
 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 
tel: +420 475 286 117 

email: jana.kasanicova@ujep.cz 
web: www.ujep.cz 

 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                  
Ústí nad Labem 22. 5. 2019 

 
 
MINISTR ŠKOLSTVÍ NAVŠTÍVIL REKTORA MARTINA BALEJE 
 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., zavítal dne  
22. 5. 2019, na pozvání Hospodářské a sociální rady ÚK, do Ústeckého kraje. 
Část své návštěvy věnoval diskusi s rektorem UJEP. 
 
V odpoledních hodinách navštívil ministr školství rektora ústecké univerzity  
doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. Rektor Robertu Plagovi poděkoval za nemalé 
množství vstřícných kroků, které MŠMT v poslední době vůči ústecké univerzitě 
učinilo.  
 
„Nebyla to jen jedinečná finanční injekce ve výši 123 milionů korun, o kterou nám 
ministerstvo školství navýšilo státní dotaci pro stavbu Centra přírodovědných  
a technických oborů ve chvíli, kdy jsme po šestiletém úsilí o jeho vybudování již žili 
v obavách, že stavbu snad nikdy nezahájíme. Navíc totiž ještě díky MŠMT pod 
vedením ministra Plagy nyní připravujeme další stavby za bezmála 1 mld. Kč, na které 
máme finanční krytí díky programu RE:START,“ upozorňuje rektor Martin Balej.  
 
Oba tak společně diskutovali právě tyto investiční záměry, které bude rektor realizovat 
ve svém druhém funkčním období. Jedná se o dokončení aktuálně probíhající stavební 
činnosti v Kampusu UJEP, a to jak probíhající stavby CPTO, tak dostavby budovy 
fakulty strojního inženýrství a vybudování nového objektu fakulty zdravotnických studií 
v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.  
 
„Představil jsem panu ministrovi také další významný celouniverzitní projekt, který 
připravujeme společně s UniCRE a s ústavy Akademie věd ČR do dalšího 
programovacího období. Jedná se o strategický projekt MATECH plánovaný v částce 
až 2 miliard korun,“ upozorňuje rektor. 
 
S Robertem Plagou následně Martin Balej hovořil o svých plánech komplexního 
rozvoje lidských zdrojů na naší univerzitě včetně investic do lidského kapitálu, které 
jsou klíčové pro efektivní využití všech realizovaných investic. „Již nyní jsme, 
například, v této oblasti nastavili podpůrné systémy získávání nových vědeckých 
pracovníků ze zahraničí a mladých výzkumníků, postdoktorandů, z vlastních řad,“ 
vysvětluje doc. Balej.    
 
V přátelské atmosféře vzájemného porozumění „otevřel“ Martin Balej také otázku 
obecného problematického nahlížení Prahy na Ústecký kraj, resp. otázku specifických 
rysů našeho regionu ve vzdělávacím systému všech stupňů škol.  
 
„Ze zkušenosti nabyté ve funkci rektora potvrzuji, že až na skutečně ojedinělé výjimky 
je sisyfovský úkol vysvětlit politikům v Praze specifika a potřeby našeho regionu. 
Osobně vím, jak mnoho lidí v našem kraji vykazuje ve stejné profesi (ať už učitele, 
úředníka, nebo například podnikatele v sektoru služeb) daleko větší úsilí právě proto, 
že zdejší podmínky jsou kvůli specifické skladbě obyvatel mnohem náročnější než 
jinde,“ vysvětluje rektor. 
 
Současného ministra školství si Martin Balej cení a nebojí se to otevřeně deklarovat: 
„Jsem rád, že na postu ministra školství, kde se dříve ministři střídali jak na běžícím 
páse a celkově to tomuto rezortu nikdy nepomáhalo, je od prosince 2017 osoba 
Roberta Plagy. Svému rezortu rozumí a také již prokázal, že je ochoten za něj i tvrdě 
bojovat. Konečně cítím snahu o pochopení našeho regionu a neposlouchám jen plané 
sliby a deklarace podpory, “ uzavírá Martin Balej. 
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