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           Bratislava, 08. 03. 2021 

 

Zápisnica  

z 9. (mimoriadneho) zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 3. marca 2021 

Začiatok zasadnutia: 13:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online – MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1.   Otvorenie.  

2.   Stanovisko AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.  

3.   Záver.  

 

Bod č. 1:  Otvorenie 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. privítala členov 

Predsedníctva AS UK a Vedenia UK na čele s rektorom UK prof. JUDr. Marekom 

Števčekom, PhD., ako aj dekana Právnickej fakulty UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. 

Konštatovala, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo prítomných 

13 z 15 členov predsedníctva), čím otvorila zasadnutie.  

Predsedníčka AS UK informovala, že  návrh programu mimoriadneho zasadnutia sa týka 

jedného bodu, ktorým je spoločné Stanovisko AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona 

o vysokých školách, ktoré bude aj základným bodom na mimoriadnom zasadnutí AS UK za 

účastí predsedníctiev fakultných AS UK. Predsedníctvo v súlade s čl. 39 ods. 8 rokovalo 

podľa programu uvedenom v pozvánke na mimoriadne zasadnutie. 

 

Bod č. 2:  Stanovisko AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách 

Predsedníčka AS UK následne predstavila aktuálnu podobu znenia spoločného 

Stanoviska AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorého 

výsledná podoba mala byť predmetom rokovania následného mimoriadneho zasadnutia AS 

UK (03. 03. 2021, 13:30 hod.). Zdôraznila, že vypracované stanovisko má byť podkladom aj 
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pre mimoriadne zasadnutia jednotlivých akademických senátov fakúlt UK, ktoré aj týmto 

dostávajú možnosť prihlásiť k jednotnému stanovisku UK.   

V rámci diskusie odznelo niekoľko doplňujúcich informácií a návrhov. 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. zdôraznil potrebu jednotnej podpory celej akademickej 

obce, vrátane študentov.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poukázal na nejednoznačnú a značne 

problémovú komunikáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 

vo vzťahu k pripravovanej novele vysokoškolského zákona, ako aj na ultimátne požiadavky 

ministerstva vo vzťahu k vysokým školám. V tomto smere navrhol vyjadrenie tvrdého 

a jednoznačného postoja UK voči tejto pripravovanej legislatívnej zmene, ako aj jeho 

následné komunikovanie vo vzťahu k ministerstvu. 
 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. navrhol razantnejšie doplnenie záverečnej časti znenia 

stanoviska UK (...“naše obavy rozptýli až úplný a preukázateľný ústupok z ustanovení, ktoré 

navrhujú úplnú likvidáciu akademickej samosprávy a autonómie vysokých škôl a zavádzania 

priamej politickej kontroly politickými nominantmi.“), ktoré spočíva na troch pilieroch: 

akademickej samospráve, akademických slobodách a apolitickosti  vysokého školstva.  
 

Ďalší návrh na doplnenie vyhlásenia AS UK predstavil doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., 

ktorý zdôraznil, že za aktuálnych turbulencií v rámci vládnej koalície a možnej rekonštrukcie 

vlády SR,  je  do stanoviska uviesť aj podporu zmeny ministra MŠVVaŠ SR z inej koaličnej 

strany, prípadne ministra poslaneckého klubu danej strany, ale presvedčeného demokrata a 

odborníka.  

Predsedníčka AS UK uviedla, že by nebolo správne do vyhlásenia uvádzať postoje UK 

vo vzťahu k politickým stranám, nakoľko sami sa usilujeme o apolitickosť a nemali by sme 

takto postupovať. Prorektor UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. sa tiež vyjadril za 

ucelenosť a konzistenznosť spoločného stanoviska UK, ktoré spočíva v jednoznačnom 

odmietnutí navrhnutej novely zákona ako celku, ako aj apolitickosti  UK vo vzťahu k riadeniu 

MŠVVaŠ SR. K tomuto stanovisku sa popri zdôraznení širšieho časového rámca na ďalšie 

vyjadrenia a postupy pridala aj väčšina prítomných členov AS UK a Vedenia UK (Mgr. Ľubor 

Tománek, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.,  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. 

RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., doc. RNDr. Marek Putala, PhD., Mgr. Gašpar Fronc, doc. 

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.) 

 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sformulovala znenie stanoviska do 

výslednej podoby a dala o ňom  hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 13 7 12 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schválilo  spoločné Stanovisko Akademického 

senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave v znení: 

Stanovisko  
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Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave 

 k návrhu novely zákona o vysokých školách 

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave si uvedomuje svoje historické 

poslanie šírenia vzdelanosti, slobody vedeckého bádania, potrebu autonómnosti a 

apolitickosti. Ich pilierom je akademická samospráva, ktorú nie je možné nahradiť 

centrálnym politickým riadením. Sme financovaní z verejných zdrojov a uvedomujeme 

si svoje záväzky voči spoločnosti, ktoré si dôsledne plníme, a to aj vtedy, keď sa to 

nepáči politickej moci. Zdôrazňujeme, že politická moc je tu preto, aby slúžila celej 

spoločnosti. My, akademici, tu nie sme pre politikov, sme tu pre spoločnosť, preto 

obmedzovanie akademickej samosprávy politikmi možno smelo nazvať zneužitím 

politickej moci. Predložená novela zákona o vysokých školách nielenže zhoršuje 

podmienky na zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckej činnosti, ale dáva vysoké školy 

priamo do područia politických nominantov.  

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave, rovnako ako Slovenská 

rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, 

kategoricky odmieta predložený návrh novely zákona o vysokých školách ako celok, 

pretože je nekoncepčný, neodôvodnený, nesystémový a je v rozpore s predpokladmi 

napĺňania univerzitného poslania. Jeho účelom je politicky ovládnuť verejné vysoké 

školy. Implementácia navrhovanej novely neprinesie predkladateľom deklarované 

zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a vedy.  

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave naďalej trvá na svojej ponuke 

konštruktívneho dialógu pri hľadaní efektívnych krokov na zvýšenie úrovne 

univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku, ktorá bola formulovaná 

už v reakcii na dokument Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný 

plán v októbri 2020. Bez rešpektovania mienky akademickej obce a reprezentácií 

vysokých škôl nie je možné vytýčené ciele dosiahnuť. Nesieme zodpovednosť za ochranu 

a rozvoj poznania, ktoré slúži celej spoločnosti. To je možné len pri zachovaní 

akademických práv a slobôd. 

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave konštatuje, že napriek začatému 

dialógu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a reprezentáciami 

vysokých škôl, naše obavy rozptýli až úplný a preukázateľný ústup od zámerov, ktoré 

likvidujú princípy akademickej autonómie a samosprávy, navrhujú priamu kontrolu 

univerzity politickými nominantmi. 

 

Následne došlo ešte zo strany podpredsedu AS UK Mgr. Gašpara Fronca k sformulovaniu 

návrhu podporného stanoviska pre akademické senáty fakúlt UK. 

 

Bod č. 3:  Záver 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala členom 

predsedníctva AS UK, Vedenia UK, ako aj hosťom za ich účasť a ukončila zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia:  13.32 hod. 

Zapísal:  Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 

 

 


