Stanovisko dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(PraF UK) k napádaniu procesov uznávania (nostrifikácie) vzdelávania na
PraF UK na začiatku 90. rokov 20. storočia.
Len veľmi nerád sa vyjadrujem k témam, ktoré bezprostredne súvisia s politikou, pretože
politika na akademickú pôdu nepatrí a už takmer 1000 rokov je povinnosťou všetkých
akademických funkcionárov držať sa v apolitickej rovine. Pokiaľ však je politikmi,
potenciálnymi politikmi, novinármi alebo osobami, ktoré ich financujú, zneužívané meno
Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s činnosťou Právnickej fakulty UK (čo sa
v ostatných mesiacoch, žiaľ, stáva pravidlom) a UK a PraF UK je neprávom obviňovaná
z protiprávnej činnosti (čo aj spred tridsiatich rokov), je mojou povinnosťou uviesť veci na
správnu mieru.
Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom Právnickej fakulty UK v rokoch 1982 až
1990 uznala (nostrifikovala) tridsiatim deviatim absolventom Moskovského štátneho inštitútu
medzinárodných vzťahov MZV ZSSR ich vzdelanie ako vzdelanie v odbore právo, pretože
v tomto období na území Československa rovnaké vzdelávanie absentovalo. A preto bolo
štandardným postupom, že absolventom tejto vysokej školy bolo v Československu uznané
právnické vzdelanie ako podobný odbor, a to v súlade s vtedajšou právnou úpravou.
Pánovi Marošovi Šefčovičovi nostrifikovala Univerzita Komenského v Bratislave titul doktor
práv (JUDr.) dňa 25. júna 1990, konkrétne rozhodnutím vtedajšieho rektora UK prof. PhDr.
Miroslava Kusého, CSc. Bolo mu pritom uznané práve štúdium na Moskovskom štátnom
inštitúte medzinárodných vzťahov MZV ZSSR, ktoré absolvoval v rokoch 1985 až 1990
v odbore medzinárodné vzťahy a získal kvalifikáciu odborník na medzinárodné vzťahy so
znalosťou cudzieho jazyka (diplom s vyznamenaním zo dňa 13. júna 1990, štúdium ukončil dňa
6. júna 1990). Ako som už uviedol, podľa informácií od pamätníkov nebolo v tomto období na
území Československa vzdelávanie rovnaké, a preto bolo štandardným postupom, že
absolventom tohto odboru bolo v Československu uznané právnické vzdelanie ako podobný
odbor, a to v súlade s vtedajšou právnou úpravou. Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 114/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie
podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných
zahraničnými vysokými školami a postup pri nej, „nostrifikačnú doložku vydáva vysoká škola,
na ktorej je rovnaký alebo podobný študijný odbor“. Uvedené štúdium totiž obsahovalo viaceré
predmety z oblasti práva, jeden z predmetov štátnej skúšky bol medzinárodné právo. Tiež téma
jeho diplomovej práce spadala do oblasti medzinárodného práva.
Podľa § 44 ods. 3 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách mohli priznať vysoké školy titul
JUDr. bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na
vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s
výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním. Keďže pán Maroš Šefčovič
absolvoval štúdium s vyznamenaním, nostrifikácia titulu JUDr. bola oprávnená. Vtedajšiu
právnu úpravu nemožno porovnávať so súčasnou právnou úpravou, každopádne nostrifikácia
titulu doktor práv pánovi Marošovi Šefčovičovi v roku 1990 bola v súlade so štandardnými
postupmi a s vtedajšími predpismi.
Informácie, ktoré tvrdia, že predmetné ustanovenia zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách
(§ 44 ods. 2, 3) neboli platné a účinné v mesiaci jún 1990, sú nepravdivé. Môžete si to overiť
na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1980/39/19900510

Každý je povinný správať sa podľa zákonov, ktoré musia byť platné a účinné v čase, keď sa
rieši daná situácia, nie podľa iných predpisov, ktoré ešte nie sú účinné. Preto špekulácie na
tému, že by mal ktokoľvek čakať na účinnosť iného zákona, sú právne aj fakticky nezmyselné.
Vzdelávanie mladých ľudí je náročný proces. Mnohé vysoké školy vrátane Univerzity
Komenského v Bratislave a PraF UK sa snažia neustále zlepšovať a inovovať svoje študijné
programy i metódy výučby. Svojimi vyučovacími procesmi dnes pritom dokážeme plne
konkurovať krajinám západnej Európy (v mnohých ohľadoch sme aj preukázateľne lepší –
porovnajme si napríklad proklientsky založený prístup k študentom na Slovensku
s formalistickým prístupom napr. v Spojenom kráľovstve, kde je často zložité vôbec sa dostať
ku konzultácii s učiteľmi). Preto si dovolím poprosiť všetkých politikov, potenciálnych
politikov (vrátane zamestnancov našej fakulty), novinárov a osoby, ktoré ich financujú, aby
prestali so svojimi politickými hrami na úkor slovenského vysokého školstva, Univerzity
Komenského v Bratislave a jej PraF UK. Za posledné mesiace už toho bolo vážne dosť!
Nevťahujte nás do boja o moc! Vysokým školám máte pomáhať v záujme celej spoločnosti, nie
ich nezmyselne haniť!
V Bratislave, dňa 13. 3. 2019
..................................................
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

