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Milé kolegyne, milí kolegovia,
predkladáme Vám správu zo zasadnutia ŠČ AS FiF UK 14.3.2017 ako aj informáciu
senátoriek a senátorov ŠČ AS o priebehu a záveroch Konventu UK dňa 22.3.2017.
Zasadnutie ŠČ AS FiF UK
Sme radi, že sme na zasadnutí mohli privítať dekana fakulty, profesora Šušola, ktorý
zodpovedal niekoľko našich otázok, napr. k možnosti presunúť miestnosť ŠČ AS z G003
do inej a G003 otvoriť celú vám – študentkám a študentom (dekan už prisľúbil riešenie
a novú miestnosť pre ŠČ AS miesto G003 od budúceho akademického roka ), situácii
okolo Univerzitného vedeckého parku UK, pokroku vo využívaní univerzitných e-mailov
a využívaniu a možnej zmene systému AIS2. Tiež sme diskutovali o organizácii možného
stretnutia študentiek a študentov s vedením fakulty v priebehu semestra.
Ďalšou témou bola propagácia činnosti ŠČ AS, kde sme sa zhodli na obnove zatiaľ
nezrealizovaného projektu profilov (medailónikov) senátoriek a senátorov, aby sme Vám
rukolapnejšie priblížili našu činnosť a výsledky, aktívnejšej propagácie prostredníctvom
sociálnych médií a ďalších možností (pričom limitom zostávajú časové kapacity senátoriek
a senátorov).
Venovali sme sa aj návrhu stanoviska k Študentskej ankete za zimný semester 2016/2017.
Toto stanovisko, v ktorom sa vyjadrujeme nielen k hodnoteniu ŠČ AS, nájdete čoskoro
v súhrne vyjadrení fakulty a jednotlivých katedier. V stanovisku vyzdvihujeme i kurzy
s najvyšším a najnižším hodnotením, poukazujeme na potrebné technické úpravy tak,
aby z hodnotenia nemohol byť nikto príslušný vylúčený, a pomalý postup smerom k
pozitívnejšiemu hodnoteniu ŠČ AS, hoci s pretrvávajúcim vysokým počtom odpovedí
indikujúcich neznalosť našej činnosti. Na kľúčové pripomienky reagujeme aj jednotlivo.
Konvent UK – správa ŠČ AS FiF UK
Cieľom Konventu UK, ktorý má obnoviť zanechanú akademickú tradíciu, bolo o. i. zozbierať
podnety od fakultných študentských senátoriek a senátorov, ktorými sa následne môžu
zaoberať zodpovedné osoby, predovšetkým vedenie univerzity. Konvent bol otvorený sériou
príhovorov, prvý z nich predniesol minister školstva Peter Plavčan. Žiaľ, krátko po svojom
úvodnom vystúpení musel odísť a nemohol tak počkať na otázky od senátoriek a senátorov.
*

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú
spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí.
Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné
informovanie o všetkých bodoch programu.

Veríme, že pri podujatiach tohto typu by si pán minister mohol nájsť čas aj na diskusiu so
študentkami a študentmi, aj ak cenou za takýto rozsiahlejší priestor by bolo prispôsobenie
termínu podujatia jeho kalendáru. Minister však pred odchodom vyzval na pripomienkovanie
programu Učiace sa Slovensko. Samozrejme, pripomienkovanie podporujeme, k jeho
možným účinkom na výsledný dokument sa však nevieme vyjadriť.
V ďalších príhovoroch niektorí vedúci funkcionári UK zdôraznili riziká plánovaného
rozdelenia posudzovania vedeckých a výchovných (pedagogických) štandardov
vysokých škôl. Plánovaná úprava je skutočne znepokojujúca, podľa doteraz prezentovaných
informácií sa javí ako nástroj na „podržanie“ slabých pracovísk po celej republike, ktoré
nielen odoberajú zdroje od kvalitných univerzít, ale predovšetkým nezabezpečujú (a nemôžu
zabezpečiť) študentkám a študentom vysokú kvalitu výučby napojenú na výsledky
najnovšieho výskumu. Myslíme si, že aj študentské reprezentácie by mali takýmto zmenám
venovať pozornosť, nielen požiadavkou participácie na diskusiách, ale aj záruk zachovania
(alebo aspoň neznižovania) práva študentiek a študentov na kvalitné štúdium.
V hlavnej časti podujatia, pozostávajúcej z dvoch diskusných kôl, sa otvorili niektoré
„evergreeny“, ako napríklad zrušenie papierových indexov (otvoril senátor za FiF UK),
problémy s webovou stránkou univerzity (otvoril senátor za FiF UK), študentská anketa,
byrokracia pri podávaní prihlášok na štúdium a uznávaní diplomov osobitne v rámci
niektorých fakúlt na UK (otvoril senátor za FiF UK), či študentské zľavy na cestovné
a stravovanie. K záverom k týmto otázkam nemáme výhrady, len dúfame, že budú
komunikované aj celej študentskej obci na univerzitnej úrovni, aby sa tak zabezpečila verejná
kontrola ich plnenia.
Z významnejších vystúpení senátoriek a senátorov našej fakulty spomenieme pripomienky:
 k diskriminačnému prístupu ku študentkám a študentom nad 25 a osobitne nad
30 rokov, ktorým nie sú prístupné zľavy a ktorí čelia ďalším komplikáciám popri
štúdiu plynúcich z platnej legislatívy, hoci obsah tohto štúdia sa nijako nelíši od ich
o niečo mladších kolegov (problém síce presahuje univerzitný rámec a má legislatívny
charakter, ale univerzita a študentské reprezentácie by mohli na zmenu tejto legislatívy
tlačiť);
 k bezdôvodnému obmedzovaniu maximálnej výšky žiadanej sumy na účasť na
vedeckých podujatiach v rámci Grantov UK pre doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov na 340 eur (zodpovedajúci prorektor sa diskusie nemohol
zúčastniť, ale bolo prisľúbené posunutie tejto pripomienky, týkajúcej sa čl. 9 ods. 3 c)
Vnútorného predpisu č. 15/2012, k nemu);
 k neprimeranému spôsobu prezentácie prednášky bývalého českého prezidenta
Václava Klausa, v poslednom období známeho svojimi kontroverznými aktivitami,
na faktoch nezaloženými názormi a obvineniami, zaštítenej v plnej miere UK, v rámci
univerzity, keď táto prednáška bola umiestnená do Auly UK so symbolickým
významom bez uvedeného oponenta, a to v situácii, keď požiadavka na Aulu UK
iniciovaná senátorom FiF UK za účelom prednášky popredného demokratického

mysliteľa G. M. Tamása bola zamietnutá, a preto sa uskutočnila v Moyzesovej sieni
FiF UK.
Touto cestou zároveň ďakujeme organizačnému tímu a vedeniu UK za iniciatívu, resp.
podporu Konventu UK. Veríme, že sa naše ani ďalšie pripomienky nestratia a budú
zohľadnené v ďalších rozhodnutiach alebo budú predmetom ďalšej diskusie medzi
konkrétnymi zodpovednými osobami a zástupcami študentiek a študentov.
Milé kolegyne a milí kolegovia,
aj týmito správami sa Vám snažíme dostať sa do povedomia, aby ste tak mali možnosť
sledovať dôležité diskusie aj o postavení študentiek a študentov na fakulte. Veríme, že sa
s nimi oboznámite, a budete nás sledovať na Facebooku. Ak si myslíte, že Vám môžeme
s niečím pomôcť, dajte nám iniciatívne vedieť.
Vaše senátorky a Vaši senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

