
 
 

Akademický senát VŠ Danubius Sládkovičovo 

Zápisnica napísaná z rokovania „online“ zo dňa 26. januára 2021 

 

Predseda AS VS Danubius Ján Králik zo svojej emailovej adresy rozposlal členom senátu 

návrh na online  zasadnutie senátu s textom: 

Vážené členky, členovia AS VSD Sládkovičovo, 
úvodom prajem úspešný rok 2021 a prajem dobré zdravie, verím, že primerane znášate toto 

obdobie pandémie a prajem aby ste sa onemocneniu úspešne vyhli.  
Dovoľujem si takýmto prístupom zvolať zasadnutie AS, ktoré bude online otvorené nepretržite, aby 
sme mohli riešiť otázky, ktoré súvisia s činnosťou nášho AS. Tento prístup volím aj preto, že napriek 

karanténnym opatreniam sú otázky, ktoré je potrebné uzavrieť a dostávame podnety aj z vonkajšieho 
prostredia ku ktorým máme zaujať stanovisko. 

 
Predseda AS zaslal členom AS VŠ Danubius na vyjadrenie sa „NÁVRH NOVELY VŠ ZÁKONA“ 

spolu z výzvou prof. Ing. Mariana PECIARA, PhD. – vedúceho Ústavu procesného inžinierstva Strojnícka 
fakulta STU v Bratislave na spoločne hájenie akademickej slobody, ktorú novela zákona ohrozuje. 
Postupne predseda AS zaslal vyjadrenia od:  
doc. JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M., predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach   
prof. PaedDr.  Miroslav Krystoň, CSc., predseda AS UMB v Banskej Bystrici 
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Akademického senátu UK Bratislava 
PhDr. Jozef Lenč, PhD., predseda AS UCM Trnava 
Mgr. Katarína Karabová, PhD., predsedníčka AS Trnavskej univerzity v Trnave     
prof. Mgr. art. Peter Pavlac, predseda AS VŠMU 
Norbert Adamko, predseda akademického senátu Žilinská univerzita v Žiline 
Doc. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU Bratislava 
Ľubica Benková, Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie . Stanovisku prezídia Slovenskej 
rektorskej konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy. 
 

Z poskytnutej diskusie vyplynulo, že uvedené akademické senáty ako napr. uvádza 

senát UK: -  kategoricky nesúhlasia so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a 

samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Novelu vysokoškolského 

zákona, ktorú aktuálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, dôrazne  odmietajú a považujú ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva 

na Slovensku. Vyzývajú preto predkladateľa novely, aby obnovil dialóg s tými, ktorých sa táto 

právna úprava bezprostredne týka, a aby ju v spolupráci s nimi prepracoval skôr, než ju predloží 

do legislatívneho procesu.   

 

V online diskusii sa k dokumentu vyjadrili: 

Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.,  

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 

Ing. Zuzana Balková 

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.,  

doc. Ing. Ján Králik, CSc.,                   



ktorí vyslovili podporu dokumentu. Predseda senátu vyslovil názor, nakoľko doterajšie 

stanoviská, ktoré aj preposlal členom AS sú stanoviská z verejných škôl, je potrebné zvážiť 

pripojenie sa k výzve zo súkromnej vysokej školy. 

 

Výsledok hlasovania k návrhu uznesenia: 

UZNESENIE: 

č.1 AS VŠ Danubius nesúhlasí so snahami obmedziť autonómnosť a samosprávnosť 

vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike v novele zákona o vysokých školách. 

 

Počet členov AS, ktorí boli online informovaní: 13 

Počet členov AS, ktorí sa online kladne k uzneseniu vyjadrili: 5  

Počet členov AS, ktorí sa online zdržali k uzneseniu vyjadriť: 1  

Počet členov AS, ktorí online vyjadrenie nezaslali: 7 

„Návrh nebol prijatý“. 

 

doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

                predseda AS VŠD 

 

Vypracovala: PhDr. Zuzana Kulašikova, PhD. 

 

 

                                                                                       

 

 

 


