
Vyhlásenie AS FF UKF v Nitre  

Akademický senát FF UKF v Nitre reaguje na vyhlásenú výzvu Predsedníctva RVŠ zo dňa 16. 10. 

2020 vyjadrením zásadného nesúhlasu s navrhovaným okliešťovaním akademických práv a slobôd 

a  paušalizujúcim konštatovaním nízkej kvality slovenských vysokých škôl, formulovanými v 

dokumente Moderné a úspešné Slovensko. 

Národný integrovaný reformný plán v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií je zdrojovým 

dokumentom na diskusiu. Východisková báza je z hľadiska identifikovania podstatných tém pre 

kvalitnú reformu a transformáciu školstva na Slovensku relevantná a konštruktívna, ale pri 

koncipovaní tohto strategického materiálu neboli využité odborné kapacity zvnútra vzdelávacieho 

systému v žiaducej interdisciplinárnej komplementarite.  

Bez patričnej diferenciácie a jasných hodnotiacich parametrov rozhodne nemožno súhlasiť s 

paušalizujúcimi vyjadreniami o nízkej kvalite slovenských vysokých škôl. Devalvujú sa tak 

pozoruhodné  úspechy, ktoré mnohé vysokoškolské programy dosiahli v oblasti vzdelávania, vedy 

a výskumu, a to nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Práve nekonkrétnosť takých 

tvrdení vytvára  plošný  negatívny obraz o podpriemernosti slovenského akademického prostredia, čo 

v žiadnom prípade nezodpovedá skutočnosti. Šablónovité videnie pôsobí navyše demotivačne a 

prispieva k tomu, že  mnohí nadaní slovenskí študenti uprednostňujú štúdium v zahraničí. 

Školstvo je na Slovensku už dlhodobo poddimenzované vo všetkých realizačných sférach. 

Proklamácie politických garnitúr o dôležitosti tohto rezortu zostali len na papieri. V realite prevládala 

skôr neochota do školstva investovať  a uskutočniť v ňom koncepčné a systémové zmeny. Dôsledkom 

takého prístupu bola aj degradácia statusu učiteľa. Sme presvedčení, že o to viac je potrebné oceniť 

snahu zanietených pedagógov, ktorí aj napriek neadekvátnym pracovným podmienkam udržali úroveň 

slovenského vzdelávania na vysokej úrovni. Atribúty rozvoja kritického myslenia, tvorivosti a 

spolupráce boli a sú napriek uvedeným okolnostiam vždy integrálnou súčasťou pôsobenia vysokých 

škôl. 

Nestotožňujeme sa s avizovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl. Takýto krok 

považujeme za bezprecedentný zásah do slobody akademického prostredia, ktoré má z princípu 

zastávať apolitickosť, slobodu myslenia a poznávania – hodnoty prirodzene patriace do akademického 

prostredia v demokratickej spoločnosti. V odbornej verejnosti narastá obava, že navrhovaná úprava 

tieto hodnoty vystaví nekompromisnému ohrozeniu. 

 

V Nitre 28. 10. 2020                                                                   PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 

                           predseda AS FF UKF v Nitre 


