Vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,
vážený pán predseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky,
vážený pán predseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo,
vážená pani viceprezidentka Slovenskej rektorskej konferencie,
vážená pani rektorka, vážení páni rektori,
dovoľte, aby som Vám zablahoželala k vymenovaniu do funkcií
rektorov na ďalšie funkčné obdobie. Všetci už máte s pôsobením
na tomto poste skúsenosti a ďalšie roky tak pre Vás predstavujú
možnosť pokračovať v začatej práci. Znamenajú aj dôveru, ktorú do
Vás vložila Vaša akademická obec.
Vaše vymenovanie sa odohráva v čase, keď sa blíži historický dátum –
17. november. Pre naše dejiny je dvojnásobne významný. Symbolizuje
odvahu a odhodlanie mladých ľudí postaviť sa na odpor totalitným
režimom. V roku 1939 aj v roku 1989. Na jednej strane by som si
želala, aby už študenti nemuseli preukazovať tento typ odvahy.
Na druhej strane si však prajem, aby v mladej generácii ostalo práve
toto odhodlanie. Aby vedela a cítila s rovnakou jasnosťou
a samozrejmosťou, čo je spravodlivé a čo je správne. A na tom Vy,
ako najvyšší predstavitelia našich vysokých škôl, máte
nezanedbateľný podiel.
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Vážená pani rektorka, vážení páni rektori,
zastupujete školy rôznej veľkosti a rozličného zamerania.
Univerzita Komenského je najstaršia a najväčšia na Slovensku.
Umiestňuje sa v rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Ponúka
štúdium viac než 900 odborov, vysiela do zahraničia najvyšší počet
študentov spomedzi slovenských vysokých škôl a zároveň na jej pôde
študuje najviac študentov z celého sveta.
Univerzita Mateja Bela prekračuje rozmer regionálnej školy už
od svojho vzniku a stáva sa významnou vzdelávacou inštitúciou
v slovenskom i v medzinárodnom meradle. Jej atraktivitu zvyšujú
študijné programy s medzinárodnou akreditáciou a tiež možnosť
získať spolu s diplomom domovskej univerzity aj diplom niektorej
z partnerských univerzít.
Vysoká škola výtvarných umení je našou najstaršou vzdelávacou
inštitúciou zameranou na vizuálne umenie. Významne sa podieľa
na rozvoji umenia, umeleckého, umenovedného a technologického
výskumu, vzdelanosti a kultúry. Diela mnohých jej absolventov
nájdeme v prestížnych svetových galériách, múzeách, iní zasa
zodpovedajú za dizajn vo svetových automobilkách alebo pôsobia
v architektonických štúdiách.
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Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – BISLA –
vychováva študentov humanitných smerov, okrem iného aj
kvalifikovaných zamestnancov štátnej správy, či mimovládnych
organizácií. Jej študijný program je založený na seminároch v malých
skupinách, prednáškach a tútorskom systéme. Pôsobí nielen ako
vysoká škola, ale aj ako intelektuálna komunita činná v oblasti
vedeckého výskumu a vedeckej publikačnej činnosti.
Súkromná vysoká škola Danubius je tvorená tromi fakultami,
ktoré majú akreditovaných viacero študijných programov a ponúka
možnosť študovať dištančnou aj externou formou. Absolventi nájdu
uplatnenie v oblasti práva, verejnej správy, v médiách, ale aj
v sociálnej sfére a mimovládnych organizáciách.
Vážená pani rektorka, páni rektori,
súčasné prekážky a problémy – očakávané, ale aj tie nečakané – máme
lepšiu šancu zvládnuť ako spoločnosť, v ktorej budú vysoké školy
tvoriť dobre fungujúci ekosystém. Stanú sa živou súčasťou verejnej
diskusie a budú etalónom odbornosti a etických štandardov.
Do Vašich rúk je vložená dôvera, ale aj veľká zodpovednosť
za formovanie nastupujúcej generácie mladých ľudí. Počúvajme ich
a komunikujme s nimi. Verím, že posilnenie transparentnosti
a demokratických procesov na Vašich školách pocítime aj
pri fungovaní a smerovaní našej krajiny.
Želám Vám pri tom veľa síl, múdrosti a odvahy!
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