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Vyjadrenie Študentskej časti Akademického senátu FiF UK k osočujúcim vyjadreniam 

vysloveným v programe Večera s Havranom 

 

Členovia a členky Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave vyjadrujú pohoršenie a odmietajú osočujúce vyjadrenia zo strany 

prof. Jozefa Bátoru vo vysielaní druhého okruhu RTVS v programe Večera s Havranom 

odvysielanom v utorok 6. októbra 2020.  

 

Profesor Bátora v relácii venovanej slovenskému vysokému školstvu a perspektívam jeho 

skvalitňovania kritizoval spôsob riadenia slovenských fakúlt a univerzít, či už ide o postavenie 

dekanov a dekaniek, ale vyjadril sa aj o (citujeme) „zvláštnostiach“, medzi ktoré patria aj 

akademické senáty. Nechal sa tiež počuť, že v týchto orgánoch sú veľmi podivným spôsobom 

zastúpení študenti, pričom títo študentskí reprezentanti sú podľa jeho názoru značne 

ovplyvniteľní, nezodpovední a zároveň v orgánoch akademickej samosprávy pôsobia ako 

blokátori rôznych reforiem fungovania akademických inštitúcií.  

 

Tieto slová neboli podložené žiadnou relevantnou evidenciou, preto ich zo strany prof. Bátoru 

považujeme za osočenie. Vzhľadom na to, že bol v predmetnej relácii vedený ako zamestnanec 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, divák by mohol nadobudnúť pocit, 

že sa s týmto jeho postojom stotožňuje celá akademická obec fakulty, prípadne že sa s príkladmi 

nepoctivých senátorov stretol práve na pôde našej spoločnej alma mater. Obe možné 

interpretácie musíme dementovať. Takéto vyjadrenia nemajú na fakulte podporu a zároveň 

musíme vyvrátiť možné podozrenia z našej nepoctivosti. K výkonu našich mandátov 

pristupujeme zodpovedne, s cieľom prispieť aj ku kvalitatívnym zmenám na fakulte. Plníme si 

nielen kontrolnú funkciu voči vedeniu fakulty, ale usilujeme sa aj dôkladne obhajovať záujmy 

študentov a celej fakulty. Sme presvedčení, že svojou činnosťou dôstojne reprezentujeme 

študentov aj celú fakultu. 

 

V prípade, že by prof. Bátora, alebo ktorýkoľvek iný člen či členka akademickej obce mal 

vedomosť o akomkoľvek netransparentnom správaní študentských reprezentantov na našej 

fakulte, má morálnu povinnosť podať podnet a informovať o daných skutočnostiach. Len ak sa 

pozrieme pravde do očí (citujúc prof. Bátoru z danej relácie), môžeme dané problémy vyriešiť, 

poučiť sa z nich a pracovať ďalej efektívnejšie na skvalitňovaní našej fakulty a univerzity.  

 

 

V Bratislave 8. októbra 2020  

 

Bc. Šimon Kotvas, predseda ŠČ AS FiF UK 

Mgr. Slavomíra Stanková, prvá podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK 

Bc. Michael Hanzalík, druhý podpredseda ŠČ AS FiF UK 



Bc. Michael Augustovič, člen ŠČ AS FiF UK 

Ondrej Hablák, člen ŠČ AS FiF UK 

Mgr. Barbora Hurtuková, členka ŠČ AS FiF UK 

Mgr. Lucia Chudá, členka ŠČ AS FiF UK 

Bc. Adam Kubinec, člen ŠČ AS FiF UK 

Bc. Nina Vlhová, členka ŠČ AS FiF UK 

Bc. Patrícia Voľanská, členka ŠČ AS FiF UK 


