
Milé členky a členovia Študentskej časti AS FiFUK,  
 
mám za sebou dlhý pracovný deň a týždeň, ale dovolím si zareagovať na Vyjadrenie študentskej časti AS FiFUK, 
ktoré ste rozoslali všetkým študentkám a študentom FiFUK a zverejnili na FB stránke Št.časti AS FIFUK.  
 
Najskôr dve procedurálne veci:  
 
1) ak už teda verejne píšete o profesorovi FiFUK, bolo by možno najskôr asi dobré pokúsiť sa spýtať sa daného 
pedagóga na predmetné vyjadrenia a pokúsiť sa zistiť, ako boli myslené. Nič podobné sa neudialo. Nikto z vás 
so mnou nekomunikoval. 
 
2) ak už teda verejne píšete o profesorovi FiFUK, bolo by korektné priamo vyjadrenie poslať danému 
pedagógovi aspoň v CC. Nič podobné sa neudialo. Nikto z vás mi vyjadrenie nijako neposlal. Vyjadrenie sa ku 
mne dostalo tak, že mi ho viacerí študenti preposlali. Považujem to z vašej strany za mimoriadne nekorektný 
postup. 
 
No a teraz k obsahu mojich vyjadrení vo Večeri s Havranom: 
 
Vaše vyjadrenie sa týka môjho všeobecne zameraného popisu problémov vysokoškolského školstva na 
Slovensku. V žiadnom prípade nebolo nič z toho, čo som povedal zamerané konkrétne na Študentskú časť 
Akademického senátu FiFUK. To, že som označil fungovanie študentských častí Akademických senátov na 
Slovensku za "zvláštnosť" asi neprekvapí nikoho. Napokon aj váš predseda, p. Kotvas, konštatoval, že "Takýto 
zastupiteľský systém nie je na západných univerzitách zaužívaný, najsilnejší je práve u nás a v Česku. Ide teda 
minimálne o európsky unikát." (Magazin Praxuj, 12.6.2020, pozri https://magazin.praxuj.sk/simon-kotvas-
studenske-casti-akademickych-senatov-su-europsky-unikat). 
 
Takisto asi nikoho neprekvapí, že študentské časti Akademických senátov nie všade fungujú optimálne. Opäť 
zacitujem vášho predsedu p. Kotvasa, ktorý o Študentskej časti AS FiFUK hovorí, že "Ešte pred mojim nástupom 
do vedenia nás viacerí ľudia, nezávisle od seba, označovali za jeden z najfunkčnejších senátov na Slovensku. Na 
jednej strane je to lichotivé. Na druhej je zasa smutné, že inde to tak nemajú." (Magazín Praxuj, 12.6.2020).   
 
Predmetná relácia sa celkovo venovala potrebným reformám vysokého školstva, internacionalizácie univerzít, 
kvality pedagogického a vedeckého procesu na našich univerzitách atď a kládla dôraz na nutnosť nezabúdať na 
humanitné a spoločenské vedy v procese reforiem. A to najmä s cieľom zlepšiť naše akademické prostredie, 
aby nemuseli naše študentky a študenti húfne odchádzať na štúdiá do zahraničia. Preto ma prekvapuje a mrzí, 
že ste sa z celej relácie zamerali na niečo, čo v nej v skutočnosti vlastne ani neodznelo.  
 
Ako kolegiálna komunita spoločenských a humanitných akademičiek a akademikov by sme mali byť schopné/í 
slobodne a korektne diskutovať - a to aj o problematických aspektoch nastavenia nášho univerzitného 
prostredia. Verím, že aj Študentská časť AS FiFUK sa týchto diskusií bude schopná konštruktívne a bez 
osočovania v budúcnosti zúčastňovať. 
 
Pozdravuje, 
Jožo Bátora 
 

 
  
 
-- 
Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD. 
Katedra politológie 
FiFUK 

 

https://magazin.praxuj.sk/simon-kotvas-studenske-casti-akademickych-senatov-su-europsky-unikat
https://magazin.praxuj.sk/simon-kotvas-studenske-casti-akademickych-senatov-su-europsky-unikat

