
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 4. 3. 2021 

uskutočnilo v zmysle opatrení rektora č. 5/2020 online formou 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Aktuálna situácia v príprave novely vysokoškolského zákona – schválenie formy protestu na 

EU v Bratislave (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

 

Ad 1.: 

 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. privítala na mimoriadnom 

zasadnutí AS EU všetkých jeho členov, všetkých predsedov akademických senátov jednotlivých fakúlt 

EU v Bratislave, rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a jednotlivých dekanov 

fakúlt EU v Bratislave. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 30 členov, senát 

bol uznášaniaschopný. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili  

za zamestnaneckú časť Ing. Jakuba Kintlera, PhD. (FPM) a za študentskú časť Bc. Tomáša Mazána  

(ŠP NHF). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 29 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................2 

 

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová otvorila hlavný bod mimoriadneho zasadnutia  

AS EU v Bratislave, ktorý bol vyvolaný súčasnou situáciou na pôde verejných vysokých škôl. Prof. 

Majdúchová vysvetlila, že situácia bola vyvolaná krokmi zo strany reprezentantov ministerstva školstva. 

Všetky materiály mali členovia AS EU v Bratislave k dispozícii na preštudovanie. Predsedníčka AS EU 

v Bratislave prof. Majdúchová stručne zhrnula problém hlavného bodu rokovania. Uviedla, že kroky 

možno identifikovať v troch základných rovinách: 

- Prvé  kroky sú smerujúce k spôsobu prípravy návrhu zákona o vysokých školách. Spôsob je 

neakceptovaný v tom, že sa rozhoduje bez akejkoľvek súčinnosti reprezentantov vysokých škôl, ako 

Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, študentská časť Rady vysokých škôl, Klub 

dekanov vysokých škôl. Všetci vyzývali Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 

SR) na spoluprácu a na súčinnosť. Vždy zo strany ministerstva prišiel odmietavý resp. rezervovaný 

postoj. 

- Druhým krokom je samotný obsah novely zákona o vysokých školách. Pre nás sú zásadne 

neakceptovateľné časti týkajúce sa obmedzovania akademickej samosprávy, akademických slobôd 

a snaha o istú tichú privatizáciu a politizáciu vysokého školstva.  

- Tretím momentom je otázka financovania vysokých škôl. Rozpočty vysokých škôl sú 

dramaticky krátené spôsobom, ktorý obmedzuje schopnosť univerzít rozvíjať sa a dokonca posúva tento 

rozvoj o niekoľko krokov dozadu. 

 Akademická obec na Slovensku už niekoľko týždňov prezentuje svoju iniciatívu vyhláseniami, 

stanoviskami akademických senátov a iných inštitúcii. Naša EU v Bratislave sa prihlásila k Stanovisku 

všetkých univerzít na Slovensku. Ministerstvo na tieto iniciatívy nereagovalo. V poslednom období sa 

tlaky zo strany ministerstva na veľmi rýchle až urýchlené prijatie  novely zákona extrémne zvýšili.  

Vysoké školy na Slovensku na danú situáciu reagovali a usilujú sa o zverejnenie protestu. Tento 

protest je razantnejšou formou prejavu, ako boli doterajšie vyhlasované Stanoviská. Sme si vedomí toho, 

že v priebehu  posledných  dní minister školstva deklaroval   úsilie o istú komunikáciu s predstaviteľmi 

vysokých škôl pri novele vysokoškolského zákona. Názor viacerých predstaviteľov akademických 

senátov však  je, že z tohto nášho tlaku nie je možné zľaviť. Protesty môžu prestať iba vtedy, keď 



uvidíme a bude prijatý taký zákon o vysokých školách, ktorý bude reflektovať na potreby vysokých 

škôl, na ich požiadavky, umožní školám napĺňať ich ciele a poslanie a zachová akademické slobody 

a samosprávu bez politického vplyvu. Zároveň sa výrazne zvýši objem finančných prostriedkov na 

oblasť vysokého školstva.  

Ďalej predsedníčka AS EU v Bratislave prof.  Majdúchová zdôraznila, že vzhľadom na závažnosť 

protestu, je veľmi dôležité, aby existovala spolupráca a jednotný postoj akademických senátov 

jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Na základe spoločného stretnutia predsedníčky AS EU v Bratislave 

prof. Majdúchovej a predsedov akademických senátov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave v pondelok 

1.3.2021, prebehli hneď nasledujúce dni jednotlivé rokovania akademických senátov fakúlt. Na 

rokovaniach prebiehala veľmi široká diskusia a jednotlivé akademické senáty fakúlt EU v Bratislave 

prijali spoločné stanovisko smerujúce k vyhláseniu protestu.  

Po objasnení celej situácie dala predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová slovo 

predsedom akademických senátov jednotlivým fakúlt EU v Bratislave.  

- doc. Kotlebová ( predsedníčka AS NHF), doc. Oreský (predseda AS OF), doc. Mišút (predseda 

AS FHI), doc. Grešš (predseda AS FMV), Mgr. Kuchárová ( predsedníčka AS FAJ), doc. 

Simonidesová ( predsedníčka AS PHF) a prof. Majdúchová ( predsedníčka AS FPM ). 

Všetci predsedovia akademických senátov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave oboznámili členov AS 

EU v Bratislave o stručnom priebehu rokovania a prijatých návrhoch. Všetky prijaté uznesenia sú  

zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Ide o jednotný postoj akademických senátov, 

ktorý bol schválený absolútnou väčšinou. Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová 

poďakovala predsedom akademických senátov jednotlivých fakúlt za operatívne riešenie danej situácie.  

 

Ďalej informovala členov AS EU v Bratislave o stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi  študentskej 

časti AS. Študenti predniesli požiadavku, aby do spoločného návrhu bol doplnená informácia, ktorá by 

reagovala na situáciu z utorka, kde minister proklamoval snahu rokovať a byť súčinný spolu 

s akademickou obcou. 

Prof. Majdúchová uviedla, že z tohto dôvodu vznikli dve uznesenia, ktoré budú prezentované našou 

univerzitou spoločne. Zmyslom prvého uznesenia je zachovať kontinuitu a jednotu všetkých AS EU 

v Bratislave.. Zmyslom druhého uznesenia je akceptovanie požiadavky študentskej časti AS EU 

v Bratislave. Z daných uznesení vyplynie spoločné vyhlásenie celouniverzitného stanoviska, ktoré bude 

zverejnené na web stránke univerzity. 

 

Pred diskusiou AS EU v Bratislave prof. Majdúchová zdôraznila ďalšie dôležité skutočnosti. 

Cieľom protestu nie je teraz dávať konkrétne návrhy ako vylepšiť zákon, na to sú iné inštitúcie 

a pracovné skupiny. To je úlohou tvorcov legislatívy. Zmyslom protestu je pripojiť sa a vyhlásiť 

všeobecný odpor proti konaniu MŠVVaŠ SR. Zároveň vyjadriť podporu všetkým tým, ktorí budú 

pozvaní do tejto deklarovenej súčinnosti s ministrom školstva. Oni musia cítiť masu a jednotu 

akademickej obce pri presadzovaní našich spoločných záujmov a cieľov a nie presadzovanie záujmov 

niektorých individuálnych a lobistických záujmových skupín. Malo by nám ísť o spoločný záujem. 

 

Diskusia 

- prof. Tumpach (FHI), rektor EU v Bratislave prof. Daňo, doc. Kotlebová (NHF), Bc. Mazán 

(prezident ŠP EU v Bratislave), doc. Pavelka (OF), prof. Tkáč (dekan PHF), Ing. Drábik (dekan 

OF), prof. Brezina (dekan OF), prof. Pružinský (PHF) - všetci diskutujúci vyjadrili dôležitosť 

stretnutia AS EU v Bratislave, nedodržanie zákonného postupu zo stany MŠVVaŠ SR; ide 

o najväčší historický medzník po roku 1989 a opäť hroziacu stratu slobody akademickej obce; 

porušenie demokratických princípov; študentská časť vyjadrila  podporu AS EU v Bratislave; 

diskutujúci vyzvali k integrite a jednote zamestnaneckej a študentskej časti.  

 

 

 

Uznesenie č 1 

AS EU v Bratislave ako reprezentant akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave 

vyhlasuje odo dňa 4. 3. 2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely zákona o 

vysokých školách. Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného politického 



zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii 

akademickej samosprávy a demokratických slobôd. AS EU v Bratislave vyzýva Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré 

umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy. V prípade, že MŠVVaŠ SR 

nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Ekonomickej 

univerzity v Bratislave k razantnejším formám protestu 

 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie prvého uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 29 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof.  konštatovala prijatie uznesenia.  

 

Uznesenie č 2 

Akademická obec Ekonomickej univerzity v Bratislave zároveň požaduje, že k akýmkoľvek 

legislatívnym iniciatívam ovplyvňujúcim oblasť vysokého školstva sa začne kvalifikovaná diskusia 

s reprezentáciami vysokých škôl. 

 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie druhého uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof.  konštatovala prijatie uznesenia.  

 

Bratislava 4. 03. 2021 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                prof. Ing. Helena Majdúchová , CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Jakub Kintler, PhD. (FPM) – zamestnanecká časť 

 

Bc. Tomáš Mazán  (ŠP NHF) – študentská časť 

 


