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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  23. 05. 2018 

Záp isn ica  
z 1. zasadnutia Dočasnej komisie AS UK  

pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva 
dňa 22. mája 2018 

 
 
Začiatok zasadnutia:   15.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:   zasadačka rektora UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 

2. Aktuálny stav a návrh postupu. 

3. Rôzne 

4. Záver. 

 
Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Dočasnej komisie AS UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva 
otvoril predseda komisie prof. PhDr. František Gahér, CSc., ktorý privítal členov komisie a hosťa – 
prodekana PraF UK JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná 
(zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 9 členov komisie). 

Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 
komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie 
programu zasadnutia nezaznel, komisia podľa čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala 
podľa programu uvedenom na pozvánke. 
 
Bod č. 2:  Aktuálny stav a návrh postupu 

Členovia komisie sa vzájomne informovali o skutočnostiach, ktoré im sú známe z prípravy Národného 
programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Učiace sa Slovensko) a prípravy akčného plánu s ohľadom 
na návrhy zmien v riadení verejných vysokých škôl, akademickej samospráve verejných vysokých škôl 
a vnútornej štruktúre verejných vysokých škôl. Podľa predbežných informácií bude Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v horizonte najbližších mesiacov navrhovať rozsiahle zmeny 
vo vnútornej štruktúre verejných vysokých škôl (zákon o vysokých školách nebude určovať pôsobnosť 
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fakúlt, ani orgány fakúlt a pôsobnosť orgánov fakúlt) a zmenu riadenia vysokých škôl podľa rakúskeho 
modelu.  
 
Členovia komisie sa zhodli, že zmeny súčasného modelu riadenia verejných vysokých škôl, ktorý je 
založený na demokratickej voľbe akademických funkcionárov a dominancii interného prvku pri riadení 
vysokých škôl (akademické senáty, ktorých členovia zastupujú zamestnaneckú a študentskú časť 
akademickej obce), by znamenali potlačenie akademickej samosprávy verejných vysokých škôl 
a výrazný „krok späť“ vo vývoji slovenského vysokého školstva. 
Členovia komisie sa ďalej zhodli, že parciálne zlyhanie akademickej samosprávy na niektorej 

verejnej vysokej škole alebo jej fakulte nemôže byť používané za príklad nefunkčnosti súčasného 
modelu akademickej samosprávy ako celku (obdobne, ako zlyhanie samosprávy konkrétnej obce 
nemôže byť generalizované ako nefunkčnosti územnej samosprávy ako celku). 
Členovia komisie sa negatívne vyjadrili k plánom na ďalšiu centralizáciu vnútorného usporiadania 

verejných vysokých škôl. 
 
Na záver rozpravy si členovia komisie rozdelili úlohy pri príprave deklarácie, ktorá bude po 
štandardnom prerokovaní v komisiách AS UK a predsedníctve AS UK predložená na júnové riadne 
zasadnutie Akademického senátu UK. Súbežne s prípravou deklarácie bude pripravovaný materiál 
o porovnaní súčasného modelu riadenia verejných vysokých škôl v SR a modelu riadenia vysokých 
škôl v Rakúsku. 
 
 
Bod č. 3:  Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 
 

 

Bod č. 4:  Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie 
a prodekanovi PraF UK za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  16.00 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
 
 
 

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

 prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

 predseda Dočasnej komisie AS UK pre posúdenie 
legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva 

 


