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Zápisnica
z hlasovania Študentskej časti Akademického senátu UK
spôsobom per-rollam
(10. 12. 2020 – 14. 12. 2020)

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 41 ods. 5 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK)
Hlasovanie Študentskej časti Akademického senátu UK (ďalej len „ŠČAS UK“) spôsobom per-rollam sa
konalo na základe čl. 41 ods. 5 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK, podľa ktorého môže
SČAS UK v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí
spôsobom per-rollam.
Prijatie uznesenia spôsobom per-rollam podpredseda Akademického senátu UK (ďalej len „AS UK“)
JUDr. Filip Vincent odôvodnil tým, že Pracovná skupina SČAS UK v zložení JUDr. Filip Vincent, Bc.
Matej Gajdoš, Bc. Andrej Feješ, Mgr. Lucia Husenicová, Mgr. Askar Gafurov a Bc. Nina Vlhová
pripravila návrh listu určeného pre Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v otázke prípravy nového zákona o vysokých školách, pričom predmetný návrh listu je pred jeho
odoslaním poštovou prepravou potrebné schváliť zo strany SČAS UK. Súčasne konštatoval, že
predkladaný návrh je vecne nesporný.
Návrh uznesenia:
Študentská časť Akademického senátu UK schvaľuje znenie listu adresovaného Ministrovi školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zároveň poveruje podpredsedu AS UK JUDr. Filipa
Vincenta, aby predmetný list odoslal v mene Študentskej časti AS UK.
Podpredseda AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne určil
lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia osobitne, a to do 14. 12. 2020 do 16:00 hod.
Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK sa na prijatie platného uznesenia
SČAS UK vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých
členov SČAS UK a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov SČAS
UK zúčastnených na hlasovaní.
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Počet všetkých členov SČAS UK:
Počet členov SČAS UK zúčastnených na hlasovaní:
Počet členov SČAS UK hlasujúcich ZA návrh:
Počet členov SČAS UK hlasujúcich PROTI návrhu:
Počet členov SČAS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:

26
25
22
0
3

(96,15 %), z toho:

Návrh uznesenia bol prijatý.
Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov SČAS UK a aj schvaľovaný návrh listu
určený Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zapísal:
JUDr. Filip Vincent (podpredseda AS UK)

.................................................................
JUDr. Filip Vincent
podpredseda AS UK
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Mgr. Branislav Gröhling, minister
Stromová 1
813 30 Bratislava

List k pripravovanému zákonu o vysokých školách
Vážený pán minister,
študenti zastúpení v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave by radi týmto
listom prispeli do diskusie a vyjadrili svoj nesúhlas so snahami oklieštiť právomoci
akademických senátov slovenských vysokých škôl, ktoré boli prezentované v dokumente
Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán. Tieto orgány sú dôležitým
výdobytkom novembrovej revolúcie z roku 1989 a nespochybniteľnou súčasťou
demokratického fungovania slovenských vysokých škôl. Slovenským vysokým školám
akademické senáty zabezpečujú zdravú autonómnu a fungujúcu samosprávu, ktorá
udržiava apolitickosť akademického prostredia, slobodu vyjadrovania, myslenia, vedeckého
bádania. Aj napriek tomu, že predmetný dokument tvorilo Ministerstvo financií Slovenskej
republiky, vo verejnom priestore sa ozývajú hlasy, že niektoré zmeny by mal reflektovať aj
nový zákon o vysokých školách.
V mene Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
deklarujeme ochotu započať verejnú a odbornú diskusiu o budúcom zefektívňovaní fungovania
orgánov vysokých škôl, avšak jednoznačne nie na úkor kompetencií akademických
senátov zložených z demokraticky volených zástupcov akademickej obce. Výzvy k tejto
diskusii sú už vo verejnom priestore prítomné, avšak podľa nášho názoru absentuje diskusia
v predmetnej otázke z náhľadu študentského, a preto práve ako študentskí zástupcovia
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave chceme túto diskusiu iniciovať
s ohľadom na nezastupiteľné miesto Univerzity Komenského v Bratislave vo verejnom
priestore.
Obmedzenie právomoci študentských zástupcov, rovnako ako aj ostatných členov akademickej
obce pôsobiacich v akademických senátoch (napríklad v súvislosti s voľbou rektora vysokej
školy) bez dialógu považujeme za redundantné, keďže porušenie fungujúcich pravidiel, ktoré

sme mohli pozorovať na poslednom medializovanom prípade na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave, ešte neznamená nevyhnutnosť pravidlá nahrádzať, pretože na iných
vysokých školách vrátane našej univerzity fungujú. Považujeme za nutné podotknúť, že aj
práve v prípade Slovenskej technickej univerzity to boli práve študentskí zástupcovia
v akademickom senáte, ktorí podľa nášho názoru prejavili správny postoj a zároveň obraňovali
integritu akademickej samosprávy.
Podľa nášho názoru netreba veci v rámci verejnej diskusie len kritizovať, ale súčasne spolu
s touto kritikou treba prinášať aj konštruktívne podnety. Medzi takéto podnety patria
nasledujúce otázky, pričom však ide o výpočet demonštratívny:
• posilnenie postavenia rektora vysokej školy vo vzťahu k fakultám pôsobiacim na
vysokej škole;
• menej detailná a menej rigidná úprava vnútorného usporiadania vysokých škôl
vymedzená v zákone o vysokých školách (vo verejnom priestore sa napríklad ozývajú
hlasy, aby si fakulty vysokých škôl mohli zriaďovať vlastné orgány za účelom ich
rozvoja, ktorých členmi budú aj zástupcovia z externého prostredia);
• transparentnejšia externá a aj interná kontrola fungovania vysokých škôl;
• analýza súčasného fungovania správnych rád, v rámci ktorých pôsobia aj členovia
mimo akademického prostredia vysokých škôl, pričom prípadné posilnenie kompetencií
správnych rád nemôže prebehnúť na úkor kompetencií akademických senátov vysokých
škôl.
Táto iniciatíva zo strany Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského
v Bratislave má podporu aj všetkých 13 študentských častí akademických senátov fakúlt
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí zastupujú celkom 22 tisíc študentov, čo predstavuje
na slovenské pomery podľa nášho názoru nezanedbateľnú študentskú iniciatívu a zároveň to
zdôrazňuje vôľu, že študenti chcú participovať na verejnej diskusii spojenej s prijatím nového
zákona o vysokých školách.
Vážený pán minister, záverom tohto listu považujeme za vhodné uviesť, že sme otvorení
akejkoľvek diskusii o zlepšení nedostatkov akademickej samosprávy bez toho, aby boli
potrebné zmeny, ktoré by obmedzili demokratické princípy riadenia vysokých škôl, pričom
zároveň sme ochotní na tejto diskusii aktívne a konštruktívne participovať.

Za Študentskú časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
JUDr. Filip Vincent,
podpredseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave

