Otvorený list
Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som vyjadril svoje stanovisko k priebehu výberového konania na miesto
vedúceho Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, ktoré sa konalo 3. júla 2019.
Ako jeden z členov výberovej komisie som bol oboznámený s podkladmi oboch
uchádzačov – interných zamestnancov katedry – Mgr. Petra Bartu, PhD. a Mgr. Tomáša
Königa, PhD. Napriek tomu, že som upozornil pri výberovom konaní na výrazný rozdiel
medzi kandidátmi, v tajnom hlasovaní bol prevažnou väčšinou členov výberovej komisie,
zloženej zo zamestnancov FiF UK, na uvedené miesto odporúčaný Dr. Tomáš König. Hoci
rozhodnutie výberovej komisie beriem na vedomie, dovoľujem si formou predkladaného
otvoreného listu vyjadriť vážne výhrady voči tejto voľbe.
Ak sa pozrieme na odborné a profesionálne predpoklady oboch kandidátov, je objektívne
jednoznačné že Dr. Peter Barta má výrazne viac a vyššiu kvalitu vedeckých publikačných
výstupov doma i v zahraničí (napr. viaceré publikácie v karentovaných časopisoch), výrazne
vyšší počet a kvalitu získaných grantových projektov (napr. zodpovedný riešiteľ projektu
APVV), účasť na výrazne väčšom počte domácich aj zahraničných konferencií a sympózií
a v neposlednom rade aj rozsiahlejšie skúsenosti s vedením akademických a vedeckých tímov.
Teda vo všetkých parametroch, ktoré sú kľúčové pre pozíciu vedúceho katedry, Dr. Peter
Barta jednoznačne a výrazne prevyšuje Dr. Tomáša Königa.
Vzhľadom na uvedené mám zato, že rozhodnutie výberovej komisie nebolo v súlade
so záujmom a so strategickou víziou rozvoja Filozofickej fakulty UK a Katedry archeológie.
Ako sa zdôrazňuje v Dlhodobom zámere rozvoja FiF UK na roky 2015 – 2020, fakulta
„posilní náročnosť kritérií pri výbere vedúcich katedier a zastúpenie externých členov
vo výberových komisiách“. Takisto mám zato, že uvedená voľba nie je v súlade ani s jedným
z 13 bodov časti Dlhodobého zámeru, ktorý postuluje, že „Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave s cieľom potvrdiť postavenie elitnej vedeckej a výskumnej
inštitúcie na Slovensku a posilňovať medzinárodný rozmer svojej vedeckej činnosti bude
v bádaní klásť dôraz na kreativitu, inovácie a excelentnosť“ (Dlhodobý zámer, s. 4-5,
pozri https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/vedenie_fakulty/dlhodoby_zamer/Dlhodob
yzamer_FiFUK_2015_2020.pdf).
Aj vzhľadom na uvedené sa väčšina členov katedry archeológie podpísala pod Otvorený
list dekanovi FiF UK prof. Mgr. Mariánovi Zouharovi, PhD., v ktorom uviedla dôvody,
pre ktoré vyzvala Dr. Königa, aby sa vzdal funkcie, do ktorej bol zvolený. Toto stanovisko
bolo zaslané na vedomie Dr. Königovi.
Filozofická fakulta UK je poprednou akademickou inštitúciou v oblasti spoločenských
a humanitných vied na Slovensku a tak nemožno vzniknutú situáciu len tak ignorovať.
Ako písal pred pár rokmi kolega, profesor Martin Slobodník, „máme na univerzite špičkové
pracoviská, výskumné tímy i jednotlivcov, no aj slabšie a slabé miesta. Dôležité však je,
aby sme dokázali túto realitu kriticky reflektovať, neuspokojili sa s kultom priemernosti“.
A tak nemlčme, keď vidíme, že naša spoločná snaha o udržanie vysokých akademických
štandardov na našej fakulte sa v tomto prípade v praxi nerealizuje.
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., riadny člen Učenej spoločnosti Slovenska
vedúci Katedry archeológie FiF UK (do 31.8. 2019)
V Bratislave, dňa: 12. 8. 2019

