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GAŠPAROVIČ: O spoluprácu s Ruskom sa bije celý svet
Bratislava 28. februára (TASR) - Počas takmer hodinovej
diskusie prezident SR Ivan Gašparovič čelil na stretnutí so študentmi
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave najmä otázkam o vysokoškolskom zákone
a Kosove. Je si vedomý, že dnes nie je ľahké študovať. Myslí si, že
sa novela vysokoškolského zákona, prijatá v minulom roku, dočká úprav.
Študentov zaujímal názor prezidenta na to, ako vníma zmeny vo
vysokom školstve, ktoré sa udiali za posledný rok a aké podporné
mechanizmy použije štát na to, aby zvýšil záujem o štúdium
technických smerov.
"Klesajúci záujem je spôsobený zrejme aj tým, že sme sa pri
riešení technických úloh dostali tak trošku mimo svet. Málo sme sa
začali presadzovať - veď tie najväčšie podniky boli zrušené
- v ľahkom a ťažkom strojárstve a odrazu občan videl, že nebude mať
kde hľadať zamestnanie," vysvetlil prezident svoj názor.
Doplnil, že Slovensko je prakticky konzumná spoločnosť, kde sa
platí za všetko. "Ak berieme vzdelanie ako určitý tovar, tak potom
z môjho pohľadu zaň treba platiť. Ale na druhej strane, je potrebné
zaručiť rovnaký prístup ku vzdelaniu všetkým. Som rád, že univerzity
aj ministerstvo vytvárajú aj možnosti rôznych štipendií a foriem
sociálnej pomoci," odpovedal Gašparovič na otázku, či súhlasí so
spoplatňovaním štúdia.
Otázky týkajúce sa situácie v Kosove a jeho uznania Slovenskom
boli druhým hlavným okruhom záujmu mladých ľudí. Hlava štátu ich
ubezpečila, že uznanie či neuznanie samostatnosti Slovenskom
neovplyvní to, či nám USA zrušia vízovú povinnosť. Rovnako
zdôraznila, že Slovensko sa do takej pozície nedostane ani o 50
rokov, avšak "vždy sa nájde niekto, kto si chce presadzovať svoje
vlastné ambície."
Najvyšší ústavný činiteľ vyjadril svoj názor aj na odškodnenie
obetí nebankových subjektov, rozvoj slovenskej jadrovej energetiky,
objektivitu médií, nový spôsob platby koncesionárskych poplatkov a na
potrebu spolupráce s Ruskou federáciou.
"Každý by bol hlupák, kto by nehľadal s Ruskom dobrú
spoluprácu, bije sa o ňu celý svet a majú veľké nerastné bohatstvo.
A naša spolupráca je momentálne veľmi dobrá," zdôraznil Gašparovič.
Na záver študentov zaujímali pozitíva a negatíva práce
prezidenta. "Nemám rád auto, ani ochranku, rád šoférujem, ale teraz
mi to nedovolia a všade, kde sa otočím, niekto pri mne je. To je
určitá strata. Našťastie, mám okolo seba aj ľudí, s ktorými pracujem
už od roku 1992 a rozumieme si... a to aj tak, aby to nemuselo byť
vždy podľa predpisov," uzavrel stretnutie s úsmevom prezident.
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