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Odpoveď a reakcia na mediálnu a politickú kampaň, poškodzujúcu dobré
meno politicky nezávislej súkromnej školy Danubius

V priebehu niekoľkých posledných dní sa stala súkromná Vysoká škola DANUBIUS
predmetom neoprávnených útokov zo strany niektorých politikov a médií. S nepokojom sme
prijali tento stav, kedy skupina poslancov zákonodárneho zboru na čele s pánom Igorom
Matovičom úmyselne a hlavne bezdôvodne obvinila našu inštitúciu, ako aj predstaviteľov
ústredných orgánov štátnej správy z nekalých praktík pridelenia finančných prostriedkov v
určenej výške zo strany EÚ. Sme znepokojení, že práve akademické prostredie sa stáva
priestorom na vytĺkanie politického kapitálu v predvolebnom boji! K danej situácii chceme
poznamenať nasledovné: Vysoká škola Danubius je riadnym akademickým subjektom v
systéme vysokého školstva Slovenskej republiky, ktorý dodržiava všetky legislatívne rámce
štátu a zodpovedne si plní povinnosti a napĺňa tak svoje poslanie. Svoju pedagogickú,
publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť vykonávame na vysokej vedeckej úrovni a bez
akýchkoľvek politických a iných vplyvov. Informácie uvedené p. Matovičom a jeho
straníckymi kolegami sa nezakladajú na pravde a zásadne sa od nich dištancujeme!
Máme plnú právnu subjektivitu, ktorá nám tak ako všetkým ostatným umožňuje uchádzať sa o
vedecké granty, ktorých podmienky plníme a sme pripravení to robiť aj naďalej. Údaje, ktoré
menovaní politici vpustili prostredníctvom našich médií do éteru, nie sú pravdivé a v žiadnom
prípade neodzrkadľujú reálny stav. V najbližších mesiacoch sa škola podrobí v zmysle
stanoveného harmonogramu procesu komplexnej akreditácie svojich činností, kde kompetentné
a kvalifikované zložky posúdia jej kvalitatívnu úroveň.
Vo väzbe na osobu p. Matoviča, ako aj všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom poškodili naše
meno sme pripravení a budeme postupovať v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej
republiky.
Mrzí nás, že strana OĽaNO zverejnila na svojej tlačovej konferencii mnoho zavádzajúcich,
nepresných a vyslovene nesprávnych údajov o VŠD, ako aj o grante, ktorý získala. Je smutné,
keď sa politici vyjadrujú k veciam, ktorým nie celkom rozumejú. V tomto krátkom stanovisku
by sme chceli uviesť na pravú mieru niektoré tvrdenia strany OĽaNO.
Predmetom projektu „ Modernizácia a budovanie technickej infraštruktúry na podporu
a rozvoj vedecko-výskumného potenciálu Vysokej školy Danubius“ je zabezpečenie a
dodávka technologického a softvérového vybavenia pre IKT ( informačno-komunikačná
technológia ) a súvisiaceho softvérového vybavenia, vrátane služieb súvisiacich s plnením
predmetu zákazky, ktoré musia zabezpečiť modernizáciu a skvalitnenie technickej
infraštruktúry IKT pre výskumno-vývojové laboratórium a následne zavedením výsledkov
výskumu aj pre proces výučby, a to najmä v oblastiach novátorských foriem jazykovej výučby,
modelovania geopolitických právnych a sociálnych zmien a predikovania ich dôsledkov, napr.
aj pre krízový mamažment pri eskalácii konfliktov v Európe.
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Cieľom projektu je zefektívnenie vzdelávacieho procesu, výskumu, odbornej komunikácie
a samotného obsahu vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch, z výraznou podporou
vzdelávania pre prax, s podporou tréningu a rozvojom aplikačných a praktických zručností.
K ostatným tvrdeniam predstaviteľov strany OĽaNO by sme chceli uviesť nasledovné.
Nie je pravdou, že vysokoškolskí učitelia nepublikujú v zahraničných karentovaných
periodikách. Na každej z troch fakúlt sú garantmi štúdia medzinárodne uznávaní vedeckovýskumní pracovníci, ktorí sú zárukou pokračovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania
ako aj publikovania svojich vedeckých poznatkov v monografiách a časopisoch vydávaných
v zahraničí.
K tvrdeniu o odobratí akreditácie by sme chceli poznamenať, že VŠD bola odobratá jedine
akreditácia na doktorandské štúdium v odbore Obchodné právo. Ostatných 9 akreditácií, ktoré
VŠD má, sú zabezpečené kvalitnými vysokoškolskými pedagógmi, ktorí majú dlhoročnú prax
a medzinárodné skúsenosti. Pani Remišovú by sme chceli upozorniť, že výskum nemusí
prebiehať len v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Svedčia o tom výstupy výskumov,
ktoré sú celospoločensky významné a uznávané. VŠD pôjde v priebehu tohto roka do
komplexnej akreditácie (ako aj ostatné vysoké školy na Slovensku, na ktorých komplexná
akreditácia buď prebehla v minulom alebo v tomto roku). Cieľom komplexnej akreditácie je
preveriť kvalitu štúdia, ktoré vysoká škola poskytuje.
Pani Remišová na svojom blogu viackrát spomína, že učitelia publikovali na webovej stránke
školy. Táto informácia je značne zavádzajúca. VŠD má na svojom webovom sídle vlastný
elektronicky časopis s online prístupom, tak ako majú aj iné vysoké školy doma aj v zahraničí.
Pani Remišová by mohla vedieť, že časopisy a vedecké publikácie nemusia mať nevyhnutne
tlačenú formu.
Predstavitelia strany OĽaNO akosi opomenuli fakt, že VŠD je súkromná vysoká škola, ktorá,
s výnimkou nimi spomínaného grantu, nedostáva z verejných prostriedkov ani cent. Súčasne
by sme chceli poznamenať, že hovoriť o uplatnení absolventov VŠD v praxi nie je úplne
namieste, väčšina študentov študuje v externej forme štúdia a tým si prehlbuje už existujúcu
kvalifikáciu.
Vedecko-výskumná činnosť VŠD intenzívne prebieha. Svedčia o tom aj medzinárodné
konferencie s pozitívnym ohlasom zainteresovaných strán, najmä zo zahraničia. Konferencie
reagujú na aktuálne dianie nielen v rámci Európskej únie, ale aj vo svete.
K vyjadreniu spochybnenia tendru firmy CellQos, a.s. treba dodať, že žiadne politické
prepojenie na stranu Smer a konkrétne na osobu p. Poóra neexistuje. To, že syn p. Poóra –
Martin je členom predstavenstva spomínanej firmy, je úplne náhodné a odmietame konšpirácie,
ktoré spomína p. Matovič.
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Pýtame sa, či si predstavitelia strany OĽaNO uvedomili, že svojim vystúpením urazili niekoľko
tisíc absolventov Vysokej školy Danubius, jej súčasných študentov a vysokoškolských
pedagógov a možno aj potenciálnych voličov ?

Záverom by sme chceli povedať, že vyjadrenia predstaviteľov OĽaNO považujeme za
mimoriadne nekorektné, avšak vzhľadom na prebiehajú volebnú kampaň za pochopiteľné.

Za vedenie VŠD, správnu radu VŠD, akademické senáty VŠD a celú akademickú obec VŠD,
podpísaní predseda správnej rady. doc. Ing. Dž. Gasymov, CSc. a rektor ad interim, prof. Mgr.
M. Daniš, CSc.

