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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   03. 06. 2018 

Zá p i s n i c a  

zo 16. (mimoriadneho) zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 30. 05. 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:  10.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora (Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu novely zákona o vysokých školách. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

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

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, 

DrSc., ktorý privítal prítomných členov predsedníctva, predsedu a členov Dočasnej komisie AS UK pre 

posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva a ďalších hostí. Konštatoval, že 

predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 15 členov 

predsedníctva prítomných 10 členov). 
 

Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 

predsedníctva a hostí na podávanie návrhov na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu 

zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, predsedníctvo v súlade s čl. 39 ods. 8 rokovalo podľa 

programu uvedenom v pozvánke na zasadnutie. 

 

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

dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. pripravil pre členov predsedníctva a hostí porovnanie 

právnej úpravy riadenia verejných vysokých škôl podľa slovenského modelu a rakúskeho modelu. 

 

Bod č. 2: Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu novely zákona o vysokých 

školách 
 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. porovnal aktuálnu situáciu pri príprave legislatívnych zmien 

v riadení vysokých škôl so situáciou, ktorá uplynulé obdobie nastala pri plánoch na výstavbu novej 
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Univerzitnej nemocnice v Bratislave (vytvorenie expertných skupín, vypracovanie analýz, avšak 

Ministerstvo zdravotníctva SR malo už veci predpripravené a presadilo si „svoje“). Situácia je zložitá, 

pretože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doposiaľ nepredložilo oficiálne materiály, ku 

ktorým by bolo možné sa vyjadriť. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že Dočasná komisia AS UK pre 

posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva pripravila návrh vyhlásenia 

Akademického senátu UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v SR, 

ktorý reaguje aj na dokument Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ 

(Republikovej únie zamestnávateľov).  

 

Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že rektori verejných 

vysokých škôl dlhodobo požadujú efektívnejšie a štíhlejšie riadenie vysokých škôl, akademické senáty 

sú pre nich príťažou. Podľa jemu známych skutočností sa v druhom čítaní novely zákona o vysokých 

školách pripravuje pozmeňujúci návrh, ktorý by mal zasiahnuť do súčasného nastavenia kompetencií 

jednotlivých orgánov akademickej samosprávy. Z pozície RVŠ žiadal Slovenskú rektorskú konferenciu 

(SRK) o poskytnutie bližšej informácie, avšak doposiaľ mu nebolo vyhovené. Otázku akademickej 

samosprávy otvoril aj na konferencii Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva, ktorú 

organizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dňa 29. mája 2018 vo Zvolene. 

Podľa vyjadrenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej sa obmedzenie 

akademickej samosprávy v aktuálnej novele zákona o vysokých školách neplánuje. 

 

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

a prorektor pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. na príklade legislatívneho 

procesu zákona o kybernetickej bezpečnosti poukázal na skutočnosť, že ani stovky podaných 

zásadných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom nezaručujú, že sa nimi bude príslušné 

ministerstvo zaoberať. 

 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. na žiadosť viacerých členov predsedníctva vysvetlil štádiá 

legislatívneho procesu v NR SR a význam druhého čítania. 

 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa kriticky vyjadril ku skutočnosti, že UK neustále iba reaguje na 

vonkajšie podnety, aktuálne na dokument RÚZ. Vyjadril počudovanie, prečo zamestnávatelia navrhujú 

zmeniť súčasný model riadenia vysokých škôl; akademická komunita nenavrhuje zmeny 

na zefektívnenie riadenia firiem, ktoré taktiež má svoje problémy. 

 

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

prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že v podobných situáciách je potrebné predpokladať 

najhoršie scenáre. Otázku akademickej samosprávy je potrebné otvoriť ako ideový problém. 

 

Členovia predsedníctva a hostia zasadnutia následne diskutovali o vhodnom spôsobe, akým by mal 

Akademický senát UK reagovať na vzniknutú situáciu. Na základe priebehu a záverov rozpravy 

predniesol predseda AS UK uznesenia a postupne dal o jednotlivých častiach samostatne hlasovať. 

 

 

Hlasovanie o časti I.: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 10 6 10 0 0 schválené 
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Hlasovanie o časti II.: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 10 6 10 0 0 schválené 

 

Hlasovanie o časti III.: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

prerokovalo návrh Vyhlásenia Akademického senátu UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu 

akademickej samosprávy v Slovenskej republike, ktorý pripravila Dočasná komisia AS UK pre 

posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva, a vyjadruje s návrhom súhlas, 

II. 

po rozprave a po konzultácii s členmi Dočasnej komisie AS UK pre posúdenie legislatívnych návrhov 

v oblasti vysokého školstva podľa čl. 15 ods. 3 písm. c) a čl. 15a ods. 4 písm. c) Rokovacieho 

poriadku Akademického senátu UK žiada predsedu Akademického senátu UK o zvolanie 

mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK na stredu 6. júna 2018 o 15.00 hod. do auly UK 

s bodom programu „Vyhlásenie k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy 

v Slovenskej republike“, 

III. 

ukladá predsedovi Akademického senátu UK pozvať na mimoriadne zasadnutie Akademického 

senátu UK členov Kolégia rektora UK, predsedov akademických senátov fakúlt UK, predsedov 

akademických senátov vysokých škôl v SR, poslancov - členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ministerku školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, zástupcov reprezentácie 

vysokých škôl (Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých 

škôl) a Správnu radu UK. 
 

Predsedníctvo AS UK odporúča za členov návrhovej komisie zvoliť prof. PhDr. Františka Gahéra, 

CSc., doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. a RNDr. Evu Viglašovú. 

 

Bod č. 3: Rôzne 
 

Predseda RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o návrhu akčného plánu, ktorý pripravilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Návrh nebol predložený reprezentácii vysokých 

škôl na vyjadrenie, čo viacerí členovia predsedníctva a hostia hodnotili negatívne. 

 

Bod č. 4: Záver 

 

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

členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11.06 hod. 
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Zapísal: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 


