Vaša Excelencia, vážená pani prezidentka SR,
Magnificencie, ctení hostia,
dovoľte mi, aby som Vám vážená pani prezidentka, úprimne poďakoval za pozvanie na toto slávnostné
novoročné stretnutie v mene všetkých rektoriek a rektorov slovenských vysokých škôl.
Vaše pozvanie vnímam s veľkým rešpektom a ako vyjadrenie Vášho úprimného záujmu o vzdelávanie
predovšetkým našej mladej generácie, ale aj o vedu, výskum, inovácie a umenie, ktorým sa na našich
vysokých školách venujeme.
Členovia SRK, ako oficiálnej reprezentácie vysokých škôl, deklarujú záujem o dobré vzťahy so
štátnymi, samosprávnymi a akademickými inštitúciami, ako aj s ich predstaviteľmi v snahe o rozvoj
vysokých škôl. Ale tak, ako sme mnohokrát úspešní, niekedy sa nám aj nepodarí presadiť naše záujmy.
Preto sa tešíme z nášho stretnutia a veríme, že budete podporovať naše priority v prospech vysokých
škôl, v prospech vzdelanosti a pokroku na Slovensku.
Dovoľte mi, aby som konštatoval, že tak ako deklarujeme už tri desaťročia, základom slovenského
hospodárstva má byť vzdelanostná ekonomika, zatiaľ tomu tak nie je.
Vysoké školy stále čakajú na komplexný, moderne poňatý zákon o vysokých školách, ktorý podporí
najmä flexibilné riadenie. Na Slovensku máme síce z ostatného obdobia legislatívne úpravy z oblastí
vysokého školstva a to zákon o kvalite vzdelávania, ktorý rieši vznik Národnej akreditačnej agentúry
a vlaňajšiu novelu Zákona o vysokých školách. Máme taktiež schválený Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania aj s predpokladom financovania. Toto všetko v podmienkach, ktoré častokrát
a oprávnene, môžeme nazvať ako suboptimálne. Už od konca minulého roka a teraz opäť v najbližších
týždňoch a mesiacoch sa budeme venovať veľmi pragmatickým témam vysokého školstva, ako sú nové
rozpočty na rok 2020. Veľmi pozitívne vnímame zvýšenia a valorizácie platov predovšetkým
pedagógov, ale financie pre zásadný rozvoj vysokých škôl stále nevidíme. Pričom opakovane žiadame
financovanie aspoň na úrovni V3.
V tomto duchu by sme uvítali zásadnejšie využívanie štrukturálnych fondov pre rozvoj infraštruktúry
vysokých škôl. A čakajú nás aj ďalšie aktuálne úlohy. Okrem dlhodobého podfinancovania sektora
vysokých škôl je absolútne závažným problémom pre SR odchod našich študentov do zahraničia,
predovšetkým do ČR. Kombinované štúdium u nás a v zahraničí rozhodne podporujeme, ale Slovensko
potrebuje, aby sa naši vzdelaní absolventi po ukončení štúdia na Slovensko vrátili. Prichádzame
o obrovské hodnoty v podobe ľudského talentu a intelektu.
A preto, pani prezidentka, sa budeme uchádzať aj o Vašu podporu našich kvalitných slovenských
vysokých škôl.
V konečnom dôsledku je na nás, aby sme urobili všetko pre zabezpečenie kontinuity vysokoškolského
vzdelávania, moderného výskumu, ako aj zabezpečenie stability a rozvoja našich inštitúcií. Aj v tomto
kontexte verím, že reálne zlepšené podmienky pre vysokoškolské vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie
sa na Slovensku stanú skutočnosťou. Nevyhnutne k tomu potrebujeme aj množstvo invencie pri
napĺňaní poslaní našich univerzít vo všetkých oblastiach ich činnosti v duchu hodnôt demokracie,
humanizmu a tolerancie. SRK v najbližších dňoch predstaví Návrh priorít pre obdobie 2020 – 2024 pod
názvom „Moderné vysoké školy, silný manažment, univerzitná identita“.
Vážená pani prezidentka,
dovoľte mi, aby som Vám v mene slovenských rektorov do nového roka 2020 poprial predovšetkým
pevné zdravie, osobné šťastie a veľa správnych štátnických rozhodnutí.
Ďakujem za pozornosť!

