
VZDELÁVANIE  Sú húževnatí, cieľavedomí, pracujú na sebe, otvoria si bránu do sveta  
a vyštudujú vysokú školu v zahraničí. Po návrate na Slovensko majú dvere otvorené, 
ale nie všade. Pre štát sú ich diplomy bezcenné.

B ývalý štátny tajomník Ministerstva 
práce a sociálnych vecí Slovenskej re-
publiky Miroslav Beblavý začal na se-

be pracovať ešte v rokoch, keď väčšina iných 
jeho rovesníkov nemá žiadnu predstavu o 
budúcnosti. Vzdelával sa na strednej škole v 
Amerike a vysokoškolské štúdium ukončil s 
vedeckou hodnosťou PhD. na University of 
St.Andrews vo Veľkej Británii: „Vždy som ve-
del, že chcem ísť študovať von a veľa vecí som 
musel dobiehať sám. Úroveň ekonomického 
vzdelávania na Slovensku je stále ešte slabá 
v porovnaní s univerzitami v anglosaských 
krajinách. Ekonómia je ponímaná aj kvan-
titatívne, teda mimoriadne dôležité sú vedo-
mosti z matematiky a schopnosť ju používať 
pri riešení ekonomických problémov, na čo 
sa na Slovensku kladie dôraz len okrajovo. 
Rozdiel je napríklad aj v tom, že tam praktic-
ky neexistujú ústne skúšky, najmä na vyšších 
úrovniach štúdia. Musíte sa doslova prerobiť 
na písomnú komunikáciu a otázky, ktoré si 
vyberiete, spracovať viac do hĺbky. Je prav-
dou, že máte možnosť si vybrať z, povedzme, 
siedmich tém a nemusíte sa dôkladne vracať 

k celému učivu, ale ak si vyberiete, musíte 
vedieť pri záverečnej skúške všetko.“

Lídri z cudziny. Managing Partner poradenskej 
skupiny AJG - Amrop Jenewein Group Ra-
domír Mako spozoroval isté rozdiely medzi 
MOZGAMI, ktoré sa vrátili zo zahraničných 
štúdií a tými, ktorí študovali na Slovensku. 
„Absolventi škôl v zahraničí so zameraním 
na manažment, financie, marketing a po-
dobne, často používajú naučené formulácie, 
ich slovník je väčšmi prepletený líderskými 
výrazmi, cielene využívajú gestikuláciu... Na 
druhej strane sa však takto môže prezento-
vať aj študent z ktorejkoľvek školy podob-
ného zamerania na Slovensku. Rozhoduje 
osobnosť, o výrazných alebo priepastných 
rozdieloch nemožno hovoriť. Je však prav-
da, že zahraničné školy sa vo väčšej miere a 
systémovo venujú rozvoju komunikačných 
zručností, prezentačným technikám, nego-
ciačným nástrojom, formám sebaprezentá-
cie. Preto sa stáva, že z vyjadrení a správania 
ich absolventov cítiť istú pragmatickosť, kto-
rá môže byť zdrojom určitého nepochopenia 

alebo problémov pri adaptácii. Nejde však o 
nič výrazné. Ľudia, ktorí odídu za vzdelaním 
do zahraničia na 99,9 percenta presne vedia, 
čo, kde a ako chcú robiť. Ak sa chcú vrátiť 
domov, aj v zahraničí - vďaka v súčasnosti 
takmer neobmedzeným možnostiam komu-
nikácie - sledujú dianie na Slovensku, neraz 
pozornejšie, ako ľudia tu žijúci. Pri určitých 
pozíciách môže byť absolvovanie štúdia na 
renomovanej škole v zahraničí výhodou. 
Ak klientovi  predstavíme kandidátov s po-
rovnateľnými skúsenosťami, osobnostnými 
vlastnosťami, motiváciou, tak medzinárodné 
vzdelanie niektorého z nich bude rozhodne 
vnímať ako jednoznačné plus.“

Štát to nezaujíma. Ťažko povedať, koľko mla-
dých ľudí zo Slovenska momentálne študuje 
v zahraničí. Nikto to nevie. Na Ministerstve 
školstva Slovenskej republiky vám horko-ťaž-
ko poskytnú údaje zo školského roku 2002/
03, kde sa uvádza, že uplatnenie na vysokých 
školách v zahraničí našlo 14 429 Slovákov, čo 
je druhá pozícia v rámci krajín Visegrádu 
(V4). Na čele je Poľsko z 26 267 študentmi, 
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v druhej polovici je Maďarsko s vyše 8 000 
študentmi a takmer 7 000 mladých Čechov 
si vybralo štúdium v zahraničí. Ak sa chce-
te dozvedieť, čo „vonku“ študujú, odpovede 
sa nedočkáte. A ak by ste, nedajbože, chceli 
hovoriť o ich možnostiach uplatnenia, o tom, 
aké má tých pár MOZGOV podmienky pri ná-
vrate domov, nikto nevie. Nikoho to nezaují-
ma. Lepšie povedané štát to nezaujíma. 

„Považujem za absolútnu blamáž to, že 
človek môže vyštudovať na Yale, Harvarde, 
Oxforde, alebo ako ja na univerzite, kde sa 
vzdelávali aj členovia anglického kráľovské-
ho rodu, a keď som prišiel na Slovensko, bol 
som prakticky bez vzdelania. Uznanie dok-
ladov o štúdiu v zahraničí je úloha doslova 
sizyfovská,“ konštatoval Miroslav Beblavý. 
„Nostrifikácia sa totiž nerobí automaticky, 
napríklad na ministerstve školstva, či inom 
centrálnom úrade. Musíte na našich vyso-
kých školách hľadať podobný odbor a tam 
požiadať o uznanie. Takže môjmu zodpo-
vedal odbor na Ekonomickej univerzite v 
Bratislave. Tam som sa však mohol ukázať 
až vtedy, keď som znovu vycestoval do Veľ-
kej Británie, kde mi diplom museli potvrdiť 
právnici, ambasáda, jednoducho stálo ma to 
veľa času (rok a pol) a napríklad aj okolo pät-
násť tisíc korún. Ale to ešte nestačilo, musel 
som urobiť znovu štátnu skúšku na Sloven-
sku. Chcel som pracovať v štátnej správe a 

tam diplom vyžadujú. Už od štúdií som sa 
totiž týmto smerom orientoval. Pracoval som 
pre medzinárodné organizácie, ako je OECD, 
Svetovú banku, Európsku komisiu a chcel 
som využiť všetky moje schopnosti aj pri 
rozhodovaní o veciach štátu, sociálnej poli-
tiky a podobne. Urýchliť proces nostrifikácie 
mi vtedy pomohla viceguvernérka Národnej 
banky, keby nie, tak možno ešte dodnes ne-
mám doklad o vzdelaní. Preto som nabádal 
ešte vtedajšieho ministra školstva Fronca, 
aby urýchlil proces nostrifikácie, kde istý po-
sun nastal najmä pre tých, čo skončili s PhD. 
Ako štátny tajomník som bol pri najdôleži-
tejších sociálnych zákonoch ovplyvňujúcich 
životnú úroveň Slovákov, ale i pracovný trh a 
postavenie Slovenska v EÚ.“

Ľahšou cestou odporu Absolvent Edinburskej 
univerzity v Škótsku Andrej Salner si titul 
MSc., vyslúžil záverečnou prácou a absolvo-
vaním predpísaných skúšok, ale na Sloven-
sku akoby ho nemal. „Povedal som si, že je 
pre mňa jednoduchšie rozprávať sa s poten-
ciálnymi zamestnávateľmi, ktorým záleží na 
vzdelaní, nie na formalitách. Zakotvil som v 
mimovládnom sektore - v Inštitúte pre dobre 
spravovanú spoločnosť. Po návrate zo školy 
som pracoval v agentúre Reuters a tam na 
nostrifikácii nezáležalo. Nepotrebujem pa-
pier. Chápem, že vzhľadom na malý počet 

tých, ktorých sa problém dotýka, nie je táto 
vec pre vládu prioritou. Samozrejme, že som 
si zisťoval, aké sú reálne možnosti absolvovať  
proces nostrifikácie. Po tom, čo mi vysoký 
predstaviteľ jednej z nitrianskych univerzít 
v súkromnom rozhovore úprimne vysvetľo-
val, že nostrifikácia je ťažká lebo slovenské 
vysoké školy poskytujú bakalárom omnoho 
kvalitnejšie vzdelanie ako napríklad špičkové 
školy v USA či Veľkej Británii, prestalo ma to 
zaujímať.“

Nikto nechce pochybovať o kvalite našich 
škôl. Podľa hodnotení v rámci EÚ je pomer-
ne dobrá, najmä na univerzitách technického 
zamerania. Zdá sa však, že problém je úplne 
inde. Typické ľudské vlastnosti - konzerva-
tivizmus, obava zo straty pozícií tej ktorej 
školy, či strach o teplé miesto, alebo zo straty 
študentov (čo v konečnom dôsledku zname-
ná aj stratu príjmov pre školy a pedagógov) 
asi hrajú prím. K tomuto záveru prispela aj 
komunikácia s ministerstvom školstva, ktoré 
na množstvo otázok na túto tému odpoveda-
lo štyrmi riadkami a jednou maličkou tabuľ-
kou. Takže MOZGY, ktoré nechcú zo Sloven-
ska unikať, ale sa sem vrátiť, si na slávobrány 
musia ešte počkať. V súvislosti s toľko prok-
lamovanou orientáciou na vedomostnú eko-
nomiku to nie je dobrý signál.

 Oľga Janíková 

„Uznanie dokladov  
o štúdiu v zahraničí  
je úloha doslova  
sizyfovská.“

Miroslav Beblavý, bývalý štátny tajomník MPRSV

„Pri určitých  
pozíciách môže byť 
absolvovanie štúdia  
na renomovanej škole 

v zahraničí výhodou.“
Radomír Mako, Amrop Jenewein Group

„Je jednoduchšie 
rozprávať sa  
s poten ciálnymi 
zamestnávateľmi, 

ktorým záleží na vzdelaní, nie na 
formalitách.“
Andrej Salner, IDSS
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Počet študentov slovenských vysokých škôl, vyslaných do 
zahraničia (údaje z programu Erasmus, Leonardo a SAIA) je 
veľmi nízky (1112 v šk.roku 2004/2005). Ak by sa mali dodržať 
odporúčania EU, obsiahnuté v tzv. bolonskom procese, malo 
by ročne vycestovať za štúdiom do zahraničia asi 30 tisíc 
vysokoškolákov z verejných škôl. Väčšina našich študentov  
v zahraničí si preto štúdium organizuje súkromne.  
Zdroj: ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra)
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