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Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

 

 

  Bratislava, 20. 05. 2022 

 

Zápisnica  

z (22.) volebného zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 18. mája 2022 

 

Začiatok zasadnutia: 09.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: aula UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 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. 
 ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda volebnej komisie 

5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia k vystúpeniam. 
6. Voľby kandidáta na rektora UK. 
  tajné hlasovanie 
7. Záver. 
 

 Zasadnutie AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

a predseda Komisie pre voľbu kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc.  

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 

privítala prítomných členov AS UK, ako aj kandidátov na rektora UK spolu s ich promótormi a 

hostí. Zároveň konštatovala, že AS UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo podľa 

prezencie z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 58 členov). 

 

Bod č. 2: Schválenie programu 
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Predsedníčka AS UK predstavila program zasadnutia a vyzvala prítomných na jeho úpravu 

alebo doplnenie. Keďže žiaden návrh z pléna nepadol, priamo pristúpila k hlasovaniu 

o schválení uvedeného programu zasadnutia. 

 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 58 30 58 0 0 schválené 

 

 

Bod č. 3:  Voľba návrhovej komisie 

 Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí členovia 

Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK, menovite: JUDr. Filip Vincent, Mgr. 

Tamara Čipková, PhD., doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., Bc. Kristína Mravcová, doc. Mgr. 

Pavel Neogrády, DrSc. a Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

Všetci menovaní so svojou nomináciou súhlasili. Keďže zo strany pléna AS UK neboli podané 

žiadne ďalšie nominácie, predsedníčka AS UK pristúpila k vyhláseniu hlasovania o schválení 

vyššie uvedeného zloženia návrhovej komisie. 

 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 61 32 61 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia bola schválená. 

 

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

overenia návrhov kandidátov 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a predseda Volebnej komisie na 

voľby kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc informovali, že voľby kandidáta na rektora 

UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 boli vyhlásené uznesením AS 

UK č. 1/23.02.2022. Návrhy kandidátov na kandidáta na rektora UK bolo možné podávať do 04. 

mája 2022, do 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: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a prof. JUDr. Marek Števček, 
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PhD. Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala 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: ThDr. Ing. Vladimír 

Thurzo, PhD.)  

poradové číslo 2 doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (promótor: Ing. Miroslav Trnka)  

 

Obsah vystúpení kandidátov na kandidáta na rektora UK, ich promótorov a obsah diskusie k 

vystúpeniam sú dostupné na videozázname z volebného zasadnutia AS UK dňa 18. mája 2022 

(zverejnený na YouTube kanáli UK https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU). 

 

Bod č. 6:   Voľby kandidáta na rektora UK 

 

Pred samotnou voľbou predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK Mgr. 

Gašpar Fronc informoval členov AS UK o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka 

a o organizácii samotnej voľby. 

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

funkciu rektora UK“.  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 113am ods. 5 zákona č. 

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

predpisov v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej v § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách v znení účinnom do 24.4.2022 zvolil na svojom zasadnutí dňa 18. 5. 2022 za 

kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 

31.1.2027   prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

 

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

videozázname z volebného zasadnutia AS UK dňa 18. mája 2022 (zverejnený na YouTube 

kanáli UK https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU
https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU
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Bod č. 7: Záver 

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

za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  12:17 hod. 

 

 

Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD. 

     

              

 

             prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

                predsedníčka Akademického senátu UK 

 

Návrhová komisia: 

JUDr. Filip Vincent       ................................................................ 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.     ................................................................ 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.   ................................................................ 

Bc. Kristína Mravcová      ................................................................ 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.  ................................................................ 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.     ................................................................ 

 

 

 

  

 



Prejav promótora ThDr. Ing. Vladimíra Thurza, PhD. 

Vážené panie senátorky, vážení páni senátori, spectabiles, honorabiles, cives academici, dámy a páni.  

Do akejkoľvek funkcie je asi ťažšie predstavovať kandidáta, ktorý nekandiduje prvý krát. Kto je nový a málo 

známy, môže sľúbiť čokoľvek, niet ho zatiaľ s čím konfrontovať. O tom, kto už má za sebou jedno funkčné 

obdobie, máme však svoju predstavu a pred očami pomerne čerstvú mozaiku úspechov, či neúspechov. 

Dovolím si však povedať, že v prípade kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského, p. prof. Mareka 

Števčeka, sa tento zdanlivý hendikep stáva výhodou. Myslím, že v ostatných dvoch rokoch niet mnoho ľudí, 

ktorí by vo vysokoškolskom priestore na Slovensku boli viac prítomní, než rektor našej univerzity. 

Osobnosť rektora vysokej školy prešla za niekoľko ostatných desaťročí výraznými zmenami. Kedysi sa 

žiadalo, aby rektor bol najmä odborníkom v určitej oblasti, získal si rešpekt a úctu a jeho funkcia v značnej 

miere spočívala v reprezentovaní univerzity navonok. Neskôr sa významným spôsobom začala akcentovať 

potreba manažérskych zručností, pretože v meniacich sa podmienkach akademického priestoru, rastúcej 

administratíve a žiaľ, často príliš bujnej byrokracii, bolo náročnejšie riadiť kolos vysokej školy. Som 

presvedčený, že dnes sa k týmto dvom črtám pridala tretia - rektor veľkej vysokej školy musí mať vo svojej 

osobnostnej výbave vlastnosti bojovníka. Reprezentatívny a manažérsky rozmer pritom nestratili nijako na 

význame. Prof. Števček má túto črtu čiastočne zaznamenanú v životopise, ako bývalý predseda Slovenskej 

boxerskej federácie a svojho času aj aktívny boxer. Dostatočne ju preukázal počas aktuálneho funkčného 

obdobia. Každý, kto sa venuje kontaktným športom veľmi dobre vie, že na vyhratie zápasu nestačí rany 

rozdávať, ale ešte dôležitejšie je vedieť rany správne prijímať. A aj po presne mierenej rade do brady, znovu 

vstať a bojovať. Zápasy sa nevyhrávajú iba na K.O., ale najmä výdržou v boji. Tento rozmer osobnosti  

prof. Mareka Števčeka – nedať sa zlomiť a vydržať v boji až do konca, sme mali možnosť sledovať najmä, 

keď sa postavil na čelo zápasu za zachovanie akademických slobôd, ktoré sa dostali do reálneho ohrozenia 

vďaka dnes už schválenej novele vysokoškolského zákona. Žiaľ, neraz zostal v tomto boji úplne sám. Nielen, 

že boj nevzdal, ale s rovnakou gráciou vedel oponovať ministerskému úradníkovi, ako aj čeliť, neraz aj 

podpásovým úderom, dotieravej novinárky. 

Odhodlať sa na riadenie vysokej školy v súčasnej dobe, ktorá je všetko iné, len nie istá a stabilná, vyžaduje 

od kandidáta nielen dávku odvahy, ale naozaj DNA bojovníka, ktorý má rád výzvy. Že má prof. Števček rády 

výzvy je zrejmé z toho, že sa odhodlal kandidovať do druhého funkčného obdobia. V súčasnosti a blízkej 

budúcnosti, nie je jednoduché predpokladať, čo všetko nová situácia prinesie a s čím sa bude musieť 

popasovať. Jedno je však isté, že vysoká škola bude potrebovať človeka odvážneho. Odvaha však nestačí, 

ak nie je sprevádzaná rozvahou. Nie náhodou sa v klasickej koncepcii čností rozvážnosť považovala za 

kľúčovú pre harmonicky rozvinutú osobnosť.  

Nový rektor by mal byť zbehlý v práve, aby si vedel v malom priestore, vymedzenom úzkymi zákonnými 

mantinelmi, vybojovať maximum akademickej nezávislosti a slobody. P. prof. Števček, ako skúsený právnik 

a vynikajúci odborník najmä, ale nielen, v občianskom práve, je z tohto pohľadu veľmi vhodným 

kandidátom. Vie sa nielen v platných právnych predpisoch rýchlo zorientovať a nenechať sa obmedziť 

striktnosťou litery, ale najmä konať v duchu zákona tak, ako si to situácia a najlepší záujem univerzity 

vyžaduje. Už sme z tejto jeho zručnosti trochu zakúsili a verím, že ešte budeme mať možnosť využiť všetok 

jej potenciál.  

Bojovného ducha a vytrvalosť si bude vyžadovať aj finančná situácia, alebo skôr kríza, v ktorej sa ocitáme 

a ktorej dosahy ešte iba tušíme. Slovenské vysoké školstvo pravdepodobne bude siahať na svoje existenčné 

dno. Každý, kto sa ocitá vo vážnych problémoch, ustupuje a je prirodzene hnaný do defenzívnych postojov. 

Profesor Števček si je toho vedomý, a je to aj jedna z jeho hlavných programových téz, že univerzita sa 



nesmie nechať tlačiť do defenzívy, ale proaktívne navrhovať riešenia a určovať možné smery vývoja. Tento 

princíp sa mu úspešne podarilo uplatňovať počas pandémie, najmä v jej začiatkoch, kedy sme mohli 

sledovať, ako mnohí zostali zostali novovzniknutou, neznámou situáciou zaskočení a reagovali práve pod 

vplyvom rozhodnutí Univerzity Komenského. Univerzita sa vo viacerých situáciách osvedčila v pozícii lídra, 

ktorú si, domnievam sa, právom nárokuje. 

Všetko doteraz povedané, je viac menej dobre známe a poprel by to iba neprajník, či osobný nepriateľ. 

Určite, našli by sa aj momenty, ktoré by sa dali nášmu rektorovi vytknúť. Aj keď to bude znieť ako klišé, 

chyby nerobí iba ten, kto nerobí nič alebo inými slovami, to povestné, nech zodvihne kameň ten, kto sa 

nikdy nedopustil hriechu. 

Ak dovolíte, v závere budem osobnejší. Nechcem hovoriť o tom, že má rád gaštanové pyré. Ani o tom, že 

najvlastnejší predmet jeho vedeckého záujmu osciluje niekde medzi právom a čistou filozofiou. 

Moja prvá osobná skúsenosť s Marekom sa viaže s výjazdovým kolégiom, jediným, ktoré sa kvôli 

koronakríze, mohlo uskutočniť. Počas večera, v osobnom rozhovore na rôzne témy,  som pochopil, že mám 

pred sebou citlivého človeka, vnímavého na vzťahové a osobnostné nuansy, ktoré mnohým unikajú. Tento 

rozmer jeho osobnosti som si neskôr opakovane overil. Necitlivým a tvrdým ľuďom sa z ich osobného 

pohľadu vládne lepšie. Môžu byť síce veľmi efektívni, ale neraz zanechajú okolo seba emocionálnu spúšť. 

Pre citlivého človeka sú riadenie a práca ľuďmi oveľa náročnejšie, pretože sa podstatným spôsobom 

dotýkajú jeho vnútra. Iste, efektivita je potrebná, ale vzťahy sú dôležitejšie. Pracujeme preto, aby sme mohli 

žiť, nie naopak. 

Druhá Marekova vlastnosť, dôležitá pre dobré fungovanie inštitúcie, je dodržanie raz vysloveného prísľubu. 

V spoločnosti, v ktorej sa, žiaľ, stali úplne bežnými vierolomnosť a flagrantné porušovanie dohôd, je táto 

vlastnosť zvlášť cenená. Stáť si za vlastným slovom, aj v prípade zmenených okolností, je náročnejšie. Ocení 

to však nielen naše vlastné svedomie, ale aj spolupracovníci, ktorí sa potrebujú na nás spoľahnúť. 

Vážené panie senátorky, vážení páni senátori, v dnešný deň máte veľkú moc, dúfajme, že vzhľadom  

na zmeny vo VŠ zákone, nie posledný krát. Máte však aj veľkú zodpovednosť, rozhodnúť o tom, kto bude 

určovať smerovanie tejto univerzity. Som si istý, že sa rozhodnete podľa najlepšieho vedomia a svedomia 

a verím, že sa rozhodnete správne. Ďakujem za pozornosť. 



Prejav kandidáta prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

Vážené senátorky a vážení senátori AS UK v Bratislave, ctení prítomní a hostia, 

Svoj krátky príhovor som dnes stručne nazval O rozhodovaní. A začnem svojím rozhodnutím 

spred štyroch rokov – pretože tu stojím pred Vami opäť, a len spätne si uvedomujem,  

aké trúfalé moje rozhodnutie pred štyrmi rokmi vlastne bolo – so zreteľom na všetko, čo sa 

za ten pomerne krátky čas udialo. Nemôžeme si pritom zastierať, že Vaša dnešná voľba je aj 

o mojom odpočte služby pre túto univerzitu...A počas tejto služby bolo potrebné prijímať 

rozhodnutia, ktoré aj s odstupom času možno vnímať ako mimoriadne náročné. Posúďte 

sami: 

- Hneď v úvode mandátu sme horúčkovito pripravovali oslavu našej storočnice, z čoho 

rezultovala oslava celého vysokého školstva na Slovensku. Ako dávno sa to už zdá byť... 

- Nástup celosvetovej pandémie nás mnohému naučil, a bol príležitosťou ukázať líderstvo 

tejto univerzity v celospoločenskom meradle. A obstáli sme so cťou, v niečom posilnení 

o nové skúsenosti, v niečom naopak oslabení – ale tak to už v živote chodí. A hoci by sme 

najradšej zabudli na to, že nejaká pandémia nás sužovala, celkom sa to nedá...Tak alebo 

onak, celkovo sme sa na pandémiu len nevyhovárali, a napriek nej sme dosiahli mnoho 

výrazných úspechov v investíciách, systémových podporách študentov i zamestnancov, 

ako aj v ďalších oblastiach (medzinárodná spolupráca, ENLIGHT a pod.). 

- S predošlým bodom je spojený i náročný, no i úspešný prechod do online priestoru, ktorý 

však z dlhodobého horizontu treba brať ako aditívnu funkcionalitu nášho prezenčného 

bytia 

- V mnohom symptomatický pre toto obdobie bol náš boj za ideály akademických slobôd 

a za právo voľby. Chtiac či nechtiac sme sa všetci v tomto boji nejako vyprofilovali, čím 

došlo k prekresleniu máp rôznych spojenectiev či aliancií. Nutno dodať, chválabohu! 

Zvolili sme správne, hoc opätovne, slovami Janka Kráľa, ostatní len v kúte húdli so 

svrčkami... 

- V neposlednom rade sme viedli nebývalý boj o financovanie vysokých škôl, a táto 

trajektória, zdá sa, poznačí i roky nasledujúce. Vôbec mnohé naše boje majú žiaľ 

tendenciu pretrvať... 

Ako vidno, uplynulé štyri roky boli rokmi rozhodnutí. Za všetky svoje rozhodnutia sa Vám 

dnes zodpovedám, a sľubujem Vám rozhodnutia ďalšie. Lebo zo všetkého najhoršia je 

nerozhodnosť...inak dopadneme ako ten povestný Buridanov osol, ktorý nevediac sa 

rozhodnúť, ktorá kopa sena je väčšia,  pošiel od hladu. 

Symbolika mojich budúcich rozhodnutí (v prípade, ak dostanem Vašu dôveru) je preto 

vzostupná, tak, ako máte stručne popísané v programových tézach. Zároveň však platí, že 

vrchol pyramídy musí presvecovať všetky poschodia pod ním. 

Ponúkam Vám spolurozhodovanie o všetkých krokoch smerovania tejto Univerzity, tak, aby 

legitimita krokov vedenia sa mohla v čo najvyššej miere oprieť o nálady a želania akademickej 



obce. Poďme spolu budovať Univerzitu silnú v rozmanitosti, no pritom vnútorne jednotnú 

v hodnotách, ktoré vyznáva a ktoré šíri. Nestojme bokom, buďme v centre diania, ale pokojní, 

rozvážni a istí si samy sebou. 

Čakajú nás náročné časy, a Vaše dnešné rozhodnutie ovplyvní túto Univerzitu na dlhé roky. 

Rektor sám osebe nezmôže nič. Podarilo sa nám zachovať rektora ako prvého medzi rovnými, 

a presne takým rektorom chcem byť. Chcem budovať a rozvíjať túto Univerzitu vo všetkých 

smeroch, ktoré som popísal v programových tézach, no vždy pritom majúc na zreteli princípy, 

na ktorých je akademickosť budovaná už stáročia. Nemôžem Vám na nasledujúce roky sľúbiť 

nič viac a nič iné, než drinu, pot, boje a zápasy, no zároveň i to, že ich budeme zvládať so cťou 

a akademickou noblesou. 

Mnohí sa tu už dobre poznáme, a  viete, že tak ako každý iný, ani ja nie som bez chýb. 

Ponúkam však tejto Univerzite všetko, čo viem, a čomu som sa i za ostatné roky priučil. 

Ponúkam nasadenie, rozhodnosť, prehľad i entuziazmus. Ak Vaše rozhodnutie dnes bude 

také, že dostanem znovu šancu viesť túto Univerzitu, budem ju viesť najlepšie, ako viem. 

Budem prijímať rozhodnutia, ktorými táto akademická obec nebude v kútoch húsť so 

svrčkami, ale bude na výslní spoločenského záujmu o dianie nielen v univerzitnom prostredí, 

ale v prostredí celospoločenskom, ktoré budeme spoluvytvárať, ovplyvňovať a viesť. 

Rozhodnutie znova podstúpiť privilégium a výsadu postaviť sa pred Vás, skladať Vám účty 

a prosiť Vás o dôveru pokračovať, bolo jedno z najťažších v mojom živote – či ste ochotní mi 

to veriť, alebo nie. Úloha rektora verejnej vysokej školy dnes nie je o recepciách a salónnych 

debatách, o oblekovom komforte pokojných čias, ani o príjemnom rozhodovaní, kam 

nasmerovať štedrú verejnú podporu (verbálnu, finančnú či akúkoľvek inú). Je o ochote 

prijímať strely v prvej línii, o trpezlivosti nepopulárneho vysvetľovania úlohy vysokého 

školstva v tejto podivnej postfaktuálnej dobe, a o krízovom manažovaní prakticky v každom 

segmente riadenia. 

Ak som však už toto neľahké rozhodovanie podstúpil, chcem obstáť, aby obstála i táto 

vznešená univerzita. Budem o ňu spolu s Vami bojovať, budem ju obhajovať a z celého srdca 

milovať, tak ako doteraz, nech už Vaše rozhodnutie bude akékoľvek. 

Vivat, crescat, floreat Universitas Comeniana Bratislavensis! 



 

 

Prejav promótora Ing. Miroslava Trnku 

Volám sa Miroslav Trnka a som tu dnes v roli promótora. Pre tých ktorí ma nepoznajú spomeniem 

podľa mňa jeden zo svojich najväčších úspechov a to že som pred zhruba tridsiatimi rokmi 

spoluzakladal firmu Eset a bol som neskôr aj jej riaditeľom. Eset, to je slovenská značka ktorú poľa 

nezávislého prieskumu pozná vyše štvrť miliardy ľudí na zemi, čiže je to jednoznačne najznámejšia 

slovenská firma všetkých čias. Teda zatiaľ.  

 

Ale nie som tu promótorom seba. Dnes tu stojím za doc. RNDr. Daniel Olejára, PhD. a jediné čo 

v tejto situácii asi môžem, je podeliť sa o moju osobnú skúsenosť s Danielom Olejárom. To je 

ostatne najlepšia forma ako sa o človeku niečo dozvedieť: počúvať čo o ňom rozprávajú jeho 

spolupracovníci. Lepšia ako čítať, čo človek napíše o sebe sám.  

 

Naše cesty sa stretli v deväťdesiatich rokoch na pôde novovzniknutých stavovských organizácií. 

Áno bolo ich niekoľko a vzájomne si konkurovali. Ale skutočnú spoluprácu sme zažili až po mojom 

nástupe do pozície predsedu Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť. Mali sme vtedy 

ambície podporiť stále ešte mladý štát v úsilí o zvládnutie príchodu informačných technológií. Bolo 

to však v dobe keď to porevolučné nadšenie z nového systému fungovania spoločnosti takpovediac 

opadlo. Paradoxne práve v tomto čase nás začali vládne inštitúcie počúvať. Bol veľký dopyt po 

expertíznej práci ktorá by nebola ovplyvnená záujmami dodávateľských firiem. A práve vtedy som 

bol rád že sme vo výbore mali Daniela Olejára. Vždy som sa mohol spoľahnúť, že danú úlohu 

zastane s vysokou odbornosťou a dodá výsledky kvalitne a včas. Pracoval na viacerých 

legislatívnych materiáloch ale aj na takých veciach ako prvý slovenský CERT (Computer Emergency 

Response Centre). A myslím že nezveličujem keď poviem že Slovensko by mu malo byť za jeho 

prínos k IT vďačné. A kým to Slovensku dôjde, som tu a prejavujem mu svoju vďaku podporou jeho 

kandidatúry  na rektora Univerzity Komenského.  

 

Možno si by sme si mali klásť otázku čo vlastne robí rektora DOBRÝM rektorom? Nie je to podobné 

ako byť dobrým riaditeľom firmy? Do istej miery áno. Schválne nepoužívam slovo manažér. 

Univerzita má však svoje špecifiká. Nemám tu priestor na to aby sme prebrali čo sú to tie zásadné 

vlastnosti. A ak sa mám vysloviť či Daniel Olejár má takéto vlastnosti, poviem že podľa mňa má ten 

potenciál aby bol dobrým rektorom. Či ho však využije a rozvinie ak na to príde, to by nám ukázala 

len jedna z variánt budúcnosti, ktorú teraz vyberáte. Pretože nikomu takpovediac nevidíte do hlavy 

a čo je horšie aj ľudia sa môžu meniť.  

 

Máte pred sebou neľahkú voľbu, pretože obaja kandidáti sú dobrí. A som veľmi rád, že máte 

možnosť výberu. Prajem aby ste cítili zodpovednosť tohoto kroku a tak trochu aj šťastnú ruku! 

 




















