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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

předně bych rád poděkoval za pozvání na tuto významnou akci. Podobně jako 

Slovenská konference rektorů jsme si nedávno v Praze připomněli rovněž 20. 

výročí založení České konference rektorů, od které přivážím srdečné pozdravení 

a přání mnoha úspěchů v dalších letech fungování SRK. Důležité je, že kromě 

shodného výročí mají obě rektorské konference i mnohé shodné cíle, mezi něž 

lze zařadit i další vzájemnou součinnost.  

 

Jsem velmi rád, že spolupráce České a Slovenské republiky bezproblémově 

funguje nejen na diplomatické a politické úrovni, ale i v oblasti vysokého 

školství. Velmi si vážím i toho, že i více než dvacet let po takzvaném 

sametovém rozvodu obou zemí jsou naše vazby stabilně na velmi přátelské 

úrovni.  

 

O dobrých vztazích svědčí kromě toho, že tu dnes stojím, i zájem slovenských 

studentů o studium v České republice a naopak, a to i v rámci evropského 

programu Erasmus. Slovenští studenti jsou mezi zahraničními studenty na 

vysokých školách v České republice na první příčce, co se týká jejich počtu. 

Představují šest procent všech studentů českých vysokých škol a mezi 

studujícími cizinci tvoří téměř 65 procent. Pro naše vysoké školy je to 

nepochybně přínosem a věřím, že to, co se Slováci u nás naučí a s čím se mnozí 

vracejí, je přínosem i pro Slovensko.  

 

České vysoké školy mají s vysokými školami na Slovensku celou řadu dohod, 

které formalizují dlouhodobě dobrou spolupráci. Smlouvy mají tu výhodu, že se 

dobře počítají. Podstatné jsou ale ty stovky a tisíce konkrétních spoluprací na 

výzkumných projektech, společné vědecké publikace a spolupráce na úsilí o 

opravdovou kvalitu. Za tuto spolupráci Vám chci za české vysoké školy při této 

slavnostní příležitosti srdečně poděkovat.  

 

Nejen statistikám, ale zejména pak vztahům mezi oběma státy nesmírně pomohl 

vstup obou zemí do Evropské unie. Velkou devizou slovenských studentů 

v Česku a českých studentů na Slovensku je nepochybně absence jazykové 

bariéry i společná historie obou zemí. Spolupráci na úrovni Evropy považuji za 



nesmírně důležitou, a to nejen jakožto předseda České konference rektorů, ale 

zároveň jakožto člen nejužšího vedení Evropské asociace univerzit, od kterého 

rovněž vyřizuji pozdravy a blahopřání. 

 

Ještě jednou děkuji za pozvání na toto dnešní slavnostní zasedání. Nepochybuji 

o tom, že Slovenská konference rektorů chce být i v dalším období aktivním 

představitelem společenství vysokých škol prosazujícím akademické hodnoty, 

nezávislost, samosprávu, svobodu a kvalitu vysokých škol Slovenské republiky. 

V tom budete, milé kolegyně a milí kolegové, mít i nadále pevného a solidního 

partnera v České konferenci rektorů a k tomu Vám přeji mnoho štěstí, 

vytrvalosti a energie.  

 

Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque eveniat! 


