Združenie výskumných a technických univerzít SR

Výzva výskumných univerzít politickým reprezentáciám
BRATISLAVA. 2. Marec 2016 - Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR
vyzýva všetky politické strany, aby venovali zvýšenú pozornosť riešeniu problémov
slovenského školstva vrátane výskumu na univerzitách. Zvýšenie kvality výskumu si vyžaduje
koncepčnú úpravu financovania vysokých škôl podľa ich poslania a jeho výrazné navýšenie.
Na výskumných univerzitách je výskumná práca integrálnou súčasťou vzdelávania a spočíva
v zapájaní každého jedného študenta do vedeckého výskumu, či podobnej tvorivej činnosti. To
vyžaduje osobité vzdelávacie postupy, celkovo inú organizáciu školy ako aj dlhodobejšie a
projektovo orientované (grantové) formy financovania. Prospech z napĺňania tohto poslania
sa premieta do sociálneho rozvoja, inovácií a hospodárskej prosperity Slovenska.
Pre plné rozvinutie potenciálu výskumných univerzít je potrebné upraviť legislatívny rámec
tak, aby bol uľahčený ich rozvoj, zvýšila sa efektívnosť ich riadenia a dosiahla sa
predvídateľnosť finančného plánovania na 3-5 rokov. Kontinuita vo financovaní a v riadení je
kľúčová.
Školstvo je budúcnosťou krajiny. Potrebuje premyslenú koncepciu rozvoja s akcentom na
kvalitu. Časté zmeny vzdelávacích politík či vedenia rezortu mu neprospievajú. Apelujeme
preto na politické reprezentácie, aby po voľbách dohodli stabilné dostatočné finančné rámce,
grantové mechanizmy a riadenie rezortu na dlhšie časové obdobie. Výskumné univerzity sa
hlásia k svojej spoluzodpovednosti voči spoločnosti a sú pripravené prispieť svojim dielom k
zlepšeniu kvality slovenského školstva a kvalite jeho výskumu.

Kontakt: Andrea Settey Hajdúchová, Slovenská technická univerzita,
email: andrea.hajduchova@stuba.sk mobil: +421 917 669 205
Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR je združenie najväčších výskumne
a technických univerzít. Jeho cieľom je zlepšovanie podmienok pre výskum na univerzitách. Študuje na
nich 90 tisíc študentov. Členmi združenia sú: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo
Zvolene, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Členovia: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene.
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