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Vážený pán minister vnútra, 

vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu,  

vážený pán prezident Slovenskej rektorskej konferencie, 

vážený pán predseda Rady vysokých škôl, 

vážený pán predseda Študentskej rady vysokých škôl, 

vážené pani rektorky, páni rektori, 

  

Som rada, že sa opätovne stretávame pri príležitosti vymenovania 

štyroch rektorov našich vysokých škôl. 

Slovensko potrebuje vzdelanosť. Potrebuje múdrosť, kompetentnosť 

a kvalifikovanosť. Preto potrebuje slobodné, silné a moderné 

akademické inštitúcie, ktoré budú vychovávať ďalšie generácie 

odborne zdatných a mravne bezúhonných ľudí v jednotlivých 

oblastiach. 

Diskusiu o kvalite vysokého školstva ešte vždy podmieňuje nutnosť 

riešiť ten najbytostnejší problém – ich finančné zabezpečenie. 

Na zásadnejšiu nápravu Slovensko nevyužilo časy relatívnej 

prosperity a bezpečia. Dnes prežívame obdobie, kedy našu 

ekonomiku nemilosrdne zasiahli dva roky pandémie a v súčasnosti 

zasa vojenská agresia Ruska proti Ukrajine. Do centra pozornosti 

sa dostávajú naliehavé otázky súvisiace s cenami energií, potravín, 

či dostupnosťou bývania.  

 



2  
 

Bolo by však chybou podľahnúť presvedčeniu, že situáciu škôl 

môžeme riešiť až potom, keď budú pokryté základné potreby 

obyvateľstva. K základným potrebám spoločnosti patrí predsa 

aj vzdelanie a to môžu zabezpečiť iba adekvátne finančne ohodnotení 

a motivovaní pedagógovia na kvalitných školách, o ktoré budú mať 

naši študenti záujem.  

Rovnakou chybou by však bolo myslieť si, že problém s peniazmi 

je jediným dôvodom, pre ktorý slovenskí študenti dávajú často 

prednosť českým či iným zahraničným školám pred slovenskými.  

Dôležitá je aj atmosféra v spoločnosti i na školách, férovosť 

a dodržiavanie pravidiel – teda aj potieranie praktík, 

ktoré pred verejnosťou znižujú vážnosť akademického prostredia. 

Povedané jazykom matematiky, finančné zabezpečenie je nutnou, 

nie však postačujúcou podmienkou pre skvalitňovanie škôl. 

Je tu množstvo faktorov, ktoré – na rozdiel od financií – 

dokážete ovplyvniť oveľa aktívnejšie a priamejšie. 

Prajem Vám, aby sa Vám v tomto úsilí darilo, aby ste aj naďalej 

úspešne zlepšovali význam a pozíciu inštitúcií, ktoré reprezentujete.   

Už sedem desaťročí vychováva odborníkov Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre a dnes sa zameriava aj na také 

dôležité témy, ako je klimatická zmena, ktorej dopady citeľne 

doliehajú práve na agrosektor. 

S nitrianskym regiónom, no predovšetkým s dlhoročnou tradíciou 

pedagogického vzdelávania – vrátane výchovy maďarských učiteľov –  

je spojená aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
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Žilinská univerzita v Žiline počas takmer sedemdesiatich rokov 

pripravila do života desaťtisíce absolventov a popri tradičnej 

špecializácii na dopravu a technické disciplíny rozširuje svoje študijné 

programy aj o nové humanitne či prírodovedne zamerané odbory. 

Špecifické, no nenahraditeľné poslanie vychovávať kvalifikovaných 

príslušníkov a príslušníčky polície má zase Akadémia policajného 

zboru v Bratislave. 

Všetci reprezentujete pestrosť akademického prostredia 

a zastupujete školy a odbornosti, z ktorých každá je dôležitá 

pre našu spoločnosť. 

Vážení páni rektori, vážená pani rektorka! 

Ešte raz Vám gratulujem k Vašim funkciám, prajem Vám veľa energie 

a vyslovujem ocenenie aj na adresu Vašich kolegýň a kolegov. 

Ako som povedala na začiatku, Slovensko potrebuje vzdelanosť 

a potrebuje aj osobnosti, ktoré sa o rozvoj vzdelanosti zasadzujú. 

Chcem vás uistiť, že sa zo svojej pozície vynasnažím urobiť čo najviac 

pre to, aby školstvo, a menovite vysoké školy, mali v spoločnosti takú 

pozíciu, aká im právom patrí. 

Ďakujem! 

 


