
 

Manuál k realizácii protestu proti politizácii verejných vysokých škôl na Univerzite 

Komenského v Bratislave 

 

Verzia 1. 0 – nasledujúce verzie budú vydávané promptne podľa vývoja situácie  

 

Fázy a obsah protestu: 

1. fáza protestu: prípravná fáza k prechodu do ďalších fáz protestu zameraná najmä na a) 

koordináciu s inými vysokými školami, b) obsahovú prípravu prednášok, workshopov 

a diskusii, c) osvetovú činnosť zameranú na význam slobody a demokracie 

v spoločenskom živote, 

2. fáza protestu: koordinované celouniverzitné či medziuniverzitné (vrátane odborníkov 

zo zahraničných univerzít), prednášky, workshopy a diskusie jednak do vnútra 

akademickej obce, zamerané na študentov a učiteľov, ale aj širšiu laickú verejnosť, 

3. fáza protestu: protestná zmena obsahu výučby, ktorá znamená, že v každom týždni bude 

najskôr vo vymedzených hodinách a neskôr vždy iný celý deň výučba v celom rozsahu 

na celej univerzite nahradená celouniverzitnými či medziuniverzitnými (vrátane 

odborníkov zo zahraničných univerzít), prednáškami workshopmi a diskusiami, 

4. ďalšie fázy protestu budú dotvárané podľa vývoja situácie. 

 

Celouniverzitné či medziuniverzitné (vrátane odborníkov zo zahraničných univerzít), 

prednášky, workshopy a diskusie budú zamerané v súlade so zákonným poslaním verejných 

vysokých škôl na: 

- podstatu a význam vysokých škôl a akademickej samosprávy vrátane historických konotácii,  

- históriu obmedzovania akademickej samosprávy, osobitne totalitnými režimami, a jej paralelu 

so súčasnosťou,  

- význam a tradície akademickej obce v boji za slobodu, demokraciu a liberálne slobody vrátane 

významu udalostí roku 1989,  

- postavenie vysokých škôl a akademickú samosprávu v súčasnosti v SR, prípadne s 

komparatívnym pohľadom,  

- demokraciu, slobodu, ľudské práva, deľbu moci, princípy decentralizácie a subsidiarity,  

- občiansku spoločnosť a participatívnu demokraciu vrátane významu samosprávy  

a pod.  

       

 Účasť na proteste je v súlade s akademickými tradíciami dobrovoľná, žiadny člen 

akademickej obce nesmie inému brániť v účasti na proteste 

Organizácia protestu: 

1. Informovanie širokej akademickej obce a verejnosti o proteste, jeho dôvodoch 

a ďalšom postupe prináleží všetkým členom akademickej obce univerzity, zvlášť 

však predsedom fakultných akademických senátov v spolupráci so zástupcami 

fakúlt v Rade vysokých škôl ako i členmi predsedníctva AS UK a študentským 

podpredsedom fakultných akademických senátov v spolupráci so zástupcami fakúlt 

v Študentskej rade vysokých škôl a v AS UK. Vedenie UK a vedenia fakúlt UK 

vytvoria pre tieto aktivity vhodné podmienky a ich členovia budú na nich podľa 

potreby participovať. Rektor UK a prorektor UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, 

PhD. zabezpečujú oficiálne informovanie na sociálnych sieťach, webovej stránke 

a v médiách, v čom ich primerane podporia dekani fakúlt. 



2. Komunikácia naprieč univerzitami. Predsedovia a študentskí podpredsedovia 

akademických senátov vhodne komunikujú s ostatnými predsedami a študentskými 

podpredsedami akademických senátov vysokých škôl a fakúlt (najmä podľa 

vecného zamerania fakúlt, teda napr. filozofi s filozofmi, prírodovedci s 

prírodovedcami) na Slovensku s cieľom vzájomného informovania a koordinácie 

ďalšieho postupu. Rektor UK a prorektor UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

zabezpečujú včasné informovanie iných vysokých škôl o plánovanom postupe UK. 

3. Vecne prípravné aktivity riadi Vedenie UK v spolupráci s Predsedníctvom AS 

UK, najmä rektor UK a prorektor UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., na 

fakultách dekani fakúlt a členovia fakultných vedení v spolupráci s predsedníctvami 

fakultných akademických senátov. Možnosť zapojenia sa do vecnej prípravy 

protestu je vecou slobodného rozhodnutia každého člena akademickej obce. 

 


