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EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS –
PAMIATKE PROFESORA IGORA KOSÍRA
EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS –
TO THE MEMORY OF THE PROFESSOR IGOR KOSÍR
Prvý júlový týždeň 2017 navždy odišiel z kruhu svojej rodiny a z kolektívu
spolupracovníkov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici profesor Igor Kosír.
Život a dielo tohto výnimočného človeka adekvátne ilustruje Horatiov
nesmrteľný verš Exegi monumentum aere perennius: „Postavil som pomník
trvalejší ako z kovu“ (Horatios, Ódy), pretože vyjadruje úsilie talentovaného
človeka tvorivo pracovať v rôznych sférach verejného života tak, aby jeho dielo
zanechalo v spoločnosti nezmazateľnú stopu.
Verejný činiteľ, vysokoškolský pedagóg a vedec Igor Kosír sa narodil 11.
decembra 1951. Jeho osobné kvality ho predurčili na štúdium na Obchodnej
fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1975,
v odbore ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. Ďalej pokračoval
vedeckou ašpirantúrou na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej
v Bratislave, ktorú úspešne zavŕšil v roku 1985 získaním titulu kandidáta vied
v odbore úsekové a prierezové ekonomiky – ekonomika zahraničného obchodu.
Na tej istej fakulte, v odbore ekonomika zahraničného obchodu získal v roku
1989 titul docent. Vo vedeckej dráhe pokračoval na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde
v roku 2008 habilitoval v odbore medzinárodné vzťahy a neskôr, v roku 2011 bol
menovaný za profesora v odbore medzinárodné vzťahy. Ďalšie vzdelanie získal
na zahraničných inštitúciách a univerzitách vrátane Harvard Business School (v
rámci Harvard University) v Bostone, kde sa zúčastnil na medzinárodnom
intenzívnom postgraduálnom kurze zo všeobecného manažmentu pre
vysokoškolských učiteľov z krajín strednej a východnej Európy. Absolvoval aj
intenzívny školiaci kurz pre pracovníkov štátnej služby krajín Rady Európy
v Nikózii na Cypre v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia
v Európe, intenzívny školiaci kurz z metód, taktiky a stratégie negociácie
s Európskou komisiou a v rámci štruktúr EÚ na European Institute Denmark
v Kodani v Dánsku, ale aj intenzívny postgraduálny kurz pre pracovníkov
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ministerstiev poľnohospodárstva kandidátskych krajín o transformujúcej sa
európskej poľnohospodárskej politike na Wageningen Agricultural University
v Luani (Leuven) v Belgicku, či intenzívny kurz pre pracovníkov ministerstiev
poľnohospodárstva kandidátskych krajín o mechanizmoch spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ na London Institute of Law.
Jeho profesionálna kariéra sa budovala na viacerých významných
vysokoškolských a výskumných pracoviskách a v štátnej správe. Pôsobil ako
odborný asistent a neskôr docent v pozíciách pedagóga a v riadiacich funkciách
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bol aj šéfredaktorom časopisu VŠE
Bratislava EKONÓM. Okrem toho pôsobil ako riaditeľ Centra strategických
štúdií SR v Bratislave, ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov
na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave, ale aj ako
docent a neskôr profesor na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici či ako jej prorektor pre medzinárodnú
spoluprácu.
Je autorom mnohých vedeckých publikácií, článkov, konferenčných
príspevkov, hlavným riešiteľom a riešiteľom mnohých projektov so zameraním
na ekonomickú problematiku, integráciu, regionálnu a globálnu ekonomickú
agendu, hodnotovo orientovaný manažment a mnohé ďalšie aktuálne témy. To
však bola len jedna dimenzia jeho tvorivého osobného potenciálu. Významný
podiel mal na kreovaní vzťahov SR s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa
začali rozvíjať po vzniku Slovenskej republiky. V tomto smere riadil
spracovávanie strategických štúdii pre vládu SR z oblasti národohospodárskej,
regionálnej ale aj európskej stratégie, taktiež spoluprácu Slovenskej republiky
s OECD, Európskou úniou, EURADA, NATO a Radou Európy. Aby sme si mohli
urobiť obraz o jeho výnimočných schopnostiach, uvádzame niektoré pozície, na
ktorých pôsobil. Napríklad v rokoch 1992 – 1996 bol riaditeľom Centra
strategických štúdií SR, v rokoch 1996 – 1997 pôsobil na Ministerstve
hospodárstva SR ako riaditeľ odborov; v rokoch 1997 – 2001 na Ministerstve
pôdohospodárstva SR ako riaditeľ sekcií, poradca ministra či štátneho
tajomníka; v rokoch 2001 – 2003 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny
SR ako riaditeľ odborov a sekcií.
Jeho sociálne skúsenosti a kompetencie boli rozsiahle. Zmysel pre tímovú
prácu získal už v detstve výchovou v učiteľskej rodine, v rámci aktivít
v študentskej organizácii, v rôznych záujmových krúžkoch, športových tímoch,
ale aj počas práce na univerzite a v štátnej službe pri realizácii rôznych
medzinárodných projektov. Komunikačné schopnosti rozvíjal aj pri práci
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v redakcii univerzitného časopisu a predovšetkým prostredníctvom dlhoročného
kontaktu so študentmi. Schopnosť prispôsobiť sa pružne a bezproblémovo
v rámci multikultúrneho prostredia nadobudol počas práce so zahraničnými
študentami, ako aj v rámci medzinárodných aktivít univerzity, ministerstiev, resp.
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, najmä pri organizovaní
medzinárodných podujatí. Jeho vodcovské schopnosti v tíme sa prejavili počas
organizovania rozmanitých študentských akcií a v dlhoročnej riadiacej práci v
redakcii, na katedre, fakulte, ministerskom odbore, sekcii, v celoslovenskom
centre, výbore Rady Európy a pod. Schopnosť efektívne riadiť tím a projekty
získal štúdiom, špecializovanými školeniami a v práci – najmä v praxi počas
realizácie viacerých medzinárodných projektov.
Kariérny status profesora Kosíra bol zavŕšený funkciou prorektora pre
medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici
a pedagogicko-vedeckou činnosťou
na
Fakulte politických
vied
a medzinárodných vzťahov UMB, kde sa stal významným organizačným
a intelektuálnym pilierom fakulty. Zároveň bol aj členom redakčnej rady
časopisu Politické vedy, kde svojim rozhľadom a vedomosťami pozdvihol
odbornú kvalitu časopisu.
Profesionálne schopnosti sú však len jednou stránkou života úspešného
muža. Druhou stránkou sú ľudské hodnoty a najmä vnútorný etický kódex
človeka. Profesor Kosír patril k tým výnimočným pedagógom, ktorým sa bez
námahy darilo vytvoriť okolo seba za krátky čas tím spolupracovníkov, kolegov,
študentov, bezvýhradne oddaných vytýčeným cieľom, vytvárajúcich okolo seba
priaznivú mentálnu klímu a ovzdušie zdravej ctižiadosti.
Napísať o ňom, že bol obľúbený, by bolo málo. Bol dušou seminárov,
konferencií, kongresov, obhajob všetkých stupňov. Ak na týchto podujatiach boli
prítomní aj zahraniční účastníci, vítal ich kultivovaným prejavom, prechádzajúc
plynule z jedného do ďalších jazykov (vrátane anglického, francúzskeho,
ruského či poľského a iných). Mal komunikačný talent rodeného moderátora,
umocnený kvalitným hlasovým a štylistickým prejavom. Bol to gentleman
a svetobežník, zároveň oddaný a presvedčený Slovák, Európan,
internacionalista. Miloval ,,rozpravy“ – či už v rámci obhajob, konferencií alebo
iných pedagogických a vedeckých podujatí. Neponáhľal sa, doprial možnosť
vyjadriť sa študentom, doktorandom, kolegom. Bývalo to často aj nad rámec
stanoveného času, ale nikto sa nikdy nesťažoval, pretože „rozprava“ ktorú
usmerňuje sčítaný, rozhľadený a kultivovaný predseda komisie je nielen
užitočná, ale aj povznášajúca pre účastníkov.
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Spomienku na profesora Kosíra sme uviedli Horatiovými veršami, ktorého
profesor miloval a citoval. Tak ako citoval filozofa Davida Huma, že monument
trvalejší ako z kovu je len ten, ktorý tvoria vedomosti a hodnoty pretrvávajúce
v čase.
Profesorov vzťah k vedomostiam možno charakterizovať dvoma slovami:
nadšenie a pokora. Nadšením ho napĺňalo všetko nové, čo sa udialo, tešil sa
z nových kníh, z úspechov Slovenska, bol nadšený ctiteľ života. Zároveň
dokázal prejavovať veľkú pokoru pred vedomosťami veľkých mysliteľov, ale aj
kolegov a študentov. Nadšenie a pokora boli neoddeliteľnou súčasťou jeho
osobnosti, takto si ho budeme navždy pamätať.
Česť jeho pamiatke!
Redakcia časopisu Politické vedy
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