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 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického 

senátu 

dňa 10. 3. 2021 (streda) o 12:30 hod.  
online v prostredí MS Teams.   

  
Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba overovateliek/-ľov zápisnice 
3. Prerokovanie a schválenie vyhlásenia AS FSEV UK k stanovisku Akademického 

senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k novele vysokoškolského 
zákona  

4. Záver 
 

 
Ad 1) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára mimoriadne zasadnutie, ktoré vzišlo 
z výzvy študentskej časti AS FSEV UK a následnom online hlasovaní senátu. Zo 
zasadnutia sa ospravedlnil Dr. Hardoš pre pracovné povinnosti.  
 
Ad 2)  
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, na overenie zápisnice sú 
navrhnuté Mgr. Vorelová a Mgr. Kuglerová. Schválené sú počtom hlasov 9 za, 2 sa zdržali 
a 0 proti.  
 
Ad 3)  
Predseda Mentel vyzýva študentská časť AS FSEV UK (ďalej „ŠČ“), aby odprezentovala 
svoje stanovisko k vyhláseniu AS FSEV UK k stanovisku Akademického senátu a Vedenia 
Univerzity Komenského v Bratislave k novele vysokoškolského zákona (ďalej „stanovisko“). 
Mgr. Vorelová a tajomník Križan informujú o spoločnom postupe ŠČ AS FSEV UK, 
v ktorom reflektujú aktivity jednotlivých študentských častí fakultných senátov UK. Tie 
totižto interne zaujali postoj k stanovisku a medzi sebou koordinujú ďalšie kroky. 
Zároveň platí, že nakoľko AS FSEV UK nemal doteraz mimoriadne zasadnutie k tejto 
téme, tak nebol jednoznačný konsenzus na názoroch a postupe. To sťažilo aj koordináciu 
a reprezentáciu FSEV UK v AS UK, na čo poukázali medzičasom zástupkyne 
a zástupcovia reprezentujúce/i FSEV UK v AS UK. ŠČ AS FSEV UK sa medzičasom 
dohodla na podpore stanoviska a ďalších aktivitách v rámci fakulty – napríklad 
informovať študentov/ky. ŠČ AS FSEV UK nesúhlasí hlavne s navrhovaným zrušením 
akademických senátov fakúlt, pričom sa obávajú, že by to oslabilo zastúpenie študentov 
a študentiek v orgánoch akademickej samosprávy. 
 
Predseda, Dr. Mentel si berie slovo ako prvý a vyjadruje znepokojenie s postupom 
univerzity, ktoré je veľmi jednostranné a miestami tendenčné a všetko sa odohráva 
v krátkom časovom horizonte. To následne vyvíja tlak na jednotlivé fakulty, aby sa 
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zapojili a nenecháva priestor širšej diskusii. Dr. Sloboda súhlasí a rozvíja diskusiu 
smerom, že UK sa viaže len na pár konkrétnych návrhov a opomína pritom ďalšie časti 
novely, ktoré môžu byť pre akademickú obec prínosom. Zároveň dodáva, že obe strany 
majú legitímne argumenty a je dôležité zobrať ich do úvahy. UK vytvorilo okolo novely 
negatívnu prizmu, ktorá samotnú novelu a jej ostatné časti posunula do zabudnutia. 
Tvrdí, že je dôležité rozprávať sa o viacerých bodoch novely, nie len tých negatívnych. 
Slova sa následne ujíma zástupkyňa FSEV UK v AS UK Mgr. Dénešová, ktorá by tiež 
uvítala priestor na diskusiu a zvažovanie jednotlivých častí novely zákona. Predišlo by sa 
tak komunikačným problémom a bola by vecnejšia debata o tom, čo je a čo nie je 
v poriadku s novelou. Zároveň prízvukuje, že UK je v protestnej a nie štrajkovej 
pohotovosti a že je dôležité koordinovať sa tak interne, ako aj v rámci univerzity. 
Dekanka doc. Mokrá približuje aktuálnu situáciu, že ako fakulta UK nemôžeme mať 
rozporné stanovisko s univerzitou nakoľko funguje istá hierarchia, ale aj orgány 
akademickej samosprávy. Vzhľadom na to, že máme riadne zastúpenie v AS UK, kde sa 
stanovisko schválilo, tak ako fakulta máme možnosť ho podporiť alebo nepodporiť, 
prípadne ho rozšíriť, ale nie ísť proti. Zároveň si musíme byť vedomí, že návrh len tak 
nezmizne a my by sme sa preto mali zamerať dlhodobejšie na argumenty pre a proti. 
Dekanka je preto za konštruktívny dialóg, v ktorom sa bude ďalej pozerať aj na obsah 
novely a viacerých jej bodov, ktoré adresuje a môžu byť prínosné pre akademickú obec. 
Mgr. Bajzová sa ďalej vyjadruje, že podľa informácií študentského zástupcu FSEV UK 
v AS UK sa všetko aktuálne odohráva rýchlo a je predpokladateľné, že informácie 
a stanoviská budú pribúdať ešte rýchlejšie, a preto by sme na to mali byť aj my 
pripravení. Mgr. Dénešová následne informuje, že diskusie o novele prebiehajú na 
viacerých platformách a to „svojským spôsobom“, kde z každej vznikajú výstupy, ktoré 
sa potom spájajú. AS UK je celkovo proti širšej diskusii, keďže viaceré stretnutia 
s ministrom a štátnym tajomníkom potvrdili, že ak otvoríme možnosť diskusie, tak 
ministerstvo nezoberie akademickú samosprávu do úvahy a novela prejde v takej forme, 
akej je. Dr. Panáková z RVŠ sa zapája do diskusie, kde objasňuje situáciu okolo novely 
(Ministerstvo školstva tlačí na čas, lebo sú tlačení ministerstvom financií a financovanie 
univerzít z plánu obnovy podmienili prijatím novely. Akademická obec chce zároveň 
využiť, že novela ešte nebola v medzirezortnom pripomienkovom konaní a obáva sa, že 
keby sa tam dostane, tak už sa nedá jej obsah nijako zvrátiť) a informuje, že RVŠ je 
súčasťou pracovnej skupiny, ktorá by mala byť v pravidelnom kontakte s ministrom 
a štátnym tajomníkom. Touto cestou preto zároveň požiadala AS FSEV UK a vedenie 
fakulty o návrhy k zmene novely. Sama však dodáva, že hoci funguje pracovná skupina 
a sú v komunikácii s ministerstvom školstva, tak plán obnovy, v ktorom sú body 
z novely, sa stále nemení. Dr. Figulová ďakuje za zorganizovanie dnešného 
mimoriadneho zasadnutia, nakoľko na pôde AS UK prišlo k viacerým dopytovaniam 
ohľadne pozície FSEV UK a zároveň dopĺňa Dr. Panákovú, že tlak je aj preto, lebo zákon 
má byť platný od 1.1.2022, aby mohol byť financovaný z plánu obnovy.  
 
Výsledkom debaty je spoločné stanovisko v nasledujúcom znení:  
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Uznesenie 06/2021:  
Akademický senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 
vyjadruje podporu Stanovisku Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského 
v Bratislave. Zároveň apeluje na potrebu dôrazne trvať na dodržiavaní ustanovení o 
kvalite vysokých škôl, ako aj transparentného a adresného systému financovania a 
rozhodovania rešpektujúceho princípy demokracie a otvoreného dialógu medzi 
univerzitami a ministerstvom pri príprave novej zákonnej úpravy. Uznesenie bolo 
prijaté jednohlasne – 11 za , 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
 
Ad 4)  
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel ďakuje všetkým za účasť a uzatvára 
mimoriadne elektronické zasadnutie AS FSEV UK. 
 
 

 
Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 10. 3. 2021  
 
Uznesenie 06/2021:  
Akademický senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 
vyjadruje podporu Stanovisku Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského 
v Bratislave. Zároveň apeluje na potrebu dôrazne trvať na dodržiavaní ustanovení o 
kvalite vysokých škôl, ako aj transparentného a adresného systému financovania a 
rozhodovania rešpektujúceho princípy demokracie a otvoreného dialógu medzi 
univerzitami a ministerstvom pri príprave novej zákonnej úpravy. Uznesenie bolo 
prijaté jednohlasne – 11 za , 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
 

 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. 
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan  
 
Overovatelia: Mgr. Nikola Vorelová 
 
  Mgr. Nikoleta Kuglerová        
 


