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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  17. 12. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 19. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. 11. 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:   09.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: aula Univerzity Komenského v Bratislave  

 (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch overenia 

návrhov kandidátov. 

5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia k vystúpeniam. 

6. Voľby kandidáta na rektora UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., 

ktorý privítal prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK, predsedu Správnej rady UK, kandidátov 

vo voľbách kandidáta na rektora UK a ich promótorov a hostí z radov členov akademickej obce UK 

a verejnosti.  

 

Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia 

bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 57 členov, 2 mandáty 

boli ku dňu konania zasadnutia AS UK neobsadené). Predseda AS UK konštatoval, že je splnená 

podmienka čl. 24 ods. 5 Štatútu UK, podľa ktorej je na právoplatné voľby kandidáta na rektora UK 

potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov AS UK. 

 

V priebehu volebného zasadnutia sa počet prítomných členov AS UK zvýšil na 62. 
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Bod č. 2: Schválenie programu 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. prečítal návrh programu zasadnutia uvedený 

na pozvánke a vyzval členov AS UK, aby predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého 

programu zasadnutia.  

 

Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať 

o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 57 29 57 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 124/2018 

Akademický senát UK schvaľuje program 19. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 14. novembra 2018 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch 

overenia návrhov kandidátov. 

5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia 

k vystúpeniam. 

6. Voľby kandidáta na rektora UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že v súlade s odporúčaním 

Predsedníctva AS UK bude dĺžka vystúpenia kandidáta na kandidáta na rektora UK 20 minút a dĺžka 

diskusie k vystúpeniu kandidáta na kandidáta na rektora UK 20 minút. 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť členov volebnej komisie na voľby 

kandidáta na rektora UK, ktorí o členstvo v návrhovej komisii prejavili záujem: PhDr. Anikó Dušíková, 

PhD., doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., doc. Mgr. Miroslav 

Vavák, PhD. a Mgr. Filip Vincent.  

Podpredseda AS UK za študentskú časť Mgr. Róbert Zsembera navrhol za člena návrhovej Moniku 

Čičovú. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 57 29 57 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 125/2018 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:  

PhDr. Anikó Dušíková, PhD., doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, 

CSc., doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., Mgr. Filip Vincent a Monika Čičová. 
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Bod č. 4: Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch 

overenia návrhov kandidátov 

Predseda volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc informoval, že voľby 

kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023 boli vyhlásené 

uznesením AS UK č. 65/2018. Návrhy kandidátov na kandidáta na rektora UK bolo možné podávať do 

31. októbra 2018, 12.00 hod.  

Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia na voľby kandidáta na 

rektora UK overila podané návrhy kandidátov a konštatovala, že boli navrhnutí dvaja kandidáti: prof. 

RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa poďakoval členom volebnej komisie za ich 

prácu, ktorú vykonali pri overovaní podaných návrhov kandidátov. 

 

 

Bod č. 5: Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia 

k vystúpeniam 

Kandidáti na kandidáta na rektora UK si v súlade s čl. 8 ods. 4 Poriadku volieb kandidáta na 

rektora UK vyžrebovali poradové čísla svojich vystúpení: 

 

poradové číslo 1 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

(promótor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.) 

 

poradové číslo 2 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

(promótorka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.) 

 

Obsah vystúpení kandidátov na kandidáta na rektora UK a obsah diskusie k vystúpeniam sú dostupné 

na videozázname z 19. riadneho zasadnutia AS UK dňa 14.11.2018 (zverejnený na YouTube kanáli UK 

https://www.youtube.com/watch?v=ogenPbbdRZM). 

 

 

Bod č. 6: Voľby kandidáta na rektora UK 

Priebeh volieb kandidáta na rektora UK je uvedený v „Zápisnici o výsledku volieb kandidáta na 

funkciu rektora UK“. 

 

Z výsledku tajného hlasovania v 2. kole volieb kandidáta na rektora UK vzišlo uznesenie: 

 

Uznesenie č. 126/2018 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, čl. 24 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave a Poriadku volieb kandidáta na 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave (príloha vnútorného predpisu č. 20/2014 Rokovací 

poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších 

dodatkov) tajným hlasovaním v 2. kole volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave zvolil prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za kandidáta na rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. 
 

Ďakovná reč kandidáta na rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. je dostupná na 

videozázname z 19. riadneho zasadnutia AS UK dňa 14.11.2018 (zverejnený na YouTube kanáli UK 

https://www.youtube.com/watch?v=ogenPbbdRZM). 
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Bod č. 7: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 8: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval 

členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísali:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (predseda AS UK) 

 

Príloha: 

Videozáznam z 19. riadneho zasadnutia AS UK dňa 14.11.2018 

(dostupný na YouTube kanáli UK https://www.youtube.com/watch?v=ogenPbbdRZM) 

 
 

 

 

 ................................................................. 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.     ................................................................. 

 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.    ................................................................. 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.    ................................................................. 

 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.    ................................................................. 

 

Mgr. Filip Vincent      ................................................................. 

 

Monika Čičová      ................................................................. 

 



Prejav promótora prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc. 

Vážené členky, vážení členovia Akademického senátu Univerzity Komenského, 

Vaša Magnificencia, Spectabiles, Honorabiles, dámy a páni! 

Pre našu univerzitu nastal veľký deň a mne je cťou byť jeho súčasťou. Moja úloha nie je ani 

ľahká, ani nedôležitá, mám predstaviť jedného z kandidátov na rektora jednej 

z najprestížnejších vysokých škôl na Slovensku alebo najprestížnejšej vysokej školy na 

Slovensku, a to v pomerne krátkom čase. Túto moju úlohu mi však uľahčuje to, že Mareka 

Števčeka poznám celý jeho život, nielen ten profesionálny, ale doslova celý, od času, keď sa 

intenzívne hral s autíčkami. Poznal som sa s jeho otcom Paľkom, s ktorým ma spájalo 

úprimné a pevné priateľstvo. Verím, že by bol na Mareka dnes hrdý.  

Mal som možnosť sledovať Marekov vývoj, vplyv jeho rodičov, jeho štúdium a početné 

profesionálne úspechy. Zodpovedne môžem prehlásiť, že je to človek čestný, charakterný, 

pevný a principiálny. Je pritom odhodlaný pracovať, popasovať sa s náročnými úlohami, 

ktoré táto neľahká doba kladie na akademické prostredie.  

Je dostatočne skúsený, o čom svedčí jeho profesionálna kariéra. Posúďte prosím sami. 

V profesionálnej oblasti už v pomerne mladom veku dosiahol méty najvyššie. Stal sa 

vysokoškolským profesorom, uznávaným odborníkom na občianske právo. No zároveň je 

charakteristickou črtou mnohých jeho spisov interdisciplinárny prienik do súvisiacich tém 

a odborov, akými sú dejiny, filozofia, sociológia, či jeho príslovečná afinita k logike právnej 

interpretácie, ktorej sa dlhodobo venuje. 

Okrem univerzitnej pôdy sa angažoval i na poli spoločenskom, a to v súkromnom i verejnom 

sektore. Vždy mi hovorieval, že nemôže predsa študentom rozprávať o tom, čo sám neprežil 

na vlastnej koži. Na oltár tejto obety bol dokonca ochotný sa aj rozviesť. Vravieval mi: Miro, 

nemôžeš predsa študentom rozprávať, ako sa rodia deti, ak by si žiadne nikdy neporodil. 

Preto i na súdoch zastupoval, ba i súdil, či sa venoval vzdelávaniu sudcov na Justičnej 

akadémii. Vo verejnom priestore sa dlhodobo zasadzuje za zásadné reformy právneho 

poriadku tejto krajiny, ktoré nás približujú na úroveň vyspelých európskych krajín. Ako 

jediný európsky právnik stál a stojí na čele viacerých rekodifikačných komisií. Úspešne 

zreformoval procesné predpisy o konaní pred súdmi a teraz čelí výzvam pripraviť pre 

Slovensko ako pre poslednú európsku krajinu moderný Občiansky zákonník. V dejinách bolo 

toto privilégium vyárendované vždy len tým najlepším právnikom krajiny.  

Rovnako významným je jeho pôsobenie v širších spoločenských dimenziách. Za všetky 

spomeniem vedenie národného športového zväzu, čo je funkcia vyžadujúca podobné 

boxovanie peňazí, a to doslova, ako prezident Slovenskej boxerskej federácie, tak, ako 

v prípade vysokých škôl. Napokon, patria pod gesciu rovnakého ministerstva. Nemôžem 

uspokojivo vyčerpať všetko. Domnievam sa však, že viac ako skúsenosti, kontakty, 

profesionálne predpoklady a zručnosti sa v tejto dobe cení pevná anatómia charakteru.  

Aby však táto volebná promócia nebola len chválospevom, treba povedať, že tak, ako každý 

iný človek, urobil Marek v živote možno aj chyby. Tie som mu vždy ako jeho dnes už starší 

priateľ vytkol, pričom bolo na ňom, ako s mojimi radami naložil. Bol som pri jeho ťažkých 

okamihoch, no trúfam si povedať, že i pri tých najkrajších. Napríklad vtedy, keď sa mu 

narodila dcéra Miriama, dnes už krásna gymnazistka. Treba povedať, že za túto pomoc sa mi 

revanšoval veľmi svojsky, keď mi na oplátku rozviedol dcéru. Čo ma privádza na myšlienku, 



že za jeho chybu som nikdy nepovažoval skutočnosť, že je právnik, na rozdiel od mnohých 

iných, tak, ako občas počujem v univerzitných kuloároch.  

Táto slávnostná príležitosť ma chtiac-nechtiac prinútila zaloviť v univerzitných análoch. 

Dovoľujem si sprostredkovať tomuto slávnostnému zhromaždeniu zopár faktov. Prvým 

slovenským rektorom Univerzity Komenského bol Augustín Ráth. Rovnako ako dnešný 

kandidát bol Ráth aj vedcom, sudcom, advokátom, sekčným ministerským šéfom 

a profesorom občianskeho práva. Rovnako ako on sa venoval aj širším filozofickým 

a sociologickým aspektom občianskeho práva a rovnako sa uchádzal o funkciu rektora UK 

ako štyridsiatnik. Vnímam, že aj dnešná doba je ako stvorená pre právnika na rektorskom 

stolci. Pripomínam zároveň, že posledným právnikom - rektorom bol profesor Karol Rebro, 

písal sa rok 1950.  

Výzvy dnešných dní a potreby tejto univerzity volajú po rektorovi rangu profesora Števčeka. 

Vkladám do neho svoju dôveru, podčiarknutú a umocnenú niekoľko desiatok rokov trvajúcim 

osobným kontaktom a skúsenosťou s jeho erudíciou, charakterom a nasadením, i jasným 

slovenským genofondom.  

S plnou vážnosťou pre tento moment vám vážené panie senátorky, vážení páni senátori, ctení 

študenti, odporúčam ako kandidáta na rektora Univerzity Komenského profesora doktora 

Mareka Števčeka a verím, že svojou voľbou umožníte Univerzite Komenského jasnú 

budúcnosť a predstaviteľa, na ktorého sa budeme môcť pre jeho osobné postoje a zdravý 

úsudok vždy spoľahnúť a budeme na neho hrdý.  

Ďakujem za Vašu láskavú pozornosť. (potlesk) 

 



Prejav kandidáta prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

Vážené členky, vážení členovia Akademického senátu Univerzity Komenského, 

vážená akademická obec, Vaša Magnificencia, Spectabiles, Honorabiles, vzácni hostia! 

Hľadanie hraníc, takých tenkých a neurčitých, medzi odvahou a trúfalosťou, medzi službou 

a výslním, medzi vášňou a slávou, patrí k nesporným výsadám no i povinnostiam ľudského 

života. Dlho som v sebe hľadal onú hranicu legitimizujúcu privilégium tu dnes pred Vami 

stáť a žiadať Vás o dôveru pre výkon funkcie rektora Univerzity Komenského. Rovnako 

náročné je pre mňa posúdiť hranicu určitosti toho, čo má dnes v mojom prejave odznieť.  

Predpokladám, že s mojím program ste, dúfam, podrobne oboznámení z bezpočtu osobných 

stretnutí, ktoré sme v posledných mesiacoch na rôznych fórach spolu absolvovali. Koniec 

koncov, vtesnať podstatu do pár minút rovnako zrejme patrí k zručnostiam, ktorými musí 

rektor tejto ustanovizne disponovať. Volím preto pomerne osobitú a špecifickú metódu: 

návrat ku koreňom. 

Naša univerzita je eponymom po jednej z najvzdelanejších a najrozhľadenejších osobností 

sedemnásteho storočia. A že to bolo storočie s Lockom, Descartesom, Newtonom, Galileim 

a mnohými ďalšími. Inšpiroval som sa vari najznámejším Komenského spisom Konzultácia 

alebo Obecná porada o nápravě věcí lidských a pokúsim sa jeho metódou a jeho 

terminológiou pomenovať základné prvky mojich predstáv o smerovaní tejto univerzity.  

Východiskovou hypotézou, aj Komenského, aj mojou, je to, že v súkolí nášho akademického 

života existujú zložitosti, ktoré Komenský nazýva naštrbenia, ktoré deoptimalizujú možnosť 

plného rozvinutia potenciálu tejto univerzity. Komenský v tom spise navrhuje, nazýva to 

emendácie, to znamená komplex vylepšení, ktoré tieto naštrbenia sanujú a vo výsledku 

prispejú k optimu riešenia situácie. Základné, Komenského slovami, naštrbenia nášho 

akademického prostredia korešpondujú so štyrmi piliermi môjho volebného programu. 

V nich rovnako skúšam načrtávať tie emendácie, ktoré považujem za potrebné a prínosné.  

Prvým pilierom sú takzvané vnútorné politiky. Našim naštrbením je ťažkopádnosť metód 

odchádzajúcej analógovej éry. Táto naštrbenosť robí z administratívy byrokraciu, 

z príťažlivosti neatraktivitu. Základnou emendáciou je podľa môjho názoru vytvorenie, ako 

u nás na Záhorí hovoríme, „smart“ riešení, aby sme boli naozaj „smart“ univerzita do 

budúcnosti. Sme dobrí, naozaj ponúkame kvalitu. To, v čom zaostávame je, že nevieme 

celkom dobre tú kvalitu predať. Málo akcentujeme PR, marketing a niektoré moderné 

manažérske prístupy k riadeniu akademického prostredia.  

Druhým pilierom sú v mojom ponímaní ľudia. A to ľudia v dvoch pomerne navzájom 

komplementárnych skupinách: študenti a zamestnanci. Zamestnanci jednak tí pedagogickí 

a vedeckí, no i tí nemenej dôležití zamestnanci ostatní. Základným naštrbením je strata 

atraktivity pre, čestne priznávam, moju cieľovú skupinu mladých ľudí. Postupné unikanie 

mozgov, či už tých študentských alebo vedeckých, do zahraničia je nepochybne trajektória, 

ktorá môže jedine viesť k regresu, k strate kvality, a tú nikto z nás nechce. Moje predstavy o, 

Komenského slovníkom, emendáciách týchto naštrbení, je vytvorenie komplexnej siete 

užívateľsky komfortných riešení, ktoré spočívajú v proaktívnom prístupe. Viem, že 

demografickú krivku neovplyvníme a ešte zopár rokov budeme trpieť demografickými 

stratami. Ale v absolútnych číslach my máme stále rovnaký počet študentov. Ba dokonca 

nesúhlasím ani s tým, že tí najkvalitnejší odchádzajú do zahraničia. Nemyslím si, že je to tak. 



Faktom však je, že mnohí do toho zahraničia odchádzajú. Tento trend je potrebné zastaviť, 

a jednou z hlavných myšlienok vo vzťahu k študentskej obci, ale aj tej obci, o ktorú sa 

uchádzame, je, že našou najlepšou referenciou je spokojný, vzdelaný a uplatniteľný 

absolvent.  

Tretím pilierom je veda. Celospoločenským naštrbením, iste sa zhodneme, je miera akéhosi 

spotrebného akademického kapitalizmu, ktorú žijeme. Táto éra sa prejavuje honbou za 

kvantitou a titulmi, nezriedka i v prípadoch, keď tie tituly nespĺňajú požadované kvalitatívne 

kritériá. Metódou je veda pre vedu, ktorá sa prejavuje v nejakom čiarkovom systéme, 

v ktorom postupne splýva skutočná kvalita s balastom. Emendáciu vidím v radikálnom 

prepracovaní vnútorného systému hodnotenia kvality vedy a vzdelávania. Koniec koncov, to 

od nás vyžaduje už druhý týždeň účinný balík novelizovaných vysokoškolských zákonov. 

Našou prioritou v oblasti vedy musí byť jednoznačne excelentnosť vedeckých výstupov 

a výskumných úloh. Tu sa však nijako netajím tým, že z môjho pohľadu je nemysliteľné, aby 

tie isté kritériá kvality platili pre teológov, sociológov, lekárov, prírodovedcov či právnikov.  

Máme jedinečné postavenie minimálne v strednej Európe. Dámy a páni, takú obrovskú 

diverzitu študijných a vedných odborov, ako ponúka táto univerzita, na Slovensku nenájdete 

nikde, a len ťažko v ostatnej Európe. Využime ju. Naučme sa navzájom počúvať a chápať. 

Naučme sa rešpektovať minimálne európsky osvedčené kritériá kvality, a pokúšajme sa ich 

prekonávať. Ale nemôžu existovať tie isté kritériá kvality pre, športovou terminológiou, 

zjazdové lyžovanie a vodné pólo. Áno, obidva sú športy. Ale môžete ťažko tomu zjazdovému 

lyžiarovi vyčítať, že strieľa málo gólov v tom vodnom póle. Nastavme tie kritériá kvality tak, 

aby sme ich nie že nepodliezali, aby sme ich vysoko prekračovali minimálne na slovenskej 

úrovni, ale rešpektovali pritom tú nádhernú rozmanitosť, ktorú ponúkame Európe práve my. 

Ostatne, názov mojich programových téz „Maximálna rozmanitosť na minimálnom priestore“ 

je charakteristika, ktorou môj milovaný Milan Kundera charakterizoval práve strednú 

Európu. Toto je región, v ktorom by sme sa mali kultúrne, historicky i akademicky 

profilovať. V neposlednom rade i pri tvorení takzvaných konzorcií univerzít, ktorým 

bezpochyby patrí vedecká budúcnosť. A táto vedecká budúcnosť sa v najbližšom horizonte, 

minimálne strednodobom, javí ako inter a multidisciplinarita. Tú treba jednoznačne 

podporovať, vehementne sa snažiť o kritériá excelentnosti, ktoré budú prevyšovať dúfajme že 

včas zverejnené štandardy vo vzťahu k akreditačnej agentúre. 

Posledným, nemenej dôležitým, pilierom môjho programu sú politiky vonkajšie. Univerzita 

Komenského by mala byť referenčným bodom vo verejnom priestore. V tejto propozícii sa 

skrýva základné naštrbenie i emendácia, Komenského slovami. Týmto referenčným bodom 

skrátka v dostatočnej miere nie sme a mali by sme ním byť. Ide o razantné presadzovanie sa 

v všetkých relevantných spoločenských diskurzoch. Ide o dávanie pripomienok, stanovísk, 

expertíz, a to možno práve v prípadoch, keď to od nás nikto nechce. Tým do istej miery, 

odpusťte, zároveň vychovávame. Áno, domnievam sa, že práve moment výchovy tých, ktorí 

raz budú určovať, čo je to výchova, málo akcentujeme v univerzitnom vzdelávaní, pričom kto 

iný, ako táto univerzita by mal byť nositeľom a pokračovateľom vznešených európskych 

hodnôt, akými sú sloboda, humanizmus či dôstojnosť jednotlivca.  

Moje videnie našej univerzity na nasledujúce roky je preto byť zdravo konzervatívny 

v hodnotách, ktoré presadzujeme, pričom táto podivná tekutá hypermoderná doba mnohé tie 

hodnoty akoby podmývala do bezbrehého pluralizmu. A zároveň byť moderný v metódach 



interakcie vo verejnom priestore. Byť moderný v zásahoch do spoločenského diskurzu. 

Domnievam sa, že len táto synergia konzervatívnosti a modernosti bude emendáciou, ktorá 

tie zjavné a pomenované naštrbenia dokáže napraviť.  

Milí priatelia, ak sa aj minimálne s istou časťou tohto programu viete stotožniť, podistým 

podstatnou sa javí byť otázka, či som to práve ja, ktorý má byť tým primus inter omnes pri 

jeho presadzovaní. Úprimne Vám poviem, že neviem. Jediné čo viem, je, že som pri hľadaní 

tej v úvode spomínanej rovnováhy sa snažil kriticky analyzovať všetko, čo som analyzovať 

dokázal, aby som nabral odvahu sa dnes pred Vás postaviť a ponúknuť Vám zo seba to 

najlepšie. (zvonček upozorňujúci na časový limit 20 minút)  

Hovorí sa, že každá cesta, aj tá najdlhšia, sa začína prvým krokom. Ja som ho dnes vo vzťahu 

k Vám urobil, a ponechávam na Vašom láskavom uvážení, či budú nasledovať aj kroky 

ďalšie, tentokrát už spoločné. Ďakujem za Vašu trpezlivosť. (potlesk) 

 

 

Za správnosť prepisu videozáznamu zo zasadnutia AS UK: 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (predseda AS UK) 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 



Prejav promótorky prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. 

Vážené senátorky, vážení senátori, vážená akademická obec, vzácni hostia, dámy a páni! 

Vieme, že máme dvoch kandidátov na rektora. Takisto vieme, že každý z nich je osobitý 

a má iné predpoklady pre výkon tejto funkcie. Súhlasila som však s predstavením profesora 

Masarika práve z toho dôvodu, že som presvedčená o jeho profesionálnych, osobnostných 

a ľudských kvalitách, ktoré sú nielen vynikajúcim predpokladom, ale – na základe jeho 

doterajšej známej činnosti – aj zárukou zvládnutia výkonu funkcie rektora a reprezentácie UK 

v spoločnosti a v medzinárodnom rámci.  

Možno Vám napadne otázka, prečo ako predstaviteľka humanitnej fakulty mám tú česť 

predstaviť a navrhnúť do funkcie rektora zástupcu prírodovedného zamerania. Profesora 

Masarika poznám vyše 15 rokov ako nášho prestížneho fyzika a posledných 8 rokov aj ako 

dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorej (tak ako aj celej UK) je verný 

celý svoj život. A hoci počas výkonu tejto funkcie bol a je aj členom Katedry jadrovej fyziky 

a biofyziky, nestalo sa, aby uprednostňoval jej záujmy, ale spravodlivo riadil celú fakultu 

a rešpektoval rovnakým dielom potreby všetkých katedier. Táto skutočnosť ma vedie 

k presvedčeniu, že ako rektor univerzity nebude uprednostňovať záujmy fakulty, na ktorej 

kmeňovo pôsobí, ale bude brať do úvahy záujmy a rozvoj každej fakulty UK (vrátane 

humanitných). 

Teraz pripomeniem a zdôrazním tie jeho aktivity, ktoré tvoria argumentačnú bázu môjho 

úvodného tvrdenia.  

V oblasti výskumu a štúdia chcem upriamiť Vašu pozornosť na zámer profesora Masarika 

významnou mierou podporovať excelentný výskum na univerzite, a to vo všetkých odboroch 

a naprieč nimi. Ako jeden z mála má záujem a schopnosti prepojiť kvalitný výskum 

s kvalitným štúdiom, rozširovať interdisciplinárnu výučbu a spoluprácu v rámci celej 

univerzity i v európskom rámci. V danej súvislosti chcem podotknúť, že v prípade daného 

zámeru nejde u profesora Masarika iba o deklaratívny charakter, pretože v praxi ho už aj 

uplatnil. 

Vo vzťahu ku študentom dokáže zabezpečiť nielen kvalitu vzdelania a výučby (o čom svedčí 

aj jeho pozitívne hodnotenie v študentskej ankete), ale zapojiť ich aj do medzinárodnej 

spolupráce a perspektívne vytvoriť kariérne centrá na ich podporu. Už teraz je profesor 

Masarik známy oceňovaním vynikajúcich študentov, podporou ich rozmanitých záujmov 

a potrieb: od vedeckých, cez športové, kultúrne a iné záujmové činnosti v rámci študentských 

spolkov. Aktivity, ktoré v tomto smere na svojej fakulte rozvinul, sú dôkazom toho, že 

nedáva študentom plané a nesplniteľné sľuby, ale naopak, reálne ich presadzuje.  

Významnou mierou sa tiež podieľa na získavaní zahraničných študentov na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky UK. Výborne spolupracuje s akademickým senátom svojej 

fakulty, pre ktorú je charakteristická transparentnosť zverejňovaných materiálov na webe 

fakulty, čo je dobrý predpoklad aj pre budúci výkon funkcie rektora UK a jeho spoluprácu 

s Akademickým senátom UK.  

Profesor Masarik vie riešiť problémy s financovaním, vytvoriť optimálny model 

rozdeľovania financií na UK a získať aj finančnú podporu vlády pre rozvoj našej univerzity 

ako národnej univerzity hodnej svojho mena. 



Predpokladám, že sa všetci zhodneme v tom, že rektor našej univerzity by mal byť nielen 

vedeckou, ale aj verejne známou a medzinárodne uznávanou osobnosťou. V tomto smere je 

profesor Masarik excelentným príkladom. Významnou súčasťou vedeckovýskumného profilu 

profesora Masarika sú totiž výsledky nadobudnuté na zahraničných pobytoch na najlepších 

svetových pracoviskách a univerzitách. Skúsenosť na nich získaná je jeden z najdôležitejších 

predpokladov na funkciu rektora. Vďaka týmto pobytom sa mohol profesor Masarik nielen 

vedecky rozvíjať, ale zoznámiť sa aj s mechanizmami úspešného fungovania zahraničných 

pracovísk. Mimoriadnym bonusom sa stalo tiež jeho medzinárodné uznanie a nadviazanie 

spolupráce, ktorá úspešne pokračuje a otvára široký priestor pre celú našu univerzitu.  

Nezanedbateľným faktom je v tejto súvislosti aj udeľovanie čestných doktorátov našou 

univerzitou a realizácia návštev UK významnými vedcami. V poslednom období to boli 

špičkoví fyzici: profesor Wang a nositeľ Nobelovej ceny profesor Amano, čo sa mohlo 

uskutočniť práve vďaka kontaktom profesora Masarika s nimi. Ako jeden z mála osobností 

na univerzite má naozaj širokú sieť osobných a odborných kontaktov. Je tiež slovenským 

vedcom roka (2009), ale aj nositeľom mnohých ďalších domácich a medzinárodných 

ocenení, je verejne a mediálne známy. Pravidelne ho pozývajú do televíznych relácií, 

rozhlasových vysielaní a iných médií, kde sa vyslovuje k odborných problémom 

aj popularizačným spôsobom tak, aby tomu rozumela široká verejnosť. Nebojí sa vysloviť ani 

svoje občianske postoje k dianiu u nás, či vo svete, ktoré mu nikdy nebolo a nie je ľahostajné.  

Profesor Masarik je zásadový a prísny na seba i na iných, no zároveň spravodlivý, drží slovo, 

vie citlivo pracovať s ľuďmi a spolupracovať aj s tými, ktorí majú iné názory. Je pripravený 

diskutovať o problematike univerzity s každým, kto o to prejaví záujem, čo potvrdzuje aj 

doterajšia skúsenosť. Aj toto sú ďalšie dobré dôvody, ktoré ma vedú k presvedčeniu, že 

profesor Masarik dokáže byť rovnako funkčným, ako aj reprezentatívnym rektorom celej 

našej univerzity. 

Dámy a páni! Predstupuje pred Vás profesor Masarik! (potlesk) 

 



Prejav kandidáta prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. 

Páni a dámy, 

v prvom rade Vám chcem poďakovať, že ste prišli na predstavovanie kandidátov na rektora, 

čím ste prejavili svoj záujem o dianie na našej univerzite a verím, že u veľavážených 

senátoriek a senátorov to nebude len jedna z foriem prejavu záujmu o moju osobu.  

Napriek tomu, že pani profesorka, ktorej veľmi pekne ďakujem, ma predstavila tak, že som sa 

spoznal, že v jej očiach som ešte lepší ako vo svojich, dovolím si povedať ešte pár viet 

o sebe. Som dvojnásobným dekanom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a bolo 

mi cťou slúžiť tejto fakulte. Jedným z dôvodov, prečo kandidujem na rektora, je aj to, že od 

tejto fakulty cítim v tomto smere významnú podporu. Bol som vedcom roka v roku 2009, 

dvadsaťšesť rokov som ženatý, mám dve deti a okrem iného vo voľnom čase pestujem 

hrozno a vyrábam dobré víno.  

O čom budem hovoriť? Budem hovoriť niečo o univerzite, niečo o potrebách rektora 

manažéra, o dôvodoch mojej kandidatúry a o tom, čo chcem dosiahnuť. Naša univerzita je 

určite jednou z najväčších inštitúcií v Bratislave, počtom študentov 23 500, počtom 

zamestnancov 4 500 a s rozpočtom na úrovni okolo 160 miliónov eur. Nekomentujem ešte 

počty lôžok na internátoch, ktoré sú väčšie ako väčšina ubytovacích zariadení v iných 

slovenských mestách, stravovanie študentov a zamestnancov. Takýto kolos potrebuje rektora, 

ktorý bude kvalitným manažérom, ktorý ale bude schopný univerzitu propagovať aj navonok 

a túto kvalitu, ktorú táto univerzita má, vďaka generáciám učiteľov a študentov, ktorí tu 

vyrástli, ale aj vedúcich predstaviteľov univerzity v minulosti, túto treba vedieť aj predať.  

Rektor je predovšetkým manažér. Sám samozrejme nezmôže nič, musí mať dobrý tím, 

kvestora, prorektorov, musia to byť ľudia, ktorí sú schopní samostatne, rozhodne, aktívne 

konať vždy v záujme univerzity. Aby túto funkciu mohli plniť, tak samozrejme potrebujú 

k tomu aj nejaké finančné prostriedky.  

Rektor samozrejme musí spolupracovať s dekanmi fakúlt, pretože základné činnosti 

univerzity, výchovno-vzdelávacia a vedecká, sa realizujú najmä tam, samozrejme, vedecká aj 

v univerzitnom Vedeckom parku. Ďalej musí spolupracovať s akademickým senátom. Tá 

spolupráca sa osvedčila, keď senát bol aktívny a bol aktívnym tvorcom, nielen schvaľovacím 

orgánom všetkých predpisov našej fakulty. To isté by som chcel aj na univerzite. Senát by 

mal byť pri závažných rozhodnutiach, ktoré rektor a jeho tím bude robiť. Takisto treba využiť 

potenciál Správnej rady, ktorá by mala spolupracovať pri presadzovaní projektov a záujmov 

Univerzity Komenského s rektorom. A, samozrejme, rektor tu nie je len pre rôzne orgány 

univerzity, ale predovšetkým pre študentov a zamestnancov tejto univerzity, s ktorými takisto 

treba spolupracovať. 

Prečo kandidujem? Kandidujem preto, že chcem prispieť k rozvoju univerzity, hospodárnemu 

nakladaniu s finančnými prostriedkami, ale takisto k vytváraniu jej dobrého mena 

v spoločnosti. Mám na to predpoklady vedecké, pedagogické, takisto manažérske, ktoré tu už 

boli spomenuté. Prečo kandidujem, ktoré sú tieto predpoklady? Som dlhoročný učiteľ 

Univerzity Komenského, garantujem všetky tri stupne štúdia, docentské a inauguračné 

konanie, všetko na „matfyze“. Mám vedecké skúsenosti z vedenia projektov doma 

i v zahraničí, vedecké výstupy, ktoré našli širokú odozvu vo svete. Vďaka nim mám širokú 

sieť kontaktov. Takisto mám manažérske skúsenosti, ktoré som získal nielen na vlastnej 



fakulte a pri vedení výskumných tímov, ale aj v rôznych odborných orgánoch, v ktorých som 

členom, alebo vedúcim. Uvediem, že v tejto dobe som predsedom Predsedníctva APVV.  

Čo chcem dosiahnuť? Predovšetkým chcem budovať a rozvíjať najväčšiu a najkvalitnejšiu 

univerzitu na Slovensku. Chcem zlepšovať podmienky, v ktorých tie vynikajúce výsledky 

tejto univerzity sa budú dosahovať. Chcem prepojiť výskum s praxou, pretože je to 

nevyhnutná požiadavka doby. Chcem spolupracovať s každým jedným zamestnancom 

a študentom univerzity, pokiaľ o to prejavia záujem, ale aj s ostatnými vysokými školami, so 

Slovenskou akadémiou vied, s občianskymi združeniami a so všetkými, ktorí o to majú 

záujem, pokiaľ to bude na prospech našej univerzity. No a, samozrejme, o tomto musí vedieť 

aj naša spoločnosť.  

Všeobecne chcem, aby základnou charakteristikou všetkých činností na univerzite bola 

kvalita, aby všetci ľudia na tejto univerzite, či už zamestnanci, alebo študenti, mali rovnaké 

práva. Aby tieto práva a povinnosti uplatňovali v otvorenej univerzite, aby o všetkom bol 

dostatok informácií. Aby sme rozvíjali nielen vzdelanie, ale aj spoločenský a kultúrny život 

na univerzite, a to tak študentov, ako aj zamestnancov. A aby sme vedeli, či to robíme dobre, 

na to potrebujeme funkčný systém hodnotenia kvality, ktorý však nesmie byť byrokratický 

a musí umožňovať hodnotenie, ale nesmie zaťažovať zamestnancov zbytočnou byrokraciou.  

Moje tézy boli zverejnené, a tak prejdem nimi len veľmi stručne. V štúdiu chcem 

predovšetkým vytvoriť atmosféru, aby študenti dosiahli nielen kvalitné vzdelanie, ale aj niečo 

navyše, čo nás odlišuje od ostatných univerzít, t. j. bohaté „soft skills“. Aby boli zapojení do 

prestížnych študijných programov a aby tieto boli realizované v rámci širokej medzinárodnej 

spolupráce. Chcem vytvoriť nové multidisciplinárne študijné programy tak, aby sa fakulty aj 

prostredníctvom štúdia zbližovali. Aby univerzita bola inštitúciou, ktorá je jednotná a nielen 

nejakou nekoherentnou sumou trinástich fakúlt.  

V oblasti vedy chcem podporovať excelentný výskum bez ohľadu na to, či je to základný 

výskum, aplikovaný výskum alebo vývoj. Tento výskum napojiť na medzinárodné štruktúry 

a zároveň pri tom využiť potenciál univerzitného Vedeckého parku. Veľký dôraz chcem klásť 

predovšetkým na podporu doktorandov, mladých zamestnancov, mladých učiteľov univerzity 

a s týmto cieľom chcem grantový systém, ktorý univerzita má, rozšíriť aj na týchto 

zamestnancov. A jedna z úloh, ktorá, keď pozorujeme trendy v Európe, bude dôležitá, je 

integrácia výskumných kapacít dovnútra univerzity, ale aj navonok v rámci spolupráce 

s ostatnými bratislavskými vysokými školami, s akadémiou a inými výskumnými 

inštitúciami. 

Toto všetko sa dá dosiahnuť len za podmienok, že na to budeme mať dostatok financií 

a budeme tieto procesy kvalitne riadiť. Dostatok financií ešte nie je dostačujúce, dôležité je, 

aby tieto boli spravodlivo a zodpovedne rozdeľované. Pod touto zodpovednosťou myslím to, 

aby boli rozdeľované aj z hľadiska solidarity. Aby motivovali tých, ktorí v súčasnosti nemajú 

také veľké výkony, aby sa zlepšovali. Ale aby solidarita prehnane nedemotivovala tých, ktorí 

v súčasnosti tie výkony majú. Samozrejme, v tomto smere je potrebné pracovať 

s financovaním. Treba motivovať ľudí, ktorí sú výkonní, aby mali záujem pracovať pre túto 

univerzitu ešte viac. A ako som spomenul, budúcnosť univerzity je spojená s doktorandmi, 

ktorí vymenia staršiu generáciu, ktorá tu pôsobí. Preto im treba vytvoriť dobré podmienky na 

štúdium, ale celkovo zlepšiť ich postavenie na univerzite, ale aj v spoločnosti.  



Ako som už povedal, túto univerzitu musí byť „cítiť“ v spoločnosti. Bude ju cítiť len vtedy, 

keď budeme spolupracovať s veľkými firmami, keď slovo „start-up“, „spin-off“ sa stane 

súčasťou každodenného slovníka, keď budeme riešiť regionálne, ale aj celospoločenské 

výzvy a keď o tomto dáme aj vedieť. A to nám môže v budúcnosti, samozrejme, získať aj 

študentov a na ich získavanie môžeme využiť rôzne netradičné formy. Jednu z nich som tu aj 

uviedol.  

Samozrejme, musíme využiť aj potenciál, ktorý tu máme, na tvorbu celospoločenských 

politík, legislatív, ktoré zlepšia podmienky nášho fungovania, a tá kvalita univerzity sa určite 

prejaví aj v tom, že sa vylepší, zlepší postavenie našej univerzity (a iných výskumných 

univerzít) v rámci Slovenskej rektorskej konferencie a fakúlt v rámci Rady vysokých škôl.  

Samozrejme, už som spomenul aj v prechádzajúcom, že chceme byť otvorení, medzinárodne 

zosieťovaní. K tomu chcem využiť potenciál všetkých, ktorí s tým už skúsenosti majú, aby tie 

skúsenosti využívali pre rozvíjanie nielen vedeckej činnosti, zapájania sa do medzinárodných 

grantov, ale aj rozšírenie programov pre výmeny študentov. A takisto, samozrejme, chceme 

získať ešte väčší počet študentov zo zahraničia, hoci vieme, že Univerzita Komenského 

v súčasnosti v tomto je lídrom.  

Dostávam sa k záveru. Čím teda chcem byť? Chcem byť rektorom – manažérom modernej, 

ale tradičnej univerzity, na ktorej majú miesto všetky súčasné fakulty, na ktorej má miesto 

slobodný akademický výskum v ktorejkoľvek oblasti. Chcem, aby univerzita bola otvorená, 

kvalitná. Chcem, aby univerzita poskytovala kvalitné vzdelanie, ktoré je založené na 

excelentnej vede. A chcem, aby to všetko prebiehalo v prostredí tvorivej atmosféry, kde je 

vzájomná úcta a rešpekt študentov k učiteľom a učiteľov k študentom.  

Ako tento cieľ dosiahnuť? Chcem ho dosiahnuť tým, že tejto univerzite budem slúžiť. Nejde 

mi o honor, nejde mi o poctu. Budem konať tak, že moje sľuby a činy neboli v rozpore. Ďalej 

tu chcem naozaj vytvoriť tvorivú atmosféru a budem sa riadiť tým starým masarykovským 

„nebáť sa a nekradnúť“. Dôležité písmeno je tam aj to „a“, lebo bez neho by to malo úplne 

iný zmysel.  

Záver. Prečo chcem byť rektorom? Lebo mám víziu, ale aj vôľu a schopnosti túto víziu 

realizovať. (zvonček upozorňujúci na časový limit 20 minút) Vychádzam z mojich doterajších 

schopností pedagogických, vedeckých, manažérskych. A je toto založené na mojom 

odhodlaní prekonávať nástrahy nášho vzdelávacieho systému a viesť boj za svoju pravdu a za 

túto univerzitu. 

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť. Verím, že ma podporíte. Teším sa na spoluprácu so 

všetkými, aj s tými, ktorí majú iné názory, ako som mal ja. A ak som náhodou ja, alebo 

niekto z mojich priateľov, ktorí v kampani vystupovali, niekoho urazili, tak sa Vám za nich 

ospravedlňujem. Ďakujem pekne. (potlesk) 

 

 

Za správnosť prepisu videozáznamu zo zasadnutia AS UK: 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (predseda AS UK) 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 


