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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu  

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

vo volebnom období 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 3. marca 2021 

 
 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(ďalej len „AS PraF UK“ alebo „senát“): 

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.  

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.  

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.  

Mgr. Peter Rakovský, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Viktória Andrasiová 

Vladimír Blahutiak 

Matúš Brath 

Filip Loffay 

Bc. Matúš Mažáry 

Ernest Meszároš 

Mgr. Milan Sklenár 

Bc. Erik Tóth (overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

Mgr. Daniel Zigo 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.  

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

Nikto 

 



2 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan PraF UK) 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

 

Prítomní hostia: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (rektor UK) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Mimoriadne on-line zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 3. marca o 15:00 hod. 

prostredníctvom MS Teams.  

 

 

K BODU 1/ OTVORENIE ZASADNUTIA 

 

Mimoriadne zasadnutie AS PraF UK otvoril a viedol predseda AS PraF UK doc. JUDr. Peter 

Lukáčka, PhD. v zmysle Rokovacieho poriadku AS PraF UK (ďalej len „predseda senátu“). 

 

Zápisnicu z dôvodu ospravedlnenej neúčasti tajomníčky senátu JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. 

vypracovala so súhlasom senátu JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 

Predseda senátu privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí AS PraF UK a po prezentácii 

zúčastnených členov senátu skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Následne otvoril 

zasadnutie AS PraF UK a predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v akom 

bol rozoslaný členom AS PraF UK v elektronickej forme e-mailom a zverejnený.  

 

Zmeny a doplnenia programu zasadnutia neboli navrhnuté. Predseda senátu dal následne hlasovať 

o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

 

 

UZNESENIE č. 1/VII/2021 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS PraF 

UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2.  Novela zákona o vysokých školách 

3. Záver“ 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako Uznesenie č. 1/ VII /2021. 
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K BODU 2/ NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

 

Predseda senátu stručne uviedol tento bod rokovania. Následne požiadal o stanovisko rektora. Prof. 

Števček na úvod pripomenul, že fakulta má bojovať za práva, ktoré sú jej imanentné. Následne 

poďakoval za podporu, ktorú cíti zo strany fakulty. Rektor ďalej poukázal na nešťastne zvolený 

spôsob komunikácie zo strany MŠ SR ohľadom novely zákona, ktorá sa prijíma v čase núdzového 

stavu a bez riadnej diskusie. Poukázal tiež na skrátenie dotácie na VŠ o 23 miliónov eur v tomto 

roku, budúci rok o 50 miliónov eur a ďalší rok o 73 miliónov eur. Uviedol stanovisko UK, ktorá 

s tým nesúhlasí. Podľa rektora predstavuje návrh novely zákona o VŠ začiatok toho, aby politika 

zasahovala do slobody bádania. Rektor v tejto súvislosti vyvíja rôzne aktivity a vytvára tlak na 

sociálnych sieťach a v médiách s cieľom burcovať spoločnosť k obhajobe akademických slobôd 

bez politickej moci. Z tohto dôvodu UK prezentovala viacero „tvrdých“ vyhlásení, naposledy 

v nedeľu (2.3.2021) na AS UK, ktoré bolo zverejnené dnes (3.3.2021) o 14h. Rektor okrem iného 

poukázal na „tichosť“ hlasov študentov, ktorí sa zatiaľ do diskusie o novele zákona výraznejšie 

nezapojili a vyzval ich na výraznejšiu angažovanosť. Na záver dodal: „Aj keď padneme ako 

Leonidas pri Termopylách, aspoň padneme zo vztýčenou hlavou.“ 

 

Predseda senátu následne udelil slovo dekanovi. Dekan potvrdil, že čelíme tlaku na spolitizovanie 

VŠ, aký sme nezažili 30 rokov. Rôznym tlakom čelil a čelí už od nástupu do funkcie dekana. Tieto 

sa v súčasnosti stupňujú a rozšírili sa aj na niektorých pedagógov v súvislosti s ich prejavom 

odborného názoru (napr. prípad dr. Bujňáka) alebo na študentov, ktorí sa zapojili do protestov. 

Vyzval na to, aby sme tomuto tlaku čelili. 

 

Dekan poukázal na to, že MŠ SR využíva ako zámienku „nekvalitu slovenských VŠ, 

neuplatniteľnosť absolventov“ a podobne. Uvedené zámienky nie sú korektné a sú výsledkom 

zovšeobecnenia a paušalizovania. Pokiaľ ide o údajnú (MŠ SR prezentovanú) nereformovanosť VŠ, 

dekan poukázal na to, že k dnešnému dňu sa mu PraF UK podarilo zreformovať v zmysle programu, 

s ktorým kandidoval do funkcie dekana takým spôsobom, ktorý plne reflektuje na aktuálne 

požiadavky vzdelávania. Za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie praktickej výuky. 

Pripomenul, že AS PraF UK predstavuje zrkadlo, ktoré vedeniu nedovoľuje zaspať na vavrínoch 

a vďaka tomu sa PraF UK môže porovnávať aj so zahraničnými univerzitami. 

 

V tomto boji je dôležitá osveta a rovnako to, že na Slovensku existuje kooperácia – napríklad klub 

dekanov, konferencia rektorov - ktorá je v otázke postoja k novele zákona o VŠ jednotná. Taktiež 

sa členovia Rady VŠ vyjadrili proti politizácii VŠ. Dekan v tejto súvislosti osobitne ocenil prácu 

študentského senátora Filipa Vincenta. Vyzval, aby sa študenti ako súčasť spoločnosti zapojili do 

tohto boja proti politizácii, lebo ak ostanú pasívni, v konečnom dôsledku to prinesie otroctvo VŠ 

a teda zhoršenie kvality vysokoškolského vzdelávania. 

 

Na záver dekan vyjadril svoje odhodlanie v tomto boji pokračovať. Vyzval študentov na šírenie 

osvety a zapojenie sa do boja proti politizácii vysokých škôl. 

 

Predseda AS PraF UK podporil slová rektora a dekana. Následne zdieľaním obrazovky a prečítaním 

textu oboznámil prítomných s návrhom stanoviska Akademického senátu UK, ktoré bolo 

zverejnené dnes, t. j. 3. 3. 2021. 

 

Následne otvoril diskusiu. 
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1. Doc. Fábry vyjadril podporu postoja akademickej obce k návrhu zákona. Odmietol „nový štýl“ 

legislatívneho procesu, ktorý sa realizuje v zmysle že „vypustíme niečo a skúsime čo verejnosť 

znesie.“ Poukázal na to, že pandemická situácia sa zneužíva na popieranie akademických 

slobôd. Podobná situácia sa deje aj v Indii, je tu priestor na nadviazanie aj medzinárodnej 

spolupráce na záchranu akademických slobôd. Podporuje stanovisko univerzity a fakulty 

v plnom rozsahu. 

 

2. Rektor informoval, že sa má zajtra stretnúť s pani prezidentkou SR. Chcel by ju požiadať, aby 

sa zastala autonómnosti univerzít. Kontaktoval aj Európsku asociáciu univerzít a poprosil 

o podporu, dúfa, že príde odtiaľ nóta ministrovi. 

 

3. Matúš Mažáry (študent) sa vyjadril v tom zmysle, že cíti potrebu zaujať stanovisko k danej 

problematike, lebo študenti sú opakovane vynechaní z takýchto iniciatív, ministerstvo vôbec 

študentov neprizýva do žiadnych diskusií. Súhlasí s rektorom. Hodnoty, ktoré touto novelou 

môžu byť porušené sa týkajú celej spoločnosti, nielen akademickej obce. Vyjadruje tejto 

iniciatíve podporu. 

 

4. Michael Kunst (študent) uviedol, že situáciu registruje, prístup vlády mu nepríde adekvátny. 

Preto si cení snahu akademickej obce a vyjadruje iniciatíve jednoznačnú podporu a váži si ľudí, 

ktorí v živote bojujú za svoj názor. 

 

5. Predseda senátu uviedol, že podstatou, základom a nosnou myšlienkou novely je zrušenie 

samosprávy bez poskytnutia argumentov a dôkazov, že zrušenie samosprávy nejako zlepší 

kvalitu vysokých škôl. Problém vidí najmä v tom, že minister školstva novelou získava 

oprávnenie na zasahovanie do sféry priameho riadenia vysokých škôl a to prostredníctvom 

svojich nominantov v správnych radách vysokých škôl. 

 

6. Romana Kontírová (študent) uviedla, že na jednej strane pandémia obmedzuje naše možnosti 

zasahovať do tohto procesu, na druhej strane odhaľuje rozmer, ako to zvláda vláda a štát a ako 

to zvládajú vysoké školy. To môžeme použiť ako dôkaz, že VŠ môžu slúžiť za vzor ako sa to 

dá zvládnuť, lebo pre ňu predstavuje vzdelávanie na pôde našej fakulty „ostrov istoty“. 

 

7. Ondrej Blažo (prodekan) vníma dva hlavné problémy :  

1) sme v procese nového spôsobu akreditácie, preto hľadáme prostriedky na zvýšenie kvality 

vzdelávania, kde medzi garantmi prebieha výrazná výmena best practices a vzájomnej 

inšpirácie. Nikdy nepomôže diktát zhora, ale práca samých od seba.  

2) nie je pravda, že nás do tohto procesu tlačí EÚ alebo EK, toto nie je možné, pretože v oblasti 

školstva má iba podpornú funkciu. Vláda nás do toho tlačí, lebo reformu školstva zaradila do 

plánu obnovy, ako keby školstvo mohlo za zlý stav Slovenska počas Covidu. 

 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil. 

 

Počas diskusie sa odpojil doc. Lysina. 

 

Predseda AS navrhol, aby sme vyjadrili konzistentnosť univerzity a podporu vedeniu UK 

a univerzitnému AS. Následne predseda senátu predstavil návrh vyhlásenia AS a navrhol diskusiu 

o hlasovaní. 
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Doc. Gajdošová Martina sa chce pripojiť k iniciatíve a oceňuje kultivovanosť diskusie zo strany VŠ 

a snahu postaviť sa tendenciám smerujúcich k obmedzovaniu akademickej slobody. 

 

Ing. Priehoda  Albert uviedol, že podľa jeho názoru málo zaznela protiargumentácia, resp. téma 

kvality VŠ, navrhol doplniť vyhlásenie AS PraF UK aj o túto otázku. 

 

Prof. Matúš Nemec sa domnieva, že takýto postup ministra by mal mať za následok jeho odstúpenie, 

keďže spôsob, akým predložil novelu a snažil sa ju presadiť, nás vracia do doby spred roku 1989. 

 

Predseda senátu uviedol, že zo strany ministerstva došlo k prísľubu reprezentáciám VŠ, že 

ustanovenia, ktoré likvidujú samosprávu VŠ, budú zo zákona vyňaté. Následne, v televíznej relácii 

minister tento postoj modifikoval v tom zmysle, že bude o tom diskutovať, ale pre prípad, že 

školské reprezentácie nebudú jeho návrh akceptovať, tak to pretlačí „silou“. V tomto okamihu by 

však predseda AS PraF UK dal ministrovi ešte priestor na splnenie sľubov.  

 

Rektor poukázal na to, že sľuby z doobedia, ktoré predniesol štátny tajomník už poobede minister 

odmietol. Dekan je vážne znepokojený z komunikácie ministerstva. 

 

Dekan uviedol, že je mu sympatická iniciatíva prof. Nemca, pričom si uvedomuje riziko 

politizovania. Dnes podobný návrh predniesol na AS UK.  

 

Prof. Nemec uviedol, že je rozčarovaný z toho, že minister strany, ktorá pred 2 rokmi organizovala 

protesty na námestiach za právny štát a demokraciu, dnes predkladá takéto návrhy. 

 

Ing. Priehoda, uviedol, že na stránke: www.grohling.sk minister propaguje svoje názory. V záložke 

školstvo uvádza 3 princípy, pričom jedným z nich je väčšia sloboda a nezávislosť pre školy. 

 

Pavlovič Maroš sa pripája k iniciatíve. Nerozumie ako je možné, ako liberálny minister môže 

popierať akademické slobody. 

 

Doc. Škrobák odporučil neprezentovať politické postoje. 

 

Matúš Mažáry uviedol, že súhlasí s doc. Škrobákom, teraz sme v pozícii, že s nami sa dá rokovať 

a preto radšej počkajme na reakciu ministra. 

 

Dr. Uličná navrhla doplniť uznesenie „likviduje jeden z najvýznamnejších výdobytkov novembra 

1989, a to samosprávu VŠ“. 

 

Prof. Nemec uviedol k osobe ministra, že je potrebné nastaviť mu zrkadlo – ako sa stal odborníkom. 

Sťahujem svoj návrh na výzvu na odstúpenie ministra a vyzývam ostatných, aby sa k tomu už 

nevyjadrovali. 

 

Gedai Andrej, Pavlovič Maroš a doc. Fábry vyslovili podporu uzneseniu PraF UK a navrhli ho 

doplniť o konštatáciu, že spôsob prijímania právnych predpisov spôsobuje nestabilitu právneho 

prostredia. 

 

Filická Gabriela navrhla doplniť „a vedie to k oslabeniu dôvery študentov v slovenské 

vysokoškolské vzdelávanie“. 

 

http://www.grohling.sk/
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Následne predseda senátu sfinalizoval text vyhlásenia AS PraF UK v súlade s prednesenými 

pripomienkami diskutujúcich. Uznesenie bolo zdieľané na obrazovke a každý si ho mohol prečítať. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 2/VII/2021 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej ako „AS 

PraF UK“) vyjadruje podporu Stanovisku 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 zámerov, ktoré likvidujú princípy akademickej 

autonómie a samosprávy, navrhujú priamu kontrolu univerzity politickými nominantmi.“ 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vyjadruje hlboký 

nesúhlas a kategoricky odmieta návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý v ostatnom období 

predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako 

„ministerstvo“) jednotlivým reprezentáciám vysokých škôl a podporuje vyhlásenia, ktoré k tejto 

problematike zaujali Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Klub dekanov fakúlt 
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vysokých škôl SR. Predložený návrh likviduje jeden z najvýznamnejších výdobytkov novembra 89, 

a to samosprávu vysokých škôl (o.i. aj zrušením fakultných senátov) a fakticky podriaďuje činnosť 

vysokých škôl ministrovi školstva bez toho, aby ministerstvo racionálne vysvetlilo, ako má zrušenie 

samosprávy vysokých škôl prispieť k zvyšovaniu kvality vysokého školstva. AS PraF UK vyjadruje 

presvedčenie, že podriadenie vysokých škôl faktickému ovládaniu ministrom školstva, vytvorí 

predpoklady pre obsadzovanie jednotlivých funkcií na vysokých školách ľuďmi podľa ich politickej 

príslušnosti, resp. vzťahov s ministrom školstva a ním dosadenými úradníkmi v správnych radách 

univerzít a nie na základe ich odbornosti a kompetencie, čo povedie k perzekúciám študentov 

a pedagógov, ktorí budú verejne prezentovať odlišné názory, a tým k zhoršeniu kvality vysokého 

školstva. Domnievame sa, že návrh povedie k nestabilite právneho prostredia v oblasti vysokého 

školstva a mohol by spôsobiť oslabenie dôvery študentov vo vzdelávanie na vysokých školách 

v Slovenskej republike.   

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 2/ VII/2021. 

 

Záver 

 

Predseda senátu záverom poďakoval prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie senátu. 

 

 

  ............................................................ 

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Predseda AS PraF UK 

 

Zapísala:  

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. ..................................................... 

 

 

Overili:  

doc. et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.   ................................................. 

Mgr. Petra Uličná, PhD.      ................................................. 

Viktória Andrásiová      ................................................. 
 


