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Tlačová správa

Politici o vysokých školách dnes a po voľbách
Bratislava, 13. februára 2012 – Kvalita výučby na slovenských vysokých školách podlieha v poslednej dobe čoraz
intenzívnejšej polemike. Kritici upozorňujú predovšetkým na neudržateľnosť extenzívneho rastu vysokého
školstva, nedostatočnú komunikáciu s trhom práce a z toho vyplývajúci nesúlad medzi ponukou vzdelávacieho
systému a dopytom zamestnávateľov. Ako nájsť optimálnu rovnováhu medzi kvalitou a kvantitou školstva bez
kladenia dodatočných nárokov na štátny rozpočet? O svoje názory a postoje k tejto problematike sa prišli
podeliť predstavitelia parlamentných politických strán, štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej
obce a zamestnávateľov v panelovej diskusii organizovanej Inštitútom hospodárskej politiky (IHP) na tému
„Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?“
V rámci projektu „Spájame vysoké školy s trhom práce“ pokračuje IHP vo vytváraní priestoru na diskusiu zástupcov
trhu vzdelávania a práce. Problematická uplatniteľnosť absolventov zvyšuje akútnosť hľadania rezerv v použití
školského rozpočtu na výchovu budúcich ťahúňov našej ekonomiky. „Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia nemožno
očakávať výraznejší rast zdrojov v rezorte. To však neznamená, že netreba diskutovať o tom, ako zefektívniť ich
použitie tak, aby výstup školstva lepšie zodpovedal očakávaniam jeho odberateľov,“ hovorí Lucia Kleštincová,
manažérka IHP pre vzdelávanie a školstvo. Naštartovanie diskusie o hľadaní balansu kvality a kvantity vo vysokom
školstve považuje za kľúčové pre jeho skvalitnenie. „Je najvyšší čas pýtať sa, čo štát od vzdelávacieho systému
očakáva. Jedine tak bude možné hľadať priestor na optimálne použitie verejných prostriedkov a ušetrené zdroje
využiť okrem iného aj na zvýšenie mzdového ohodnotenia pedagógov,“ tvrdí L. Kleštincová.
Ako aktuálna téma celospoločenského významu sa školstvo stalo prirodzenou súčasťou záberu aktivít IHP. S cieľom
prispieť ku skvalitneniu odbornej diskusie a hľadaniu riešení na existujúce problémy sa IHP rozhodlo pozrieť sa na
problematiku nesúladu ponuky vysokých škôl a dopytu trhu práce už v roku 2011. Na podporu budovania znalostnej
ekonomiky ostáva téma školstva súčasťou záberu aktivít IHP aj v tomto roku.

O projekte „Spájame školy s trhom práce“
Cieľom projektu je minimalizovať informačné vákuum, ktoré dlhodobo vládne medzi vysokými školami a
trhom práce. Práve ich nedostatočná komunikácia spôsobuje problémy nielen študentom, ale aj
zamestnávateľom. Projekt adresuje rôzne témy ako nekontrolovaný boom vysokých škôl, masový záujem o
humanitné odbory alebo akútny nesúlad medzi požiadavkami trhu práce a ponukou absolventov. Iniciátorom a
odborným garantom projektu Inštitút hospodárskej politiky. Viac na www.ihp.sk.
O kampani „Nemaj na saláme!“
Cieľom informačnej kampane je pomôcť záujemcom o vysokoškolské štúdium zorientovať sa na trhu práce a
maximalizovať tak svoje šance na nájdenie relevantného uplatnenia po ukončení štúdia. Práve po ukončení
štúdia totiž mnohí absolventi čelia krutej realite a problémom s nájdením želaného zamestnania. Slovenskej
verejnosti prvýkrát ponúka dôveryhodné informácie o mzdách absolventov na rôznych pracovných pozíciách a
očakávania personalistov od uchádzačov o prácu. Viac na www.nemajnasalame.sk.
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