Mário Neuschl – volebný program
Našu univerzitu, ako aj samotné školstvo, trápia dlhé roky rozličné druhy problémov. Niektoré
z nich sa univerzita pokúsila riešiť a urobila v nich obrovský pokrok, na niektoré pravdepodobne ešte
nenadišiel ten správny čas a ich riešenie je prakticky stále pred nami.
Dnes, keď naša univerzita, legitímne a úplným právom, bojuje za svoje elementárne práva
fakúlt a univerzít, ktoré sme vždy považovali byť úplnou samozrejmosťou však nesmieme zabúdať aj
na to, že problémov, ktoré pociťuje bežný študent je viacej a tak ako sa vieme a chceme postaviť proti
navrhovanému zákonu z dielne ministerstva školstva, tak je rovnako dôležité otvoriť aj otázky, ktoré
sa ešte nepodarilo otvoriť a mnohých študentov pomerne často trápia.
Mojim zámerom je predovšetkým konzultovať otázku zmodernizovania informačného
systému, nielen na úrovni fakúlt alebo univerzít ale všetkých vysokých škôl, respektíve inštitúcií, ktoré
s ním priamo súvisia. Jeho vysoká kvalita je neodmysliteľnou súčasťou každej vysokej školy, ktorá má
ambíciu dosahovať popredné miesta v celosvetovom rebríčku spomedzi všetkých vyspelých krajín, čo
by malo priamy dôsledok na zlepšení kvality výučby zo strany študentov, ako aj samotných
vyučujúcich.
Ďalšou dôležitou otázkou, respektíve problémom, podľa rozhovoru s mnohými študentmi je
preprava študentov medzi internátnymi zariadeniami a jednotlivými fakultami. Aj keď v tejto otázke
bolo urobeného za posledné obdobie veľmi veľa a kvalita cestovania sa zlepšila, tento problém sa ešte
žiaľ nepodarilo priviesť na úroveň absolútnej spokojnosti. Som si vedomý toho, že v tejto otázke musí
podať pomocnú ruku predovšetkým mesto, no zlepšenie komunikácie a vyvinutie väčšej aktivity
v tejto téme by mohlo viesť k ešte uspokojivejšiemu stavu zo strany študentov.
Covid 19: V tejto téme už bolo toho povedané za posledné mesiace pomerne veľa.
Opatreniami, ktorými si prešli naše školy a bezpochyby ešte aj prejdú sa môžu zdať mnohým ako
vyčerpávajúce. No napriek tomu je podľa môjho názoru treba vysloviť slová obrovskej vďaky
akademickým obciam za to, že tento problém dokázali riešiť adekvátne, triezvo uvažujúc a postavili
s k nemu najlepšie ako to v danom okamihu bolo možné. Niektoré fakulty si v čase vrcholiacej
pandémie môžu dovoliť dištančnú výučbu viacej, iné musia zvažovať možnosť určitého hybridného
modelu. Napriek tomu je to situácia, ktorú podľa môjho názoru zo strany akademických obcí riešená
adekvátne a v tejto téme musíme my študenti preukázať určitú mieru trpezlivosti a lojálnosti voči
svojim univerzitám.
Novela vysokoškolského zákona: Ako študent Univerzity Komenského chcem vyjadriť
spokojnosť a moju úplnú podporu s postojom univerzity k tejto téme. Podľa môjho názoru je dôležité,
aby v tejto otázke prezentovala postoj aplikovania školskej reformy, ale v úplne inej podobe, než ako
sa žiaľ momentálne pokúša ministerstvo školstva Slovenskej republiky a trvala na postoji, ktorý
zaujala.
Voľby do ŠRVŠ sú jedným z mála možností, kedy študent môže uplatniť svoje ojedinelé
právo a ovplyvniť tak aspoň trochou chod vecí súvisiacich so školstvom Slovenskej republiky. Na
prvý pohľad sa síce môžu zdať byť nie veľmi dôležitými, no sú odrazovým mostíkom k tomu, aby sme
si uvedomili, že veci za hranicami našich fakúlt sa nás bezprostredne týkajú, a preto by bola škoda toto
svoje ojedinelé právo nevyužiť. Za aktívnu účasť členov akademickej obce vo voľbách do ŠRVŠ
vopred ďakujem a prajem v nich veľa šťastia môjmu spolukandidátovi.
S pozdravom Mário Neuschl.

