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Stredoveké základy 
univerzitnej samosprávy 
a akademických slobôd

Docent Vincent Múcska z Katedry 
všeobecných dejín FiF UK v prednáške 
priblížil, kam až siahajú korene 
univerzitnej autonómie. Univerzity 
označil za vynález západoeurópskeho 
stredoveku, ktorý bol neodmysliteľne 
spätý so západným kresťanstvom. Práve 
vďaka cirkevnému zmyslu pre poriadok, 
systém a autoritu získali univerzity 
svoju organizačnú štruktúru. I keď sa už 
pred nimi Európa mohla pýšiť elitnými 
vzdelávacími inštitúciami, ako napríklad 
kláštornými či katedrálnymi školami, vo 
vývoji starého kontinentu predstavoval 
vznik prvých univerzít v 11./12. storočí 
výnimočný míľnik.
Vidno to už na slovnom spojení in 
unum vertere (z lat. obrátiť v jedno, 
zjednotiť), z ktorého vznikol výraz 
universitas. Universitas magistrorum et 
scholarum (z lat. spoločenstvo učiteľov 
a študentov) bolo totiž dobrovoľne 
zhromaždeným spoločenstvom, ktoré 
zjednocoval spoločný cieľ – vzájomne sa 
podporovať pri kultivovaní a rozširovaní 
vzdelania. Takýmto spoločenstvom je 
univerzita dodnes.
Samosprávna a súdna autonómia, 
výsadné právo na udeľovanie 
akademických hodností, 
nedotknuteľnosť akademickej pôdy 
mestskými či štátnymi mocenskými 
zložkami a právo slobodného učenia – 
to sú akademické slobody, ktoré mali 
vpísané do svojej DNA už stredoveké 
univerzity. Hoci im tieto privilégiá 
udeľovali a garantovali najvýznamnejšie 
autority vtedajšej doby, teda panovníci 
a pápeži, v prípade ich ohrozenia sa 
univerzity od začiatku neštítili aktívne 
postaviť na ich obranu. Nástrojmi 
na zachovanie akademických slobôd 
boli predovšetkým štrajk (cessatio) 
a odchod do iného mesta (dispersio) 
– v roku 1209 takto po odchode časti 
učiteľov a študentov z Oxfordu vznikla 
Univerzita v Cambridgi.

Univerzity vo vzťahu 
k politickým autoritám

Docent Miroslav Lysý z Katedry 
právnych dejín a právnej komparatistiky 
PraF UK hneď v úvode zdôraznil, 
čo je skutočnou podstatou každej 
samosprávy. Pripomenul, že keď sa 
v 13. storočí začala formovať mestská 
samospráva so svojimi inštitúciami, 
základom mestských privilégií neboli 
hospodárske výsady, ale voľba richtára 

a ostatných úradníkov a tiež nezávislosť 
od lokálnych autorít. Presne na tom 
stojí a padá aj akademická samospráva. 
Do množiny predpokladov, ktoré 
univerzitná samospráva aj z historického 
hľadiska potrebuje, okrem kontroly nad 
vnútorným životom zaradil nezávislosť 
učiteľov v pracovnom pomere a slobodu 
bádania a vyučovania. Aby sme mohli 
hovoriť o naozaj slobodnej univerzitnej 
samospráve, tieto predpoklady musia 
byť splnené kumulatívne, teda všetky 
naraz.
Následne objasnil, ako sa v tejto oblasti 
darilo UK počas storočia jej existencie. 
Naša univerzita nebola založená 
ako typ stredovekej korporácie, ale 
išlo o koncept delegovanej správy. 
To znamená, že štát rozhodovanie 
o vnútorných pomeroch preniesol na 
profesorský zbor. Práve ten spočiatku 
volil funkcionárov univerzity. Súčasne 
vydával návrhy na obsadzovanie 
profesúr a disponoval i disciplinárnou 
právomocou nad študentmi a učiteľmi. 
Vzápätí na niekoľkých príkladoch 
z turbulentného 20. storočia (počnúc 
rokom 1938) ukázal, ako likvidácia 
akademickej slobody na našej univerzite 
nastala de facto ešte predtým, než bol 
zmenený zákon, na čom demonštroval, 
aká krehká akademická samospráva 
je. Návrat k akademickým slobodám 
označil za dôležitý (ale zároveň 
prirodzený) výdobytok novembra 1989.

Načo je dobré samosprávne 
spravovanie?

Zmysel a prínos samosprávneho modelu 
riadenia pre zúčastnených aktérov aj 
pre organizáciu priblížila profesorka 
Gabriela Lubelcová z Katedry sociológie 
FiF UK. Vyzdvihla, že pojem spravovanie 
vystihuje nielen spôsob organizácie 
univerzitného prostredia, ale i jeho 
poslanie. Tento typ organizácie totiž 
vytvára sebaregulujúci a sebareferenčný 
systém, ktorý je schopný reflektovať 
svoju pozíciu a zodpovedne formovať 
svoje smerovanie a aktivity. Súčasne 
vytvára organizačnú štruktúru, ktorá 
stimuluje schopnosť a možnosť voľby 
spôsobu kolektívnej akcie. Vyplýva 
to práve z kolektívneho prijímania 
rozhodnutí.
Zapojení aktéri (v prípade univerzity je 
to akademická obec, teda pedagógovia 
aj študenti) si totiž uvedomujú, 
že im účasť na správe organizácie 
umožňuje reflektovať ich potreby 
a záujmy, čo prirodzene podporuje 
ich zainteresovanosť spolupodieľať 
sa na cieľoch a aktivitách organizácie, 

Univerzitná verejnoprávnosť 
ako súčasť služby verejnosti

S prvou prednáškou vystúpila docentka 
Anna Sámelová z Katedry žurnalistiky 
FiF UK. V úvode objasnila pojmy, ktoré 
si na Slovensku zvykneme zamieňať: 
verejnoprávnosť a službu verejnosti. 
Verejnoprávnosť označuje organizačno- 
-právnu formu inštitúcie, ktorá je vyňatá 
spod vplyvu excesov súkromného, 
ako aj štátneho sektora a ktorá sa 
primárne orientuje na potreby a záujmy 
verejnosti. V univerzitnom prostredí 
to znamená, že svoj obraz v akadémii 
nemá nachádzať štát, ale práve 
verejnosť. Práve tej sa univerzita ako 
verejnoprávna inštitúcia zodpovedá. 
Služba verejnosti neoznačuje 
organizačno-právnu formu inštitúcie, 
vôbec nesmeruje k vlastníctvu ani 
k správe. Verejnú službu totiž môže 
praktizovať ktokoľvek. Služba verejnosti 
tak označuje ideovú, obsahovú 
a formálnu, skrátka hodnotovú náplň 
činnosti v prospech verejnosti, ktorej 
podstatou je vyšší princíp.
Ako však docentka Sámelová 
upozornila, na Slovensku dosiaľ 
nevznikla žiadna ucelená koncepcia 
služby verejnosti, teda filozofický 
rámec, ktorý by ustanovil, čo je vo 
verejnej službe štandard, ako i to, čo 
predstavuje odchýlku od normálu. 
Služba verejnosti a verejný záujem 
zostali iba ako deklarácie v legislatíve 
vzťahujúcej sa na verejnoprávne 
inštitúcie. Celospoločenskú koncepciu 
verejnoprávnosti a služby verejnosti 
pritom potrebujeme z praktických 
dôvodov. Mali by sme vedieť, čo si 
v štáte môžu dovoliť verejnoprávne 
inštitúcie a ich zástupcovia, ale aj to, 
čo si voči verejnoprávnym inštitúciám 
môže dovoliť samotný štát, jeho 
predstavitelia, súkromní aktéri, iné 
verejnoprávne subjekty a napokon aj 
verejnosť. Potrebujeme, aby definícia 
a výklady verejnoprávneho štandardu 
a odchýlky od štandardu nespočívali 
v dobových predstavách politikov, 
manažérov, regulátorov alebo 
rôznych samosprávnych funkcionárov 
vrátane funkcionárov akademickej 
obce. Takto sa normatívna regulácia 
verejnoprávnosti stáva nástrojom na 
riešenie ad hoc situácií, ktoré sleduje 
len partikulárne záujmy rôznych aktérov 
verejného života. Práve preto si štát 
môže dovoliť navrhnúť verejnej službe 
neprijateľnú a nevyhovujúcu novelu 
vysokoškolského zákona.
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Univerzita Komenského vstúpila 1. marca 2021 do protestu proti politizácii vysokých škôl. Vyjadruje tým svoje 
mimoriadne sklamanie z téz pripravovanej novely zákona o vysokých školách, ktoré ministerstvo školstva 
postúpilo na rokovanie vysokoškolských reprezentácií. Univerzita, reprezentovaná Vedením UK a Akademickým 
senátom UK, protestom zároveň reaguje na materiál ministerstva financií Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý 
bol bez akejkoľvek diskusie s akademickou obcou predložený 8. marca do medzirezortného pripomienkového 
konania a ktorý chce (na základe svojho súčasného znenia) postaviť akademickú obec do roly pasívneho 
prijímateľa zmien. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a obmedzenia s ňou spojené sa univerzita 
rozhodla protest v prvej fáze realizovať sériou online prednášok v podaní našich odborníkov. Tí širokej verejnosti 
priblížili podstatu a zmysel akademickej samosprávy či koncept verejnoprávnosti a verejnej služby. Okrem 
toho na konkrétnych príkladoch z nedávnej histórie demonštrovali, kam obmedzovanie slobody akademického 
prostredia v minulosti viedlo a prečo takáto snaha vždy svedčí o upadajúcich demokratických princípoch.



ale i posilňuje ich zodpovednosť 
za jej smerovanie a výsledky. 
Nezanedbateľným prínosom je 
pre nich aj rozvoj kompetencií 
(predovšetkým rozhodovacích) či 
priestor pre sebarealizáciu a profesijný 
rast. Organizácia zas profituje z toho, 
že na základe tohto usporiadania 
disponuje kontinuálnym mechanizmom 
spätnej väzby zdola, umožňujúcim 
korekciu a adaptáciu na zmeny, ako 
i kolektívnym rozumom, ktorý stavia 
na synergii poznatkov a kompetencií 
aktérov motivovaných zapojiť sa do 
procesu správy. Vzhľadom na charakter 
kľúčových profilových činností, ktoré 
sa v akademickom prostredí realizujú, 
je preto dôležité uchovať práve tento 
model samosprávy pre napĺňanie 
verejného záujmu, ktorý sa od vysokých 
škôl očakáva.
Ako na záver zdôraznila, zvyšovať kvalitu 
vysokých škôl (čo je proklamovaný 
cieľ pripravovanej novely) nepomôže 
vrchnostenský prístup ministerstva 
školstva (v návrhu zákona stelesnený 
najmä v pozícii a kreovaní správnej rady) 
ani nekonzistentné obmedzovanie 
samosprávnych kompetencií. Pomôže 
iba reálne prepájanie vysokého 
školstva so spoločenskou praxou, ale 
za súčasného zachovania svojbytného 
rozhodovania vysokých škôl o vedeckom 
a odbornom smerovaní, ktoré umožňuje 
posúvať poznanie a ponúkať tak 
inšpirácie pre prax.

Samospráva ako ďalšia vrstva 
deľby moci

Docentka Martina Gajdošová z Katedry 
teórie práva a filozofie práva PraF UK 
univerzitnú samosprávu predstavila 
z pohľadu práva a usporiadania moci 
v štáte. Definovala ju ako subsystém 
záujmovej samosprávy, ktorá je 
dôležitým znakom demokratického 
a právneho štátu. Predstavuje totiž 
jeden zo spôsobov decentralizovaného 
výkonu verejnej moci.
Vyzdvihla predovšetkým jej vnútorný 
normatívny systém, teda vlastnú 
tvorbu vnútorných predpisov, ktorý 
akademickej samospráve nielen 
umožňuje, ale dokonca ukladá 
v súčasnosti platný zákon o vysokých 
školách. Vzniká tak vzájomný priestor 
prelínania sa všeobecne záväzného 
práva s vnútorným normatívnym 
systémom daného spoločenstva, čím sa 
zvýrazňuje podstata autonómie, teda 
možnosť dávať si sám sebe zákon.
Ako zdôraznila, udržať si samosprávu 
so všetkými znakmi predstavuje 
pre univerzitné prostredie veľmi 
zodpovednú úlohu. A to nielen pre 
naplnenie vlastných cieľov, nielen 

napríklad od sústruhu do talára sudcu 
trvala dva roky – za jeden rok si spravili 
maturitu, za druhý rýchlokurz práva.
Tieto opatrenia viedli k obmene sudcov 
z povolania a odchodu príslušníkov 
justície pochádzajúcich z medzivojnovej 
ČSR. V polovici 50. rokov už boli 
kľúčové miesta v súdnictve obsadené 
péešpákmi. V druhej polovici 50. rokov 
prichádzajú do systému už aj absolventi 
nového komunistického vysokého 
školstva, teda právnických fakúlt 
ovládnutých komunistickým režimom 
a jeho ideológiou. Rýchlovýroba 
právnikov, kde sa odbornosť nahrádzala 
straníckou lojalitou, bola typickým 
príkladom snahy o účelové obídenie 
univerzitného vzdelávania nastupujúcim 
komunistickým režimom.

Akademické slobody medzi 
februárom 1948 a začiatkom 
normalizácie

Doktor Tomáš Černák z Katedry 

pre historický odkaz, nielen preto, 
že vo vnútri je najlepší predpoklad 
zvládať svoje úlohy samostatným 
spôsobom. Ale aj preto, že len 
udržaním inštitucionálnej nezávislosti 
a apolitickosti vysokého školstva 
dokážeme samospráve ako takej 
zabezpečiť postavenie, ktoré jej 
v demokratickom a právnom štáte 
prináleží.

Od Komenského k Slovenskej 
univerzite

Razantné zásahy ľudáckeho režimu 
do akademických slobôd sa podujala 
objasniť doktorka Eva Škorvanková 
z Katedry všeobecných dejín FiF UK. 
Pripomenula, že pod silnejúcim vplyvom 
populistickej rétoriky ľudákov už 
v druhej polovici 30. rokov postupne 
narastalo etnické napätie aj na pôde 
univerzity. Už v novembri 1938 bolo 
z pôdy UK vylúčených viac ako 450 
židovských študentov a v decembri boli 
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 
krajiny a na základe dohody s ústrednou 
vládou v Prahe fakticky prepustení prví 
českí učitelia.
Tlaky na univerzitu s cieľom dosiahnuť 
jej definitívne slovakizovanie 
a ovládnutie jej akademických funkcií 
a štruktúr sa vystupňovali po vzniku 
Slovenského štátu v marci 1939. 
Symbolom novej univerzity sa stal jej 
nový rektor – Vojtech Tuka, ktorý bol 
v tom čase ministrom vnútra a neskôr 
vykonával funkciu predsedu vlády. 
Z pozície rektora výrazne zasiahol aj 
do legislatívneho procesu – podieľal 
sa na príprave nového univerzitného 
zákona z roku 1940. Ten oficiálne 
potvrdil už od januára 1939 používaný 
názov univerzity (po novom sa volala 
Slovenská univerzita, pričom oficiálny 
latinský názov znel: Universitas Slovaca 
Istropolitana), deklarujúc tak rozchod 
s ideami ČSR aj na akademickej pôde. 
Zákon predstavoval aj prvý komplexný 
zásah do akademických slobôd: 
rušil voliteľnosť rektora a ostatných 
akademických funkcionárov, ktorých 
po novom menoval prezident 
republiky. Akademická autonómia bola 
obmedzená na právo vydávať štatúty, 
udeľovať akademické hodnosti, tituly 
a habilitovať súkromných docentov, 
rozhodnutia akademického senátu 
však podliehali schváleniu ministerstva 
školstva. V ideologickej oblasti sa od 
univerzity čakalo, že bude študentov 
vychovávať v duchu kresťanského 
svetonázoru so zreteľom na „slovenskú 
kultúru, reč a dejiny“. Režim dokonca 
prišiel s návrhom na obmedzenie 
vzdelávania žien – na štúdium práva 
ženy nemali byť vôbec pripustené, na 

slovenských dejín FiF UK priblížil, ako 
komunisti s pomocou tzv. akčných 
výborov už po nástupe k moci zasiali aj 
na pôde vysokých škôl prvé semienka 
atmosféry strachu a kádrovania, a to 
tak medzi pedagógmi, ako i študentmi. 
Iné ako režimu poplatné názory 
neboli tolerované, slobodná diskusia 
sa nepripúšťala. Samozrejmosťou sa 
stali pravidelné previerky. Tí, ktorí 
nevyhovovali novým kritériám, museli 
vysoké školy opustiť.
Komunisti okrem toho začali hneď 
pretvárať celý systém výchovy 
a vzdelávania podľa sovietskeho 
vzoru. Ten v prípade univerzitného 
štúdia staval na dvoch rovnocenných 
princípoch – dôslednej straníckosti 
a uplatniteľnosti. Po novom tak už 
univerzita nemala slúžiť zvyšovaniu 
intelektuálnej a kultúrnej úrovne celého 
národa; jej primárnou úlohou mala byť 
produkcia náležite indoktrinovaných 
expertov okamžite využiteľných 
v systéme národného hospodárstva. 
Túto veľmi radikálnu zmenu vo vzťahu 

ostatných fakultách sa mali zaviesť 
kvóty. Návrh sa však po odmietavom 
stanovisku verejnosti a predstaviteľov 
fakúlt realizácie nedočkal.
Dôsledná slovakizácia mala so sebou 
priniesť aj odstránenie všetkých českých 
profesorov a učiteľov, vďaka čomu 
univerzita trpela akútnym nedostatkom 
kvalifikovaných vyučujúcich. Ľudáci to 
chceli riešiť zrušením systému habilitácií 
a zavedením systému jednoduchého 
vymenovania. Tak by mohli dosadiť 
na uprázdnené miesta sympatizantov 
či dokonca vysokých predstaviteľov 
ľudáckeho režimu bez patričného 
vzdelania a požadovanej vedeckej 
činnosti, čím by sa posilnil prorežimný 
a slovenský charakter univerzity. 
Toto sa im podarilo dosiahnuť 
až zákonom z januára 1945, keď 
prezident republiky mohol vymenovať 
profesora i bez predchádzajúceho 
návrhu profesorského zboru. Členovia 
akademického senátu univerzity sa 
v reakcii na to vzdali funkcií.

Právnikom bez univerzity?

O budovaní komunistickej justície po 
februári 1948 prednášal docent Ondrej 
Podolec z Katedry právnych dejín 
a právnej komparatistiky PraF UK. Po 
prevrate vo februári 1948 sa jednou 
zo základných priorít komunistického 
režimu stalo – z pochopiteľných príčin 
– ovládnutie justície. Keďže v tých 
časoch boli komunisti v radoch justície 
zastúpení len minimálne, problém 
jej rýchleho obsadenia vlastnými 
kádrami, teda sudcami oddanými 
komunistickej ideológii, riešili (okrem 
čistiek a zastrašovania) najmä dvoma 
základnými spôsobmi.
Prvým z nich bola nová právna úprava 
laického prvku v súdnych senátoch, 
ktorej výsledkom bolo zavedenie 
funkcie tzv. sudcov z ľudu. Na jej 
základe mohli orgány štátnej správy od 
roku 1948 nominovať do tejto funkcie 
režimu vyhovujúceho laika. Kľúčové 
pritom bolo, že sudcovia z ľudu mali 
až na výnimky v súdnych senátoch 
väčšinu, takže mohli prehlasovať sudcov 
z povolania.
Druhým riešením bolo zavedenie 
zrýchleného právnického školenia, 
ktoré zabezpečilo „rýchlovýrobu“ 
nových sudcov a prokurátorov, a to 
tak, že sa účelovo obišlo časovo 
náročnejšie univerzitné vzdelávanie. 
Rýchlokurzy práva poskytovala 
Právnická škola pracujúcich (PŠP) pri 
ministerstve spravodlivosti, pričom 
jedinou kvalifikáciou jej absolventov 
(nazývaných „péešpáci“) bola oddanosť 
režimu. Často nemali ani riadnu 
maturitu, takže sa stávalo, že cesta 

štátu k vysokým školám oficiálne 
zakotvil nový zákon o vysokých 
školách z roku 1950. O akademickej 
samospráve v tom čase nemohlo byť 
ani reči. Podľa nového zákona hlavná 
správa vysokých škôl a dozor nad nimi 
prislúchal ministrovi školstva. Zákon 
zároveň zrušil povinné habilitácie, 
takže sa docentom reálne mohol stať 
aj človek, ktorý neprešiel riadnym 
habilitačným konaním. Ďalším prvkom 
sovietizácie bolo zavádzanie marxizmu-
-leninizmu do štúdia, a to bez rozdielu 
odborného zamerania.
V 60. rokoch došlo k výraznému 
uvoľneniu, a to aj v oblasti 
akademických slobôd, čo naštartoval 
Chruščovov referát o Stalinových 
zločinoch ešte v roku 1956. Augustová 
okupácia v roku 1968 však socializmu 
s ľudskou tvárou zasadila smrteľný 
úder. Začiatok normalizácie znamenal 
aj koniec akademických slobôd 
a opätovné zavádzanie centralizačných 
opatrení do riadenia vysokých škôl.

Videozáznamy všetkých prednášok, ako i ďalšie informácie  
o našom univerzitnom proteste nájdete na:  

www.protest.uniba.sk.

Docentka Martina Gajdošová 
z Právnickej fakulty UK
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