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Zápisnica č. 4/2021 

 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 3. marca 2021 (streda) o 14,30 

hod. Virtuálne, prostredníctvom MS Teams.   

 

Zúčastnení:  

  Greguš Michal (pripojil sa o 14:54) 

Pawera René 

Saxunová Darina 

Copuš Lukáš 

Olšavský František 

Rentková Katarína 

Veselý Peter 

Vojtechovský Jaroslav 

Husenicová Lucia 

Mravcová Kristína 

Stachová Paulína 

 

Hostia: 

 

Brestovanská Eva 

Gažová Andrea 

Gežík Veronika 

Greguš Michal 

Gubíniová Katarína 

Holienka Marian 

Huľvej Jaroslav 

Kajanová Jana 

Kočišová Lucia 

Kovačičová Zuzana 

Kulhánek Rastislav 

Lašáková Anna 

 

Mitková Ľudmila 

Ondrušová Daniela 

Papula Ján 

Pilková Anna 

Rudy Ján 

Šlahor Ľudomír 

Štarchoň Peter 

Strážovská Ľubomíra 

Šúreková Soňa 

Vilčeková Lucia 

 

Priebeh rokovania 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia AS FM UK 

 

Zasadnutie AS FM UK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína 

Stachová, PhD. Prítomných členov a členky AS FM UK, členov a členky vedenia FM UK, 

a hostí zasadnutia AS FM UK privítala na zasadnutí AS FM UK a objsanila dôvod zvolania 

mimoriadneho zasadnutia AS FM UK, v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých 

školách, ktorý bol predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

jednotlivým reprezentáciám vysokých škôl, tzn. Slovenskej rektorskej konferencii, Rade 

vysokých škôl SR, Študentskej rade vysokých škôl, ale aj Klubu dekanov. Menované 

http://www.fm.uniba.sk/


 

 

reprezentácie vo svojich stanoviskách a vyhláseniach vyslovili odmietavý postoj k takto 

predloženému návrhu, ktorý nereflektuje potreby vysokých škôl, prostredníctvom znižovania 

disponibilných financií môže mať likvidačný charakter, ale najmä absolútne narúša 

akademickú samosprávu vysokých škôl na Slovensku. Mimoriadne zasadnutie AS FM UK sa 

koná v rovnaký deň, po mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorý prijal, spolu s vedením Univerzity Komenského v Bratislave, 

„Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu 

novely zákona o vysokých školách“.  

Následne vyzvala členov AS FM UK, aby odhlasovali program Slávnostného zasadnutia AS 

FM UK. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

10 0 0 

 

Program: 

 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia AS FM UK, schválenie programu  

2. Vyjadrenie podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých 

školách.  

3. Záver 

 

Uznesenie č. 8/2021:  

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

K bodu č.2 Vyjadrenie podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely 

zákona o vysokých školách. 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. prečítala stanovisko prijaté 

3.3.2021 na mimoriadnom zasadnutí AS UK. Členkám a členom AS FM UK, ako aj hosťom 

priblížila problematiku odmietavého postoja, aj v kontexte nedávnej histórie a argumentov, 

diskusií Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s predkladaným dokumentom 

„Moderné Slovensko“. Následne otvorila diskusiu k prejednávanému bodu. Do diskusie sa 

zapojili: 

• doc. PhDr. René Pawera, PhD.  – sa zapojil do diskusie a upozornil, že minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR sa včera zúčastnil diskusnej relácie na TA3 „Ako 

ďalej“ a z obsahu jeho slov bolo zrejmé, že od svojich zámerov nehodlá ustúpiť. 

Navyše poznamenal, že celá novela má 2 základné tézy, pričom prvá téza sa dotýka 

verejných vysokých škôl, ktorých financovanie je dlhodobo iba zlomkové, a druhá 

téza sa týka vedenia vysokých škôl, pričom v tomto smere je dôležité sledovať 

politický a akademický smer. Významné s chystanou novelou je, že MŠVVaŠ SR ako 

inštitúcia, ktoré rozdeľuje financie chce prejsť novelou aj do rozhodovacej pozície na 

verejných vysokých škôlách. Problémom je aj samotná marketingová otázka 

a propagácia vysokého školstva na Slovensku, ktoré je často prezentované ako 

nekvalitné. 

• PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – upozornil, že rovnaké snahy o zmenu zákona 

vyvinulo MŠVVaŠ SR aj v oblasti novely tzv. školského zákona, ktorý bol predložený 

aj na medzirezortné pripomienkové konanie. Rovnako sa dialo bez konzultácií 

a diskusií s reprezentáciami. V súvislosti s „vysokoškolským zákonom“, ak by 

k niečomu takému nakoniec prišlo a v súvislosti s pripomienkami, je dôležité, aby na 1 

pripomienku reagovalo 100 ľudí, pretože to má oveľa väčšiu silu, než 100 



 

 

pripomienok od 100 rôznych ľudí. Podotkol, že z mnohých vyjadrení vládnych 

predstaviteľov je badateľný záujem o postupné rušenie, zlučovanie a zatváranie 

verejných vysokých škôl. Pripomenul prípad so Slovenskou akadémiou vied.  

 

14:54 k zasadnutiu sa pridal doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  

 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – členov a členky AS FM UK a hostí informovala, 

že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v spomínanej diskusnej relácii 

odvysielanej na stanici TA3 vyjadril, že pripomienky a návrhy je nutné zaslať do 

konca tohto týždňa. Aj v súvislosti s tým, je skutočne dôležité zaujať jasné stanovisko 

a postoj, jednotný za celú univerzitu.  

• prof. Ing. Ján Rudy, PhD.  -  položil otázku, komu je stanovisko AS UK a vedenia 

Univerzity Komenského v Bratislave adresované.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – nie je konkrétne adresované nikomu, ale určite 

svojím obsahom je smerované na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale 

dôležité je, aby odkaz prijala aj verejnosť.  

• prof. Ing. Ján Rudy, PhD. – je dôležité, aby stanoviská a výzvy boli prediskutované 

v rámci fakultných senátov UK, ale veľmi dôležité je, aby spoločné postoje a názory 

zdieľali senáty rôznych univerzít, a aby bola vytvorená na Slovensku jednotná 

„univerzitná koalícia“.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave prijala 

jednotný návrh a metodiku protestu, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov 

stupňovitého charakteru. Aktuálne sú prepojené vedenia jednotlivých akademických 

senátov fakúlt UK, ale rovnako je snaha, aby medzi sebou komunikovali fakultné 

senáty rôznych slovenských univerzít, ktoré majú rovnaké zameranie.  

• prof. Ing. Ján Rudy, PhD. – podotkol, že aktuálne navrhovaná zmena dotýkajúca sa 

problematiky akademických samospráv je vážnou témou, kritickým problémom, 

pretože menovaný dekan (nie volený dekan) neslúži fakulte, ale ministrovi a s tým je 

spojené aj to, že menovaný rektor (nie volený rektor) neslúži univerzite, ale 

ministerstvu a ministrovi. Podľa neho, to čo môže otvoriť diskusiu verejnosti, a čo je 

nutné, aby sa konalo, je zvýšená angažovanosť študentov, a nie len akademickej obce. 

• Mgr. Lucia Husenicová – za študentskú časť AS FM UK môže povedať, že vyvíjajú 

spoločné kroky a snažia sa zvyšovať osvetu a informovanosť medzi študentmi FM 

UK. 

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že aktuálna situácia je, v istej miere, 

opakujúcou sa situáciou spred niekoľkých rokov. Kedy 6.6.2018 sa konalo 

mimoriadne zasadnutie AS UK, z ktorého je aj vyhotovená zápisnica a riešila sa na 

ňom táto téma. Je zlé, a o to kritickejšie, že táto téma je aktuálne riešená v čase 

pandémie a vládnych/pandemických opatrení, čo určite nahráva aktuálnym záujmom 

vlády. Je zrejmé, že postupne prídu zmeny. Aktuálne však AS UK návrh zákona 

odmietol „en bloc“. Rovnako potvrdil, že v spoločnosti existujú rôzne tlaky na 

spájanie univerzít.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – potvrdila spoločnú koordináciu aktivít 

Univerzity Komenského v Bratislave, koordináciu AS FM UK spolu s AS Filozofickej 

fakulty UK, informovala o zvýšenej komunikácii predsedníctva AS FM UK za ostatné 

dni. Upriamila pozornosť na vytvorenú webovú stránku UK, ktorá sa venuje 

problematike: https://protest.uniba.sk/  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – informovala, že sledujú všetky zákony, ktoré majú 

dopady na problematiku vysokého školstva, ktoré sú predložené do medzirezortného 

https://protest.uniba.sk/


 

 

pripomienkového konania, pričom problematické časti vždy pripomienkujú. Týkalo sa 

to aj „školského zákona“.  

• doc. Ing. Ľubomíra Stážovská, PhD.  – verejné vysoké školy sú „bité“. Ide o dlhodobý 

fakt, pretože ostatné novely sa vždy týkali najmä pôsobenia a existencie verejných 

vysokých škôl na Slovensku.  

• prof. Ing. Ján Rudy, PhD. – je nutné rozlišovať medzi súkromnými a verejnými 

vysokými školami. Verejné vysoké školy nesú zodpovednosť za vzdelanostnú úroveň 

celého Slovenska.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – potvrdil, že na zasadnutí kolégia dekana 

v pondelok 1.3.2021 sa vedenie FM UK dohodlo s predsedníčkou AS FM UK na 

spoločnej podpore „Stanoviska Akademického senátu a Vedenia Univerzity 

Komenského v Bratislave k návrhu novely zákona o vysokých školách“. Zdôraznil, že 

ako už aj v diskusii zaznelo, ide nielen o zachovanie akademických slobôd, ale aj 

o zachovanie majetku vysokých škôl. Vysoké školstvo je na Slovensku dlhodobo 

podfinancované a novela sa musí odmietnuť „en bloc“ ako je predložená. Nie je 

možné pripustiť privatizáciu verejných vysokých škôl, pretože každý musí mať 

zabezpečený prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, a to bez ohľadu na jeho pôvod. 

Rovnako je veľmi dôležité, aby vysoké školy vyvinuli iniciatívu smerom k negatívne 

vedenej dezinformačnej kampani, v ktorej je dlhodobo verejnosti prezentované vysoké 

školstvo na Slovensku ako nekvalitné, čo systematicky spracúva verejnú mienku 

a obracia postoj verejnosti proti slovenským vysokým školám. Dlhodobo sa nerieši 

problematika odchodu slovenských študentov za štúdiom do zahraničia, čo má súvis, 

samozrejme, aj s jeho financovaním. Proti takejto negatívnej dezinformačnej kampani 

sa veľmi ťažko bojuje deklaráciami a vyhláseniami, je nutné, aby vysoké školy boli 

excelentné v poskytovanom vzdelávaní, ale aj aby sa presadzovali medzi najlepšími 

v meradle vedy a výskumu. 

 

Predsedníčka AS FM UK ukončila diskusiu a cez zdieľanú obrazovku opätovne premietla text 

predmetného stanoviska a vyzvala členky a členov AS FM UK k hlasovaniu o vyjadrení 

podpory tomuto stanovisku. 

 

„Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave 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 zámerov, ktoré likvidujú princípy 

akademickej autonómie a samosprávy, navrhujú priamu kontrolu univerzity politickými 

nominantmi. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 

 

Uznesenie č. 9/2021:  

Akademický senát Fakulty managementu a vedenie Fakulty managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave vyjadruje podporu pre „Stanovisko Akademického senátu a Vedenia 

Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely zákona o vysokých školách“.  

 

Po hlasovaní AS FM UK, poďakovala predsedníčka AS FM UK členom AS FM UK za účasť 

na mimoriadnom zasadnutí AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť hosťom a ukončila 

mimoriadne zasadnutie AS FM UK.  

 

V Bratislave, 3.3.2021   

 

Zapísala:  ................................................ 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

Overila: ...................................................... 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                           predsedníčka AS FM UK 


