Prvých 100 dní ministra školstva
Prvých 100 dní činnosti ministra školstva bolo nepochybne poznamenaných epidémiou, počas
ktorej musel pán minister riešiť mimoriadne problémy a prirodzene sa nemohol dostatočne
sústrediť na zásadné problémy vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania.
Preto si myslím, že bude férové posudzovať jeho pôsobenie po ďalších 100 dňoch.
Pozitívne je, že už počas tohto obdobia sa minister stretol s rektormi a vedeniami viacerých
univerzít, ktoré sú v Združení výskumných a technických univerzít. Rektori UK, STU, TUKE,
UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF a predseda SAV sa stretli s pánom ministrom na pôde ministerstva
a je plánované ďalšie stretnutie kvôli riešeniu pálčivých problémov.
Veľmi vítam, že pán minister zriadil funkciu štátneho tajomníka pre vedu a výskum. Stav vedy
a výskumu na Slovensku si skutočne vyžaduje celého človeka najmenej na tejto úrovni
riadenia.
Z doterajšej komunikácie s pánom štátnym tajomníkom mám dobrý pocit zhody v identifikácii
najväčších problémov a možností ich riešenia. Dobre sme sa zhodli vo veci návrhov, ktoré sme
pred časom publikovali pod názvom „10 vedcov: desatoro pre lepšiu budúcnosť výskumu a
vzdelávania na Slovensku“
Čomu sme mnohí vedci neporozumeli, je zdôvodnenie rozhodnutia pána ministra presunúť
finančné prostriedky, ktoré boli určené na podporu vedy a výskumu a ktoré výskum akútne
potrebuje. Pán minister uviedol, že vedci neboli schopní v predchádzajúcom období finančné
prostriedky čerpať. Vedci sa však do všetkých výziev prihlásili. Bol to štát, ktorý vedcom čerpať
prostriedky neumožnil.
V tejto súvislosti je teda veľmi naliehavé zazmluvnenie projektov dlhodobého strategického
výskumu (DSV) a eliminácia byrokratických postupov, ktorá by zefektívnila čerpanie
prostriedkov EŠIF.
Dúfame, že súčasný pán minister konečne urobí poriadok v boji proti plagiátorstvu.
Plagiátorstvo nachádza živnú pôdu v nízkej úrovni viacerých vysokých škôl, ktoré len
predstierajú kvalitu vzdelávania a niektoré dokonca aj výskum. Postoj k plagiátorstvu zo
strany ministerstva v minulom volebnom období bol fackou všetkým, ktorí sa k odbornej
kvalifikácii stavajú zodpovedne a morálne. A nepochybne posmelil ďalších plagiátorov.
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