
Zápis č. 20 

z mimoriadneho online zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 

dňa 03.03. 2021 (14:30 hod) 

 

 

Prítomní členovia a členky AS FTVŠ UK: 

Mgr. Cihová,  Mgr. Cvečka, prof. Hamar, dr. Chovanec, doc. Kyselovičová, doc. Labudová, 

doc. Peráčková, Mgr. Štefanovský, doc. Vavák, Bc. Berisha, Mgr. Obetko, Střelecký,  

Bc. Šefčík, Mgr. Šišková.  

 

Ospravedlnení členovia AS FTVŠ UK:  prof. Holienka 

 

Hostia: dr. Pačesová (prodekanka FTVŠ UK pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné 

vzťahy, dr. Tománek (zástupca FTVŠ UK v Rade vysokých škôl), p. Kicko (IT FTVŠ UK).   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schvaľovanie podpory  Stanoviska AS UK a vedenia UK k návrhu 

novely zákona o vysokých školách 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie rokovania (14:39 hod.) 

Rokovanie senátu otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák., doc. Jana Labudová za 

Mandátovú a volebnú komisiu AS FTVŠ UK konštatovala uznášania schopnosť zasadnutia; 

v čase otvorenia rokovania bolo prítomných 14 členov AS FTVŠ UK.  

 

K bodu 2 - Prerokovanie a schvaľovanie podpory  Stanoviska AS UK a vedenia UK 

k návrhu novely zákona o vysokých školách 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák prezentoval návrh Stanoviska AS UK a vedenia UK 

k návrhu novely zákona o vysokých školách, s aktuálnym doplnením na základe rokovania 

AS UK, dňa 3.3.2021 o 13:30hod. Vzhľadom ku skutočnosti, že členovia AS FTVŠ nemali 

návrhy ďalších doplnení, dal hlasovať o predmetnom materiály: 
 

Stanovisko AS UK a vedenia UK 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 ustanovení, ktoré navrhujú priamu 

kontrolu univerzity politickými nominantmi. 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Podpora Stanoviska AS UK a vedenia UK k návrhu novely 

zákona o vysokých školách 

14 0 0 

 

Uznesenie č. 1/20/2021  

AS FTVŠ UK prerokoval a jednomyseľne schválil podporu Stanoviska AS UK a vedenia 

UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.  

 

K uvedenému bodu sa vyjadril dr. Tománek (člen predsedníctva AS UK za FTVŠ UK 

a zástupca v Rade Vysokých škôl) a informoval o ďalších plánovaných krokoch, uviedol 

potrebu informovanosti AO FTVŠ UK. Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák reagoval, že 

materiál „Manuál k protestu UK“ pošle všetkým členom AS FTVŠ UK, aby ho mohli 

distribuovať medzi kolegov a študentov, resp. členov AO FTVŠ UK (Príloha 1).  

 

K bodu 3 - Rôzne  

V bode Rôzne predseda AS FTVŠ UK predstavil a privítal nového člena AS FTVŠ UK dr. 

Chovanca, ktorý od 1.3.2021 nahradil dr. Buzga. Ďalej uviedol, že bude zverejnený zápis 

z tohto konania.  

K bodu 4 - Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS ukončil rokovanie AS FTVŠ.  

 

Zapísala: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD, tajomníčka AS FTVŠ UK.................................... 

Overil: dr. Ján Cvečka, PhD, člen MaV komisie AS FTVŠ UK.................................................. 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., predseda AS FTVŠ UK.............................................  

 

Bratislave, 03.03. 2021 


