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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Správy  
  7. 2. 2022, 7:00, Zdroj: Rádio Košice, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: MARK MEDIA s.r.o., Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … 25. februára sa na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizujú on-line formou. Hovorca Tomáš Kováč
Andrej rádio Košice potvrdil, že výnimku majú študenti Lekárskej fakulty. Vedenie univerzity v spolupráci s vedeniami fakúlt a…
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Rubrika: Slovensko

O 27 miliónov eur menej dostanú verejné vysoké školy. Košická veterinárna univerzita varuje, že už nevládze a môže prísť jej koniec.
Zvolen chystá prepúšťanie, Žilinská univerzita nebude robiť žiadne rozvojové projekty. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach len náklady
na testovanie zamestnancov či ďalšie výdavky spojené s pandémiou vyčíslila na milión eur.

Univerzity jasne hovoria, že nebudú mať peniaze na rozvoj, obnovu internátov ani na zaplatenie externých vy učujúcich, pretože všetky
peniaze pôjdu na bežnú prevádzku. Môžu za to aj drahšie energie.

Ministerstvo školstva zverejnilo rozpis dotácií a metodiku ich rozdelenia tesne pred Vianocami. Do polovice ja nuára vysoké školy
predložili svoje pripomienky, no výsledok stále nepoznajú. Minister Branislav Gröhling (SaS) tvrdí, že o financovaní vysokých škôl stále
diskutuje s rezortom financií.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako jediná v krajine vyučuje odbor veterinárne lekárstvo a podľa rektorky Jany
Mojžišovej sa len ťažko vyrovnáva s výrazným znížením dotácie. V tomto roku si podľa zverejneného návrhu pohorší o 2,2 milióna eur a
prichádza o každé štvrté euro. „Prevádzka u nás je finančne náročná, no bez živých zvierat si veterinárne vzdelávanie len ťažko možno
predstaviť. Snažíme sa znižovať náklady, ale všetko má svoje hranice únosnosti,“ hovorí pre Pravdu rektorka Mojžišová.

Pokračovanie – s. 4

Dokončenie – s. 1

„Kvalifikovaný odhad chýbajúcich zdrojov na mzdy a prevádzku našich pracovísk podľa štandardov Európskej únie je na úrovni
minimálne šesť až sedem miliónov eur,“ tvrdí Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
predpokladá, že vyššia cena elektriny ju bude stáť najmenej 260–tisíc eur.

Koniec veterinárov?

Znižovanie dotácie zo štátneho rozpočtu preto môže vážne ohroziť prípravu budúcich veterinárov. „Systém čerpania dotácií je nastavený
zle. Neberie sa do úvahy medzinárodná akreditácia univerzity, málo sa zohľadňuje finančná náročnosť nepretržitej prevádzky so živými
ustajnenými zvieratami, ale aj s tými, ktoré u nás absolvujú liečbu, hospitalizáciu a vyžadujú si 24–hodinovú starostlivosť,“ doplnila
univerzita.

Už vlani znížila o desať percent počet svojich zamestnancov. Tento rok to bude ďalších desať percent.

„Tým, že univerzita dostane nižšiu dotáciu, bude musieť deficit v bežnej prevádzke vykryť z peňazí zo školného od zahraničných
študentov a z podnikateľskej činnosti. Preto bude menší balík peňazí, ktoré môže použiť na spoluúčasť v projektoch zo štrukturálnych
fondov. Nebude ich môcť toľko podať a následne ani nezíska porovnateľný objem finančných prostriedkov, ako získala doteraz,“ uviedla
Mojžišová s tým, že rozvoj univerzity sa tým značne spomalí.

„Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie je medzinárodne akreditovaná, po vyše 70 rokoch existencie bojuje o prežitie vo vlastnom
štáte. Kladieme si preto otázku, či to bude táto vláda, ktorá ukončí veterinárne vzdelávanie na Slovensku,“ zhodnotili predstavitelia
vysokej školy.

Ani na platy, ani na projekty

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave profesor Roman Boča hovorí, že pri opakovanom znížení dotácie univerzita nedokáže
pokryť ani tarifné platy zamestnancov. Vyššie ceny energií sú podľa neho pre univerzitu likvidačné a rozpis dotácie ignoruje náklady
univerzity súvisiace s povinnou akreditáciou. Tiež potrebnú elektronizáciu, podporu akademických informačných systémov a
nedostatočne garantuje platby za vedecké databázy a časopisy.

„Pravdepodobne budeme musieť zastaviť niektoré univerzitné rozvojové projekty. Pandémia si vyžiadala mimoriadne nasadenie
finančných aj ľudských zdrojov a výrazne znížila kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Nevidíme priestor na šetrenie a snahu o reformu
vysokých škôl vnímame skôr ako politickú bublinu. Namieste je otázka, či vláda plní vlastné programové vyhlásenie o podpore
vzdelanosti a vysokého školstva na Slovensku,“ hovorí Boča. Dodáva, že vyše 30–tisíc maturantov uteká študovať do okolitých krajín.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dostane podľa aktuálnej verzie rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu tento rok približne o 
2,8 milióna eur menej ako v roku 2021. V stanovisku, ktoré Pravde poskytol hovorca Tomáš Zavatčan, košická univerzita upozorňuje, že 
slovenské vysoké školy zápasia s podfinancovaním už niekoľko rokov, a tak hrozí, že medziročný prepad sa znásobí a bude mať
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katastrofálne dôsledky.

„Kvalifikovaný odhad chýbajúcich zdrojov na mzdy a prevádzku našich pracovísk podľa štandardov Európskej únie je na úrovni
minimálne šesť až sedem miliónov eur,“ tvrdí vedenie univerzity.

Nekryté výdavky na testovanie zamestnancov, zabezpečenie techniky na prácu z domu či iné výdavky spojené s dištančnou výučbou
počas pandémie koronavírusu sú vyše milióna eur. Hoci vedenie univerzity P. J. Šafárika tvrdí, že chce zúročiť skúsenosti z pandémie v
digitálnej transformácii vzdelávania a internacionalizácii, s navrhovaným rozpočtom na to môže zabudnúť. „Pre akých expertov zvonka
budeme atraktívni a otvorení so stagnujúcimi kampusmi a službami?“ pýtajú sa akademici.

Žilinská univerzita zareagovala, že tento rok dostane približne o 1,2 milióna eur menej. Na plyn, ktorého cena sa zvyšovala, bude podľa
kvestorky Jany Gjašikovej chýbať približne 180–tisíc eur. „Ostatné energie má univerzita zazmluvnené ešte za ceny z minulého roka.
Budeme však nútení zaviesť rôzne optimalizačné opatrenia a odmietnuť projekty napríklad na zateplenie budov, kde je vysoké
spolufinancovanie zo strany univerzity,“ hovorí Gjašiková. Ani ona nevidí možnosti na šetrenie.

Milióny zožrala pandémia a zdražovanie

Aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre predpokladá výrazné zníženie príjmov oproti minulému roku. „Aký to bude mať reálny
dosah na chod univerzity, budeme vedieť až po definitívnom schválení rozpočtu pre našu univerzitu,“ skonštatovala hovorkyňa Renáta
Chosraviová. Predpokladá, že náklady na elektrinu sa zvýšia asi o 260–tisíc.

Technická univerzita v Košiciach už pre zvyšovanie cien energií požiadala ministerstvo školstva o dodatočné navýšenie platieb. „V
dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie registrujeme hlavný výpadok príjmov na strane internátov a jedální,“ uviedol prorektor
Technickej univerzity Ervin Lumnitzer. Zároveň upozorňuje, že v súčasnosti nie sú jasné detailné opatrenia pripravovanej reformy.

Ľubica Benková z Technickej univerzity vo Zvolene upozornila, že pri každej reforme by mali byť vypracované adresné analýzy potreby
jednotlivých odborov pre spoločnosť a pre rozvojové zámery krajiny. Až na ich základe by mali byť prijaté systémové opatrenia, vyčíslené
potrebné zdroje a dosahy na ekonomiku. Tiež by malo byť stanovené prechodové obdobie, no podľa Benkovej reforma nič z toho
negarantuje. Odhaduje, že pandémia za dva roky pripravila univerzitu o štyri až šesť miliónov eur a dotácie by mali predbežne poklesnúť
o ďalší viac ako milión. Odnesú si to najmä zamestnanci, viacerých bude treba prepustiť. Na energie môže univerzite chýbať 300– až
400–tisíc eur.

Trenčianska univerzita je na tom ešte horšie – na úhradu nákladov za energie jej chýba zhruba 788–tisíc. „Kvôli nižšej dotácii budeme
musieť znížiť výdavky na modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry aj na platy učiteľov, výskumníkov a prevádzkových zamestnancov,“
informovala asistentka rektora Lucia Petríková. Doplnila, že projektov financovaných z grantových a európskych zdrojov by sa to dotknúť
nemalo, ale robiť reformu a zároveň znižovať financie na riešenie kľúčových problémov univerzita vníma ako protichodné kroky, ktoré
ohrozujú napĺňanie cieľov reformy a celý jej zmysel.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

Kladieme si otázku, či to bude táto vláda, ktorá ukončí veterinárne vzdelávanie na Slovensku.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice

Študenti a pedagógovia protestovali proti novele vysokoškolského zákona. Teraz univerzitám chýbajú aj peniaze.

FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Autor: Lucia Hakszer Košice, Trnava, Žilina, Nitra, Zvolen
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Vládny pohreb univerzít?  
  8. 2. 2022, Zdroj: Pravda, Strana: 28, Vydavateľ: OUR MEDIA SR a. s., Autor: Igor Daniš, idanis@pravda.sk, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 263 180 GRP: 5,85 OTS: 0,06 AVE: 2302 Eur 

Rubrika: komentár

Pandémia mení celý systém vzdelávania od prvého stupňa na základných školách až po univerzity. To si vyžaduje nové investície do
modernizácie výučby. Naše ministerstvo školstva sa vydalo opačnou cestou. Verejným vysokým školám plánuje v tomto roku škrtnúť na
dotáciách 27 miliónov eur.

Akoby nestačilo, že univerzity sa musia popasovať s prudkým nárastom cien elektriny a plynu. Kde na to vziať? Roky bojujú s
podfinancovaním. Namiesto pomoci od vlády sa dočkali ďalších škrtov.

Slovenskej poľnohospodárske univerzite v Nitre sa náklady na elektrinu zvýšia asi o 260–tisíc eur. Trenčianskej univerzite bude na
energie chýbať zhruba 788–tisíc, zvolenskej Technickej univerzite 300– až 400–tisíc eur. Pritom počas pandémie univerzita prišla o štyri
až šesť miliónov a dotácie by mali tento rok poklesnúť o viac ako milión eur. Košická UPJŠ má dostať v tomto roku zhruba o 2,8 milió na
eur menej ako v minulom. Takto by sa dalo pokračovať.

Košická veterinárna univerzita príde o 2,2 milióna eur. Áno, má vysoké náklady na prevádzku, ale kde sporiť, keď ide o živé zvieratá, o
ktoré sa treba nepretržite starať, niektoré podstupujú liečbu. Stavy zamestnancov sa už v minulom roku znížili o desať percent, tento rok
má byť rovnaký. Čo potom? Plánuje vláda zlikvidovať veterinárne lekárstvo na Slovensku?

Na trnavskej Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa obávajú, že po škrtoch nebude na tarifné platy zamestnancov. Bude musieť prepúšťať?
Koho – učiteľov, (externých) výskumníkov, administratívnych zamestnancov? Nuž všetko sa chtiac–nechtiac odrazí na kvalite výučby.

Je nielen ohrozené štúdium niektorých programov, ale mnohé môžu skončiť navždy. Či chce vláda takto donútiť fakulty, aby niektoré
„zbytočné“ a neperspektívne študijné odbory zatvorili? Sporiť sa bude musieť aj na rozvoji, investíciách do digitalizácie, informačných
systémov, rekonštrukcie internátov, stopnú sa platby na vedecké časopisy a prístup do databáz. Veď to je úpadok vzdelávania ako
remeň. Potom sa čudujeme, že naše univerzity sa v medzinárodných rebríčkoch topia v hlbokých vodách priemernosti. Toto chce naša
vláda?

Alebo chce minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ako vyhlásený neoliberál donútiť každú fakultu, aby si na svoj chod zarobila či
aspoň privyrobila sama. Napríklad podnikaním alebo sa snažila zohnať viac platiacich zahraničných študentov.

Keby ministerstvo v predstihu vypracovalo krízové scenáre pre vysoké školstvo, malo dlhodobú koncepciu rozvoja, boli nastavené
stabilné finančné toky potrebné na prevádzku a rozvoj univerzít, nemuseli by sa ich manažéri obávať, či vlastne prežijú. A ani po
skončení pandémie a ustálení cien energií ich nečaká prechádzka ružovou záhradou.

Posledné slovo zatiaľ ešte nepadlo. Ministerstvo školstva pozná všetky hrozby a ešte rokuje s ministerstvom financií. Všetko momentálne
závisí od ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Ako sa rozhodne neslávne známy plagiátor?

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

Ministerstvo školstva pozná všetky hrozby a ešte rokuje s ministerstvom financií. Všetko momentálne závisí od ministra financií Igora
Matoviča (OĽaNO). Ako sa rozhodne neslávne známy plagiátor?

Autor: Igor Daniš idanis@pravda.sk
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Pochová vláda univerzity?  
  7. 2. 2022, 19:00, Zdroj: nazory.pravda.sk , Vydavateľ: OUR MEDIA SR a. s., Autor: Igor Daniš, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 6 585 GRP: 0,15 OTS: 0,00 AVE: 593 Eur 

Pandémia mení celý systém vzdelávania od prvého stupňa na základných školách až po univerzity. To si vyžaduje nové investície do
modernizácie výučby. Naše ministerstvo školstva sa vydalo opačnou cestou. Verejným vysokým školám plánuje v tomto roku škrtnúť na
dotáciách 27 miliónov eur.

Akoby nestačilo, že univerzity sa musia popasovať s prudkým nárastom cien elektriny a plynu. Kde na to vziať? Roky bojujú s
podfinancovaním. Namiesto pomoci od vlády sa dočkali ďalších škrtov. Slovenskej poľnohospodárske univerzite v Nitre sa náklady na
elektrinu zvýšia asi o 260-tisíc eur. Trenčianskej univerzite bude na energie chýbať zhruba 788-tisíc, zvolenskej Technickej univerzite
300– až 400-tisíc eur. Pritom počas pandémie univerzita prišla o štyri až šesť miliónov a dotácie by mali tento rok poklesnúť o viac ako
milión eur. Košická UPJŠ má dostať v tomto roku zhruba o 2,8 milióna eur menej ako v minulom. Takto by sa dalo pokračovať.

Košická veterinárna univerzita príde o 2,2 milióna eur. Áno, má vysoké náklady na prevádzku, ale kde sporiť, keď ide o živé zvieratá, o
ktoré sa treba nepretržite starať, niektoré podstupujú liečbu. Stavy zamestnancov sa už v minulom roku znížili o desať percent, tento rok
má byť rovnaký. Čo potom? Plánuje vláda zlikvidovať veterinárne lekárstvo na Slovensku?

Na trnavskej Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa obávajú, že po škrtoch nebude na tarifné platy zamestnancov. Bude musieť prepúšťať?
Koho – učiteľov, (externých) výskumníkov, administratívnych zamestnancov? Nuž všetko sa chtiac-nechtiac odrazí na kvalite výučby.

Ministerstvo školstva pozná všetky hrozby a ešte rokuje s ministerstvom financií. Všetko momentálne závisí od ministra financií Igora
Matoviča (OĽaNO). Ako sa rozhodne neslávne známy plagiátor?

Je nielen ohrozené štúdium niektorých programov, ale mnohé môžu skončiť navždy. Či chce vláda takto donútiť fakulty, aby niektoré
„zbytočné“ a neperspektívne študijné odbory zatvorili? Sporiť sa bude musieť aj na rozvoji, investíciách do digitalizácie, informačných
systémov, rekonštrukcie internátov, stopnú sa platby na vedecké časopisy a prístup do databáz. Veď to je úpadok vzdelávania ako
remeň. Potom sa čudujeme, že naše univerzity sa v medzinárodných rebríčkoch topia v hlbokých vodách priemernosti. Toto chce naša
vláda?

Alebo chce minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ako vyhlásený neoliberál donútiť každú fakultu, aby si na svoj chod zarobila či
aspoň privyrobila sama. Napríklad podnikaním alebo sa snažila zohnať viac platiacich zahraničných študentov.

Keby ministerstvo v predstihu vypracovalo krízové scenáre pre vysoké školstvo, malo dlhodobú koncepciu rozvoja, boli nastavené
stabilné finančné toky potrebné na prevádzku a rozvoj univerzít, nemuseli by sa ich manažéri obávať, či vlastne prežijú. A ani po
skončení pandémie a ustálení cien energií ich nečaká prechádzka ružovou záhradou.

Posledné slovo zatiaľ ešte nepadlo. Ministerstvo školstva pozná všetky hrozby a ešte rokuje s ministerstvom financií. Všetko momentálne
závisí od ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Ako sa rozhodne neslávne známy plagiátor?

Autor: Igor Daniš
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Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV a Edukačno-misijné centrum ECAV pozývajú na:

DIRIGENTSKÝ KURZ A KURZ HLASOVEJ VÝCHOVY. Uskutoční sa 9. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši.

ONLINE PRIHLÁŠKA:

https://docs.google.com/forms/d/1LTXbgWt8P4DeL-PFH14JIUkPIVV3YRFk2rrXnWnJxV4/edit

Lektori dirigentského kurzu:

doc. Ondrej Šaray, ArtD.: absolvoval Konzervatórium v Bratislave, odbor orchestrálne dirigovanie. Od roku 1983 diriguje Bratislavský
detský zbor a v roku 1992 založil Amadeus Chor Bratislava. Aktuálne vyučuje predmet "dirigovanie zboru" na Hudobnej a tanečnej
fakulte VŠMU a je členom Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV.

Mgr. Andrej Belej: absolvoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Bol zakladateľom a pôsobil vo viacerých
hudobných skupinách (Fade Out, Andy Belej Band, Andy Belej Quartet). V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako vokalista v skupine I.M.T
Smile. Ako spevák spolupracoval s AMC Triom a skupinou Groovin´ Heads. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na SZUŠ DAMA v Prešove,
kde vyučuje hru na klavíri a spev. Hlasovej pedagogike a hlasovému koučingu sa venuje aj súkromne.

© ECAV na Slovensku.

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.

Spravodajská licencia vyhradená.
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Bez peňazí školy padnú na kolená  
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Rubrika: Slovensko

O 27 miliónov eur menej dostanú verejné vysoké školy. Košická veterinárna univerzita varuje, že už nevládze a môže prísť jej koniec.
Zvolen chystá prepúšťanie, Žilinská univerzita nebude robiť žiadne rozvojové projekty. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach len náklady
na testovanie zamestnancov či ďalšie výdavky spojené s pandémiou vyčíslila na milión eur.

Univerzity jasne hovoria, že nebudú mať peniaze na rozvoj, obnovu internátov ani na zaplatenie externých vy učujúcich, pretože všetky
peniaze pôjdu na bežnú prevádzku. Môžu za to aj drahšie energie.

Ministerstvo školstva zverejnilo rozpis dotácií a metodiku ich rozdelenia tesne pred Vianocami. Do polovice ja nuára vysoké školy
predložili svoje pripomienky, no výsledok stále nepoznajú. Minister Branislav Gröhling (SaS) tvrdí, že o financovaní vysokých škôl stále
diskutuje s rezortom financií.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako jediná v krajine vyučuje odbor veterinárne lekárstvo a podľa rektorky Jany
Mojžišovej sa len ťažko vyrovnáva s výrazným znížením dotácie. V tomto roku si podľa zverejneného návrhu pohorší o 2,2 milióna eur a
prichádza o každé štvrté euro. „Prevádzka u nás je finančne náročná, no bez živých zvierat si veterinárne vzdelávanie len ťažko možno
predstaviť. Snažíme sa znižovať náklady, ale všetko má svoje hranice únosnosti,“ hovorí pre Pravdu rektorka Mojžišová.

Pokračovanie – s. 4

Dokončenie – s. 1

„Kvalifikovaný odhad chýbajúcich zdrojov na mzdy a prevádzku našich pracovísk podľa štandardov Európskej únie je na úrovni
minimálne šesť až sedem miliónov eur,“ tvrdí Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
predpokladá, že vyššia cena elektriny ju bude stáť najmenej 260–tisíc eur.

Koniec veterinárov?

Znižovanie dotácie zo štátneho rozpočtu preto môže vážne ohroziť prípravu budúcich veterinárov. „Systém čerpania dotácií je nastavený
zle. Neberie sa do úvahy medzinárodná akreditácia univerzity, málo sa zohľadňuje finančná náročnosť nepretržitej prevádzky so živými
ustajnenými zvieratami, ale aj s tými, ktoré u nás absolvujú liečbu, hospitalizáciu a vyžadujú si 24–hodinovú starostlivosť,“ doplnila
univerzita.

Už vlani znížila o desať percent počet svojich zamestnancov. Tento rok to bude ďalších desať percent.

„Tým, že univerzita dostane nižšiu dotáciu, bude musieť deficit v bežnej prevádzke vykryť z peňazí zo školného od zahraničných
študentov a z podnikateľskej činnosti. Preto bude menší balík peňazí, ktoré môže použiť na spoluúčasť v projektoch zo štrukturálnych
fondov. Nebude ich môcť toľko podať a následne ani nezíska porovnateľný objem finančných prostriedkov, ako získala doteraz,“ uviedla
Mojžišová s tým, že rozvoj univerzity sa tým značne spomalí.

„Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie je medzinárodne akreditovaná, po vyše 70 rokoch existencie bojuje o prežitie vo vlastnom
štáte. Kladieme si preto otázku, či to bude táto vláda, ktorá ukončí veterinárne vzdelávanie na Slovensku,“ zhodnotili predstavitelia
vysokej školy.

Ani na platy, ani na projekty

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave profesor Roman Boča hovorí, že pri opakovanom znížení dotácie univerzita nedokáže
pokryť ani tarifné platy zamestnancov. Vyššie ceny energií sú podľa neho pre univerzitu likvidačné a rozpis dotácie ignoruje náklady
univerzity súvisiace s povinnou akreditáciou. Tiež potrebnú elektronizáciu, podporu akademických informačných systémov a
nedostatočne garantuje platby za vedecké databázy a časopisy.

„Pravdepodobne budeme musieť zastaviť niektoré univerzitné rozvojové projekty. Pandémia si vyžiadala mimoriadne nasadenie
finančných aj ľudských zdrojov a výrazne znížila kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Nevidíme priestor na šetrenie a snahu o
reformu vysokých škôl vnímame skôr ako politickú bublinu. Namieste je otázka, či vláda plní vlastné programové vyhlásenie o podpore
vzdelanosti a vysokého školstva na Slovensku,“ hovorí Boča. Dodáva, že vyše 30–tisíc maturantov uteká študovať do okolitých krajín.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dostane podľa aktuálnej verzie rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu tento rok približne o 
2,8 milióna eur menej ako v roku 2021. V stanovisku, ktoré Pravde poskytol hovorca Tomáš Zavatčan, košická univerzita upozorňuje, že 
slovenské vysoké školy zápasia s podfinancovaním už niekoľko rokov, a tak hrozí, že medziročný prepad sa znásobí a bude mať
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katastrofálne dôsledky.

„Kvalifikovaný odhad chýbajúcich zdrojov na mzdy a prevádzku našich pracovísk podľa štandardov Európskej únie je na úrovni
minimálne šesť až sedem miliónov eur,“ tvrdí vedenie univerzity.

Nekryté výdavky na testovanie zamestnancov, zabezpečenie techniky na prácu z domu či iné výdavky spojené s dištančnou výučbou
počas pandémie koronavírusu sú vyše milióna eur. Hoci vedenie univerzity P. J. Šafárika tvrdí, že chce zúročiť skúsenosti z pandémie v
digitálnej transformácii vzdelávania a internacionalizácii, s navrhovaným rozpočtom na to môže zabudnúť. „Pre akých expertov zvonka
budeme atraktívni a otvorení so stagnujúcimi kampusmi a službami?“ pýtajú sa akademici.

Žilinská univerzita zareagovala, že tento rok dostane približne o 1,2 milióna eur menej. Na plyn, ktorého cena sa zvyšovala, bude podľa
kvestorky Jany Gjašikovej chýbať približne 180–tisíc eur. „Ostatné energie má univerzita zazmluvnené ešte za ceny z minulého roka.
Budeme však nútení zaviesť rôzne optimalizačné opatrenia a odmietnuť projekty napríklad na zateplenie budov, kde je vysoké
spolufinancovanie zo strany univerzity,“ hovorí Gjašiková. Ani ona nevidí možnosti na šetrenie.

Milióny zožrala pandémia a zdražovanie

Aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre predpokladá výrazné zníženie príjmov oproti minulému roku. „Aký to bude mať reálny
dosah na chod univerzity, budeme vedieť až po definitívnom schválení rozpočtu pre našu univerzitu,“ skonštatovala hovorkyňa Renáta
Chosraviová. Predpokladá, že náklady na elektrinu sa zvýšia asi o 260–tisíc.

Technická univerzita v Košiciach už pre zvyšovanie cien energií požiadala ministerstvo školstva o dodatočné navýšenie platieb. „V
dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie registrujeme hlavný výpadok príjmov na strane internátov a jedální,“ uviedol prorektor
Technickej univerzity Ervin Lumnitzer. Zároveň upozorňuje, že v súčasnosti nie sú jasné detailné opatrenia pripravovanej reformy.

Ľubica Benková z Technickej univerzity vo Zvolene upozornila, že pri každej reforme by mali byť vypracované adresné analýzy potreby
jednotlivých odborov pre spoločnosť a pre rozvojové zámery krajiny. Až na ich základe by mali byť prijaté systémové opatrenia, vyčíslené
potrebné zdroje a dosahy na ekonomiku. Tiež by malo byť stanovené prechodové obdobie, no podľa Benkovej reforma nič z toho
negarantuje. Odhaduje, že pandémia za dva roky pripravila univerzitu o štyri až šesť miliónov eur a dotácie by mali predbežne poklesnúť
o ďalší viac ako milión. Odnesú si to najmä zamestnanci, viacerých bude treba prepustiť. Na energie môže univerzite chýbať 300– až
400–tisíc eur.

Trenčianska univerzita je na tom ešte horšie – na úhradu nákladov za energie jej chýba zhruba 788–tisíc. „Kvôli nižšej dotácii budeme
musieť znížiť výdavky na modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry aj na platy učiteľov, výskumníkov a prevádzkových zamestnancov,“
informovala asistentka rektora Lucia Petríková. Doplnila, že projektov financovaných z grantových a európskych zdrojov by sa to dotknúť
nemalo, ale robiť reformu a zároveň znižovať financie na riešenie kľúčových problémov univerzita vníma ako protichodné kroky, ktoré
ohrozujú napĺňanie cieľov reformy a celý jej zmysel.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

Kladieme si otázku, či to bude táto vláda, ktorá ukončí veterinárne vzdelávanie na Slovensku.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice

Študenti a pedagógovia protestovali proti novele vysokoškolského zákona. Teraz univerzitám chýbajú aj peniaze.
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Autor: Lucia Hakszer Košice, Trnava, Žilina, Nitra, Zvolen
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