých prednášajúcich, ktorých 
príspevky vo mne zanechali len kladné dojmy, ako: 
prof. Dr. Natalia Kalashnyk, Ukrajina; 
prof. Ing. Mária Rostášová  s kolegyňou Ing. Alenou Chrenkovou, PhD, Žilinská 
univerzita v Žiline; 
doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika; 
doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 
UMB; 
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. S kolegyňou RNDr. Hildou Kramárekovou, PhD. 
Z univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; 
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD, VŠMP ISM v Prešove; 
A ďalší iní. 
     Zvlášť oceňujem osobnú účasť doc. PhDr. Ivana Čaploviča, DrSc., predsedu 
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport SR, ktorý bol „krstným otcom“ 
vysokoškolských učebných skrípt autora JUDr. Eduarda Kacíka, PhD. „Vo vývoji 
štátu a práva v európskom kontexte“. 
  



     Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi sa Vám poďakovať za konkrétnu implementáciu 
významu ľudského potenciálu do praxe, v duchu medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Ste jasným príkladom rozvoja, tvorivosti, realizácií, invencií, kreativity 
a pozitívneho myslenia.  
Ďakujem Vám za organizačné zvládnutie akcie, ako aj jej obohatenie nielen 
o vedecké poznatky, stretnutia s úžasnými ľuďmi, ale aj o nezabudnuteľné kultúrne 
zážitky.  
     Váš prístup a starostlivosť o nás účastníkov konferencie, s cieľom cítiť sa na 
všetkých úrovniach dobre, uvoľnene a priateľsky,  splnil cieľ a presvedčil, verím, že 
nie len mňa, o zmysle realizovania takýchto akcií. 
 
     Konferencie by mali slúžiť vedeckým pracovníkom, pedagógom, podnikateľom 
a zamestnancom verejného sektora, na všetkých úrovniach riadenia a v akomkoľvek 
sektore pôsobenia, ako prostriedok získavania informácií, poznatkov a skúseností. 
Pre riadiacich pracovníkov vysokých škôl by mali byť podnetom pre hlbšiu analýzu 
charakteru, významu a cestou pre nachádzanie spôsobov zdokonalenia spolupráce 
s Vašou agentúrou. Získané údaje by mali byť impulzom pre zmenu stratégie 
riadenia projektov a realizácie vedeckých konferencií. Tak ako si jednotky vysokého 
školstva vytyčujú vzdelávanie za základnú rozvojovú oblasť vo svojich Programoch 
výskumu a vedeckého rozvoja, tak by si aj ostatné organizácie spadajúce do 
štruktúry vysokého školstva mali vytýčiť posilnenie fungovania vzdelávania formou 
konferencií za svoj prioritný cieľ osobnou účasťou vedeckých a pedagogických 
pracovníkov.   
 
     V závere mi dovoľte, vážený pán riaditeľ JUDr. Zaťko, vysloviť môj úprimný obdiv 
a  veľké „ĎAKUJEM“ za Vašu obetavú činnosť, ktorá ani nie po dvoch rokov svojho 
trvania priniesla 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 Vašim spolupracovníkom 
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.  
 
S úctou, 
 
                    PhDr. Peter Kamenec, PhD. 
 
 
Vo Vranove nad Topľou, 03.11.2011 


