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ZÓNA 10

Rozhovor redakcie časopisu ZÓNA 10 s rektorom VŠBM v
Košiciach prof. Mariánom Mesárošom k témam :
- pohľad na stav pandémie na Slovensku a jej dopad na vysoké školy,
- akademický rok 2021/22 z pohľadu Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z.,
- transformácia zákona (ext.št.) do podmienok VŠBM v KE (úprava článku 91 ods. 2),
- podiplomové štúdia a ich harmonogram.

Otázka redakcie: Pán rektor, ako hodnotíte pandémiu a chod vysokej školy?
Prof. Mesároš:
Vážení študenti VŠBM v KE a priatelia našej vysokej školy,
častokrát sa hovorí, že po boji je každý generál. V tomto prípade to vôbec neplatí, pretože
odborníci na krízový manažment z našej vysokej školy už v roku 2020, presne 13.3.2020,
odporučili vedeniu školy, školu uzavrieť. Bolo to o niekoľko dní skôr, než prišlo oficiálne
odporúčanie MŠVVaŠ SR. Keďže priebeh pandémie už bol čiastočne známy z čínskeho WuChanu, bolo zrejmé, že sú potrebné dve opatrenia:
-

zákaz zhromažďovania sa alebo jeho obmedzenie,

-

medicínske a protipandemické opatrenia.

Pre niekoho však voľby do parlamentu boli ďaleko zaujímavejšie než ochrana obyvateľstva. No a potom prišla dovolenková
sezóna. Tam sa veľmi dôkladne položili základy druhej vlny pandémie, ktorá nám okrem 10 000 mŕtvych priniesla aj obrovské
ekonomické straty, ale aj spoločenskú ujmu. Už dávno sme odporúčali, že rezort zdravotníctva má viesť krízový manažér s
kombináciou lekára. Dnes už je to realitou a dúfajme, že to otočí priebeh a hrozbu ďalších vĺn pandémie. Poučenia z
predchádzajúcich pandémii, ako napríklad ŠPANIELSKA CHRÍPKA, jasne ukazujú, že všetko má svoj priebeh a svoj čas.
Španielska chrípka trvala od polovice roku 1918 do konca roka 1920. Dá sa teda predpokladať, že ak niečo spoločne nepokazíme,
akademický rok 2021/2022 začne v septembri už v konvenčnom režime. Ale pozor, je tu čas dovoleniek. Žeby sme zase zabudli, že
všetko má svoje zákonitosti? Vysoké školy, ktoré už dlhší čas všetko digitalizovali a nežili len z literatúry z čias socializmu, tie by
nejaký vážnejší problém mať nemali. Pozitívne na vysokej škole je to, že osobné kontakty študentov navzájom nehrajú až takú
dôležitú úlohu ako u nižších stupňov, a tak online kontakt s dobrou formou vzdelávania vo všeobecnosti nenapácha výraznejšie
pedagogické škody. Zraniteľné sú 1. ročníky Bc. štúdia, ale v ďalšom ročníku ich štúdia sa tento deficit vykompenzuje.

Otázka redakcie: Pán rektor, čo prinesie nový akademický rok 2021/2022 pre našu VŠBM v Košiciach?
Prof. Mesároš:
Asi všetci pevne dúfame (ak si to v lete cez dovolenky nepokazíme), že otvorenie akademického roka 2021/2022 bude prebiehať
prezenčnou formou. Je to veľmi potrebné pre obidve strany aktérov vyučovacieho procesu, teda učiteľov a študentov. Neviete si
predstaviť, aká je smutná vysoká škola bez každodenného hluku a diskusií na vyučovaní, ale aj po ňom.
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S veľkou pravdepodobnosťou sa budú v blízkej budúcnosti vysoké školy riadiť upraveným zákonom o vysokých školách, teda
očakávaniu novelou zákona č. 131/2002 Z.z. Externá forma bude znova tak, ako v roku 2014, teda Bc. 3 roky a Ing. 2 roky. Dovolím
si tvrdiť, že verejné vysoké školy, ktoré chceli zlikvidovať súkromné vysoké školstvo touto nešťastnou úpravou pochopili, že si dali
gól do vlastnej brány. Najviac na tom zarobili české vysoké školy, pretože v súčasnosti v Čechách študuje približne 20 000
študentov vo všetkých formách štúdia. Naša vysoká škola má v tomto nešťastí aj trochu šťastie, pretože predĺženú formu sme začali
naši študenti študovať v akademickom roku 2020/2021, a teda nie je problém cez rozdielové skúšky zmeniť dĺžku štúdia. Na iných
školách je to už problém a študenti budú musieť predĺženú formu doštudovať. Samozrejme existuje tu aj možnosť prestupu z iných
vysokých škôl k nám za zákonom stanovených podmienok.
Pre nových uchádzačov, ale aj študujúcich v dennej forme, môžeme uviesť, že úprava zákona o vysokých školách § 91 ods.2 o
platenom školnom sa bude upravovať a je možnosť školné neplatiť. Pevne verím, že súčasné vedenie MŠVVaŠ SR dotiahne úpravu
zákona o vysokých školách tak, ako to má vo svojom programovom vyhlásení pôvodnej, ale aj reorganizovanej vlády.
V najbližších dňoch vykonáme štátnu skúšku podiplomového štúdia MPH (Master of Public Health), samozrejme, že za prísnych
protipandemických a bezpečnostných opatrení. Vedenie VŠBM v KE neuznáva masovo realizované online štátne skúšky. Je to
nedôstojné pre všetkých zúčastnených, a nebiť minuloročnej rýchlej novely vysokoškolského zákona, aj nezákonné podľa
donedávna dlhoročne zaužívaných pravidiel.
Nasledujúce dni ukážu, ako sme sa správali cez veľkonočné sviatky, a či pandémia poklesla na takú úroveň, aby sme tento
akademický rok dokončili k všeobecnej spokojnosti a ľudskej dôstojnosti.

Pán rektor, redakcia ZÓNA 10 Vám ďakuje.
V Košiciach, 6.4. 2021
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