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ZAHRANIČNÍ  ŠTUDENTI   - PRÍLEŽITOSTI  A VÝZVY  
MULTIKULTÚRNEHO PRÍSTUPU 

 
FOREIGN  STUDENTS – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF 

THE MULTICULTURAL APPROACH 
 
 

Daniela Drobná 
 
Abstrakt 
 

Zahraniční študenti sú významnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. 
Ich pobyt je príležitosťou pre akademických pracovníkov a študentov prijímajúcej krajiny, 
súčasne je významným obohatením pre medzinárodnú komunitu študentov nachádzajúcich sa 
v spoločnom študijnom programe. Medzinárodné prostredie vyžaduje veľkú mieru empatie, 
znalosť kultúrneho prostredia, z ktorého študenti prichádzajú a úsilie sprístupniť vlastnú 
kultúru  v intenciách multikultúrneho dialógu. Ako možno štúdium doplniť o osobné 
poznatky jednotlivých študentov, ako prispieť k intenzívnejšej reflexii pri posudzovaní 
situácie v iných krajinách a posilniť sebareflexiu  študentov v multikultúrnom prostredí sa 
pokúsime podať v predkladanom príspevku, ktorý je ukážkou  vzdelávacej praxe na Fakulte 
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. 
 
Kľúčové slová: kultúra, kultúrna diverzita Európy, interkultúrne prostredie, medzikultúrny 
dialóg, multikultúrna výchova a porozumenie, politika EÚ pre rozvoj multikultúrneho 
prostredia, terciárne vzdelávanie  a zahraniční študenti,  multikultúrne skúsenostné 
vzdelávanie 
 
Abstract 
 

Foreign students create  significant part of the European higher education area. Their 
stay is the opportunity for academics, students of hosting university and at the same time 
a significant enrichment for the international community of students being involved in the 
common study programme. The international environment requires the great rate of empathy, 
the knowledge of cultural environment  from which students are coming. At the same time it 
requires the effort to give an access to culture of hosting country in terms of multicultural 
dialogue. How it is possible to put together study and personal experience and knowledge of 
particular students, how to contribute to more intensive  reflection and self-reflection in 
judgement of situation in  other countries taking into account multicultural dimension? It will 
be composed  in our contribution referring to teaching practice  at the Faculty of Political 
Sciences and International Relations of UMB in Banska Bystrica 
 
Key words: culture, cultural diversity in Europe,   intercultural environment, intercultural 
dialogue, multicultural education and understanding, multicultural development in the  EU 
policy, tertiary education and foreign student, intercultural experiential education 
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1. ÚVOD 
 
Európska integrácia sa  v ostatných dvadsiatich rokoch stala realitou aj v prostredí 

Slovenskej republiky. Jej realizácia a implementácia vyžaduje vytvorenie priestoru pre 
výmenu názorov, zintenzívnenie dialógu a komunikácie vo všetkých  kľúčových oblastiach  
členských štátov Európskej únie a ekonomickej, sociálnej a kultúrnej spolupráce v celom 
geopolitickom priestore Európy.  Úspešnosť  tejto komunikácie je podmienená znalosťou 
politickej a kultúrnej minulosti,  vývoja hodnotovej orientácie Európy, formulovaním 
politicky citlivých tém a pojmov v rámci kultúrnej diverzity Európy.  

Jednou z mimoriadnych hodnôt Európy je  jej kultúrna rozmanitosť. Dôsledkom 
rozširovania únie, zvyšujúcej sa migrácie, uvoľňovania pracovného trhu smerom k voľnému 
pohybu pracovných síl  zvyšuje sa etnická, jazyková, religiózna diverzita a dochádza ku 
kultúrnemu stretu ďalších kultúr.  Je to aj obrovská výzva pre zvýšenie miery tolerancie, 
porozumenia, znižovanie xenofóbnych prejavov medzi odlišnými kultúrami, je to aj 
identifikácia či konfrontácia s novým fenoménom  európskej  spoločnosti, podpory, udržania 
národných identít, ako  aj podpora marginalizovaných menšinových kultúr a komunikácia 
medzi majoritnou a minoritnými spoločnosťami. 

Európsky vysokoškolský priestor reflektuje tieto skutočnosti a spolu so znižovaním 
demografickej krivky  v jednotlivých členských štátoch sa snaží nájsť zmysluplné využitie  
akademického prostredia, edukačného a vedeckého potenciálu pre uspokojenie vzdelávacích 
potrieb  študentov z členských, ako aj tretích krajín. 

 
2. VYMEDZENIE  ZÁKLADNÝCH  POJMOV 

 
Pojem kultúra je precízne definovaný ako „súhrn duchovných a materiálnych hodnôt 

vytvorených a vytváraných  ľudstvom v celej jeho histórii“ (Buchtelová,R. et al., s.437). R. F. 
Murphy definuje kultúru ako  celistvý systém významov, hodnôt a spoločenských noriem, 
ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti a ktoré prostredníctvom socializácie odovzdávajú 
ďalším generáciám. (in: http://www.mkc.cz/cz/vzdelavani-313393/multikulturni-
vychova.html). 

Podobne možno posudzovať význam citátu uverejneného  „Kultúra sú všetky sny a 
úsilie smerujúce k vytváraniu ľudstva. Kultúra si vyžaduje paradoxnú zhodu: rozmanitosť 
musí byť princípom jednoty, poznanie rozdielov je nevyhnutné nie na rozdeľovanie, ale na 
ešte väčšie obohacovanie kultúry. Európa je kultúrou, alebo nie je ničím.“ Denis de 
Rougemont. (Oznámenie o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete, s.1). 

Mistrík považuje kultúru  za  súhrn ľudských činností, predmetov, hodnôt, ideí a 
inštitúcií, ktoré sú špecifické pre určité spoločenstvo. Obsahuje predmety, znaky a symboly, 
hodnoty, zvyky, inštitúcie, rituály, tradície. Neodovzdáva sa genetickým kódom, ale 
prostredníctvom života v spoločenstve a vo výchove, takže umožňuje sociálne učenie sa 
(Mistrík, 2008,s.21). 

Idea multikulturalizmu patrí do súčasného obdobia ľudskej spoločnosti. Objavuje sa 
výraznejšie v v období industriálnej revolúcie, ktorá vytvorila tlak na horizontálnu  mobilitu, 
a následne na migráciu spoločnosti, čo v praxi znamenalo, že sa začali uplatňovať 
mechanizmy na stieranie etnických  rozdielov medzi jednotlivcami a skupinami.  

K príčinám vzniku idey multikulturalizmu v poňatí  Svatušku ( In: Dobiaš, Gbúrová et 
al. s. 85 -94) prispeli aj  výrazne priaznivé významové konotácie  v znení humanistických 
koncepcií  a  rešpektovania odlišností rôznych kultúr. Na druhej strane multikulturalizmus 
môže viesť k legitimizácii nerovnosti a neslobody. Preto diskusia o potrebe, výhodách 
a limitoch multikultúrnosti nemáva vždy jednoznačne pozitívny charakter a výstupy. 
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Idea multikulturalizmu sa začala považovať za prostriedok cieleného prekonávania 
kultúrnych rozdielov a snaha o interkultúrnu komunikáciu sa stala jednou z možností ako 
zamedziť vznikajúcim tenziám medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou. 

Pojem multikulturalizmus označuje tri fenomény: 
• Je to reálny sociálny fakt. V rovnakom čase a priestore existujú vedľa seba viaceré odlišné 
kultúry, ktoré sa spolu kontaktujú (niekedy sa tu používa termín multikulturalita). 
• Je to politický program a ideológia budovania mierovej spolupráce odlišných kultúr. 
Prisudzuje odlišným kultúram rovnaké sociálne postavenie a práva. 
• Je to teória, ktorá využíva poznatky kultúrnej antropológie, sociálnej psychológie, kultúrnej 
histórie a analyzuje procesy vzájomného ovplyvňovania kultúr. (Mistrík, 2008, s.20).  

Významným prostriedkom na prípravu jednotlivca na sociálnu, ekonomickú, kultúrnu 
realitu v multikultúrnej spoločnosti je edukácia. Jej  výsledky, produkty  sú kognitívne  
vlastnosti prejavujúce sa vo vedomostiach, náraste intelektuálnych spôsobilostí, sociálne a 
motorické  vlastnosti  prejavujúce sa v komunikačných zručnostiach   a  kognitívno- afektívne  
vlastnosti prejavujúce sa zmenách presvedčenia, hodnotovej orientácii a prijímaní nových 
vzorcov správania prostredníctvom výchovných aktivít. Edukácia potom nadobúda nielen 
ekonomickú kategóriu prejavujúcu sa v uplatniteľnosti absolventa vzdelávania na trhu práce 
a produkcii hmotných statkov, ale má v sebe ďalšiu dimenziu, ktorá napomáha kultivácii 
jednotlivca a jeho orientácii v rôznorodom kultúrnom prostredí.   

 Efekty, ktoré sa odrážajú v kvalite života človeka a v jeho kultúrnej úrovni, sa často 
označujú aj ako sociálne efekty edukácie. (Průcha, 2007, s. 384) 

Nevyhnutnosť systematickej snahy o multikultúrnu výchovu, ktorá môže napomáhať 
prehlbovaniu pozitívnych vlastností multikulturalizmu i odstraňovaniu jeho rizík, vyplýva aj z 
povahy súčasnej spoločnosti v Európe a na Slovensku. Ku koncu 20. storočia v Európe 
prestali jestvovať kritériá a normy na jednotné, univerzálne posudzovanie sveta okolo nás. 
V súčasnom svete sa stierajú mnohé komunitné, lokálne,  regionálne, národné hranice, na 
druhej strane každá sociálna, etnická a kultúrna skupina sa snaží presadzovať svoje potreby a 
záujmy, bez ohľadu na miesto, kde tieto svoje potreby uplatňuje.  Preto je niekedy  
mimoriadne zložité  hľadať objektívne stanoviská  a kritériá na individuálne  posudzovanie 
vyskytnuvších sa situácií. Multikultúrna výchova môže  prispieť k pokojnému spolunažívaniu 
väčšiny a tzv. starých menšín, podporovať pokojné začlenenie tzv. nových menšín do 
spoločnosti a porozumieť premenlivosti a nestabilite súčasnej spoločnosti, v ktorej sa neustále 
striedajú kultúrne kontakty. 

 
3. ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI A INTERKULTÚRNE  PROSTREDIE  

V TERCIÁRNOM VZDELÁVANÍ 
 

Mobilita mladých ľudí, ktorí majú záujem o účasť na vzdelávaní v  terciárnom 
vzdelávaní v zahraničí rastie. Zvyšujú sa počty odchádzajúcich študentov, a v ostatnom čase 
už aj  na Slovensku pribúdajú zahraniční študenti. Je nevyhnutné venovať práve tomuto 
trendu zvýšenú pozornosť, aby sme udržali a predovšetkým zabezpečili  nárast záujmu  
o akademické programy  na všetkých troch stupňoch terciárnej edukácie.   

  
3.1  Ciele kultúrnej politiky a multikultúrnej výchovy v Európe 

 
Celosvetová kultúrna rozmanitosť a medzikultúrny dialóg sa stali hlavnými výzvami 

globálneho usporiadania založeného na mieri, vzájomnom porozumení a rešpektovaní 
spoločných hodnôt, akými sú ochrana a podpora ľudských práv a ochrana jazykov. V tejto 
súvislosti je potrebné pokladať vstup Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore diverzity 
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kultúrnych prejavov do platnosti 18. marca 2007 za zásadný krok, ku ktorému EÚ veľkou 
mierou prispela. Kultúrne bohatstvo Európy založené na jej rozmanitosti je tiež (a v rastúcej 
miere) dôležitou výhodou v nehmotnom a na vedomostiach založenom svete. Európsky 
kultúrny sektor je už teraz veľmi dynamickým iniciátorom ekonomických aktivít 
a zamestnanosti na celom území EÚ. Kultúrne činnosti pomáhajú vytvárať spoločnosť, ktorá 
podporuje sociálne začlenenie, a prispieva k zabráneniu chudoby, znižovaniu biedy 
a sociálneho vylúčenia.  

Európskej rada vo svojom vyhlásení z  roku 2007 považuje  kreatívnych  podnikateľov 
a čulý kultúrny priemysel za jedinečným zdrojom inovácií pre budúcnosť. Tento potenciál je 
potrebné lepšie spoznať a naplno využívať (Oznámenie o európskej stratégii pre kultúru 
v globalizovanom svete, s.1) 

EÚ prispieva v kontexte Oznámenia  o európskej stratégii pre kultúru 
v globalizovanom svete v súčasnosti mnohými spôsobmi k podpore kultúrnych činností 
v Európe prostredníctvom svojich programov a politík: ide o programy ako sú :  „Kultúra“, 
„Európa pre občanov“, programy podporujúce celoživotné vzdelávanie, vrátane programov 
„Erasmus“  a „Erasmus Mundus“, mnohojazyčnosť a výmena mladých ľudí „Youth for 
Europe“ - všetky sú určené pre programovacie obdobie  rokov  2007 – 2013. 

Stratégia únie je  postavená na troch vzájomne prepojených cieľoch: 
 Podpora kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu; 
 Podpora kultúry ako katalyzátora tvorivosti v rámci Lisabonskej stratégie pre rast a 

zamestnanosť; 
 Podpora kultúry ako dôležitej súčasti medzinárodných vzťahov Európskejn únie. 

Cieľom multikúlturnej výchovy je rozvoj: 
 poznania – poskytuje vybrané informácie o iných kultúrach a o vzťahoch kultúr, 
 sebareflexie – pomáha uvedomiť si korene, možnosti i ohraničenia vlastnej kultúry, 
 tolerancie – podnecuje tolerantné postoje voči príslušníkom odlišných kultúr, 
 empatie – rozvíja porozumenie pre odlišné vnímanie sveta a pre odlišné životné štýly 

v iných kultúrach, 
 akceptácie – vedie k akceptovaniu príslušníkov odlišných kultúr ako plnoprávnych 

členov spoločenstva, 
 spolupráce – motivuje k spolupráci s príslušníkmi odlišných kultúr, rozvíja postoje a 

zručnosti nevyhnutné pre spoluprácu (Mistrík, 2008, 2009) 
Kognitívne ciele multikultúrnej výchovy bez ohľadu na stupeň edukácie  sú rozvíjať 

chápanie procesov fungovania kultúry a medzikultúrnej komunikácie a porozumieť slovám a 
pojmom, ktoré sa používajú v multikultúrnej výchove. 

Afektívne ciele aktivít sú podporovať empatické schopnosti voči neznámym kultúram, 
rozvíjať tolerantné postoje žiakov k druhým kultúram a podnecovať reflexiu vlastných 
postojov k druhým kultúram. 

Multikultúrna výchova sprostredkovane rozvíja kultúrnu identitu a zodpovedné 
občianstvo. Nezaoberá sa však vnímaním vlastnej kultúry a iných kultúr len na etnickom 
základe, ale dáva možnosť práve v medzinárodnom prostredí zahraničných študentov 
konfrontovať vlastnú kultúru s kultúrami iných. 

Z povahy multikultúrnej výchovy vyplýva, že nie je možné ani dostatočné realizovať 
ju formou klasického učenia – prednášaním problematiky, prezentáciou informácií o iných 
kultúrach, abstraktnými rétorickými cvičeniami o medzikultúrnom porozumení a o 
nevyhnutnosti spolupráce s príslušníkmi iných kultúr. Postoje, hodnotové orientácie a 
reflektovanie predsudkov či stereotypov, to všetko je možné rozvíjať iba na základe vlastného 
zážitku. Prezentácia informácií je len východiskom alebo časťou multikultúrnej výchovy. 
Informácie a rozvoj poznania len podporujú a dopĺňajú iné formy učenia (Mistrík, 2008, s.65). 
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3.2  Zahraniční študenti na FPVMV UMB 
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  zaznamenala zvýšenie počtu zahraničných 
študentov. Najväčší záujme je o vzdelávanie na Ekonomickej fakulte, Fakulte politických vied 
a medzinárodných vzťahov (ďalej FPVMV)  a na Fakulte humanitných vied. Na FPVMV sa 
realizovali  v akademickom roku 2010/2011  tri študijné programy v cudzom jazyku a 86 
kurzov v cudzom jazyku. Počet zahraničných študentov, ktorí v danom akademickom roku 
študovali bol 34 v celkovom počte 194 osobomesiacov. Zdroje, ktoré boli vynaložené na toto 
štúdium pochádzali z Európskych spoločenstiev (153 osobomesiacov) a ďalších (41 
osobomesiacov) bolo vynaložených z programov Národného štipendijného fondu, NIL, 
CEEPUS a Visegrad Fund a ďalších. (In: Výročná správa  o činnosti UMB  za rok 2010, 
2010, s. 15)). 

Študenti  boli ubytovaní prevažne v internátnych zariadeniach univerzity, kde bola 
možnosť neformálneho spoznávania a  interkultúrneho dialógu. 
Z počtu realizovaných kurzov v cudzom jazyku je zrejmé, že možnosť štúdia využili aj 
slovenskí študenti.  

Zahraniční študenti kurzoch, ktoré som viedla tvorili homogénnu skupinu 
pozostávajúcu z Francúzov, Belgičanov, Turkov, Ukrajincov, Bielorusov, Poliakov, Nemcov 
a Rakúšanov. Okrem toho som mala príležitosť viesť aj študentku  z Kamerunu  a študenta 
z Brazílie, ktorí boli   riadnymi študentmi Univerzity pre zahraničných študentov v Perugii 
(Taliansko). 

Práve v týchto dvoch prípadoch konfrontácia s realitou v domovských krajinách 
spomínaných študentov bola skutočnou skúškou a oponentúrou v medzinárodnom prostredí. 
Mali možnosť urobiť deskripciu prístupov svojej krajiny, prijímajúcej krajiny a porovnať ju 
s trendmi v Slovenskej republike. 

 
3.3 Edukačné nástroje  

 
K základným metódam multikultúrnej výchovy preto patria všetky formy zážitkového 

učenia.  
Východiskom a súčasťou učenia je sústavný  rozvoj kritického myslenia študentov. 

Tak sa  môžu vnímať stereotypy v myslení či v správaní, môžu sa brániť xenofóbnemu 
pôsobeniu médií. Efektívne je využívanie  kooperatívneho učenia, pri ktorom študenti  
pracujú v skupine na spoločnom zadaní. Kooperatívne vyučovanie napomáha  zlepšovaniu 
tímového prístupu, konsenzuálneho rozhodovania  spolupráci, k zlepšeniu rešpektovania 
iných názorov, inej hodnotovej orientácie, a komplexnejšieho  riešenia problémov.  

Neodmysliteľným  javom učenia v prostredí terciárnej edukácie je samostatnosť pri 
uvažovaní o výbere a stotožnení sa s istým výrokom, kreativita a schopnosť argumentovať 
výber vlastného rozhodovania a správania.  

Všetky formy učenia sú v multikultúrnej výchove efektívne aj vtedy, ak sa realizujú 
prostredníctvom vlastných projektov nepriamo vedených učiteľom, a nie sústavne 
poučovaných, čo a ako majú urobiť. Ide o typické skúsenostné učenie. 

Zdôrazňovať praktické, skúsenostné, zážitkové a kooperatívne učenie v multikultúrnej 
výchove je dôležité nielen na úrovni primárneho a sekundárneho  vzdelávania, ale kontinuálne 
pokračuje aj v terciárnom systéme vzdelávania, nevynímajúc ďalšie vzdelávanie dospelých 
osôb v kontexte celoživotného učenia, pochopiteľne za podmienok rešpektovania 
individuálnu  skúsenosť učiaceho sa. 

Bez vlastného zážitku z multikulturalizmu, bez zážitku medzikultúrnej komunikácie 
nemôže  podľa nášho názoru multikultúrna výchova viesť k definovaným cieľom.  
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Študenti zo zahraničia prichádzali na čiastkové štúdium študijných  programov 
politológia, medzinárodné  vzťahy a Európske štúdiá v rozsahu od 3 mesiacov po dva 
semestre. 

Obsahovo  boli kurzy zamerané na migračnú politiku a vzdelávaciu politiku, 
transformačnú politiku krajín V4. 

V procese edukácie zahraničných študentov sme využívali  predovšetkým také 
produktívne   metódy ako projekty, prípadové štúdie a osobné prezentácie v rámci kolokvií . 
Študenti mali priestor prezentovať vlastné názory a argumentovať politiky vlastných 
domovských krajín a vysvetľovať.  

V prednáškach mali študenti možnosť oboznámiť sa s trendmi v globálnej a európskej 
politike a vypočuť si „prípadovú štúdiu“ o slovenskej situácii. Tieto východiskové témy boli 
základom pre tvorbu vlastných projektov a kritickú reflexiu situácie v domovskej krajine. 
Mimoriadne dôležitou súčasťou edukácie študentov boli konzultácie prostredníctvom 
elektronickej a osobnej komunikácie pri príprave prezentácií a tvorbe esejí na vybrané témy 
korešpondujúce s krajinou  pôvodu študenta.  

Snahou v seminárnych formách bolo  viesť študentov  k objektívnemu hodnoteniu na 
základe existujúcich, resp. dostupných faktov a  medzikultúrnej empatii a tolerancii.  
Kolokviá umožnili tvorivé diskusie na odprezentované témy, precvičenie si interkultúrnej 
komunikácie, v neposlednom rade aj kvalitu cudzojazyčných kompetencií a formulovanie ad 
hoc odpovedí vyžadujúcich sústredenosť a dostatok slovnej zásoby študenta.  

Cenné boli diskusie, kedy  dochádzalo k hľadaniu konsenzuálneho názoru na politiku 
tretej krajiny, súčasne mali možnosť kriticky sa vyjadriť aj k politike v oblasti migrácie 
a edukácie na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. Žiaľ, v tomto smere 
nemáme dostatok textových materiálov v cudzom jazyku a tak sa môžu pripravovať najmä zo 
zahraničných štúdií, medzinárodných štatistík EÚ, OECD, UNESCO, Rady Európy, 
kvalitatívnych údajov EURYDICE o vzdelávaní a IOM (International Organisation of 
Migration) o migrácii. 

   
3.4  Možnosti zlepšovania interkultúrneho dialógu a multikultúrneho  

prístupu 
 

  Zahraniční  študenti sú pomerne izolovaní v rámci fakulty. Vzhľadom na nedostatočné 
vedomosti a jazykové zručnosti v slovenskom jazyku vo väčšine prípadov nenavštevujú kurzy 
v slovenskom jazyku. Len v ojedinelých prípadoch navštevujú slovenský jazykový kurz. 
Aj keď charakter  fakulty vyžaduje  od slovenských študentov znalosť dvoch  cudzích 
jazykov, nie sú vytvorené externé  nástroje fakulty  na zvyšovanie interkultúrneho dialógu 
okrem individuálnych kontaktov a záujmov samotných študentov. 

Etnický a kultúrny pôvod zahraničných študentov je  mimoriadnou príležitosťou pre  
obohacovanie poznania o kultúrach iných krajín. Príkladom by mohli byť aktivity napr. 
zahraničných  univerzít, ktoré  prostredníctvom študentských  spolkov a fakultných zväzov  
zabezpečujú  starostlivosť o zahraničných  študentov pri počiatočnom oboznamovaní sa so 
zvykmi, prostredím univerzity a kultúrou hostiteľskej krajiny. 

Taktiež existuje množstvo informačných materiálov, ktoré po  nástupe  na hostiteľskú 
univerzitu poskytujú základné dôležité informácie potrebné pre rýchlejšiu integráciu  
s prostredím.  
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4. ZÁVER 
 
Zahraniční študenti sú pre rozvoj univerzít na Slovensku mimoriadne dôležité. 

Podobne ako v iných krajinách „starej“ Európy aj slovenské akademické prostredie začína 
bojovať s nedostatkom študentom vzhľadom na  pokles demografickej krivky a čoraz nižším 
počtom  študentov z kohorty absolventov sekundárneho vzdelávania. Prílev zahraničných 
študentov môže vyrovnávať túto situáciu Súčasne je vynikajúcou príležitosťou na realizáciu 
interkultúrneho dialógu  a interkultúrnej edukácie v akademickom prostredí, ktoré kultivuje 
mladého človeka  nielen v kognitívnom ale aj v afektívnom slova zmysle. Umožňuje 
identifikovať sa s podstatnými atribútmi svojho etnika, národa a konfrontovať sa s duchovnou 
a materiálnou kultúrou. Zvýšenie počtu zahraničných  študentov  môže  napomôcť rovnováhe 
so slovenskými  vysielanými študentmi. 

Na zatraktívnenie štúdia na našich vysokých školách potrebujeme  zlepšiť 
marketingové aktivity  samotných univerzít, ale aj  mimovládnych organizácií, ktoré  na 
Slovensku pôsobia pre tieto účely. Žiaľ, nie vždy s adekvátnou podporou ministerstva 
školstva, vedy, mládeže a športu, ako aj ministerstva zahraničných vecí ktoré sú  zodpovedné 
za realizáciu medzinárodnej spolupráce. 
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