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Milé kolegyne, milí kolegovia,
toto je súhrnná správa zúčastnených študentských senátoriek a senátorov z aprílového
zasadnutia ŠČ AS a AS FiF UK (obe sa konali 18. apríla).
Na zasadnutí ŠČ AS sme najmä diskutovali o obsahu bodov programu na zasadnutie AS FiF
UK, aby sme zabezpečili koordinovaný postup a obhajobu záujmov študentiek a študentov na
tomto zasadnutí. V druhej časti zasadnutia sa k nám pripojil predseda AS FiF UK dr. Ivan
Lacko, ktorý predstavil neoficiálny návrh stanoviska AS FiF UK k protestu Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ďalších organizácií, namiereného voči
neuspokojivému Programovému vyhláseniu Vlády SR na roky 2016-2020. Viktor Svetský na
zasadnutí tiež informoval, že v dôsledku jeho blížiacich sa štátnych skúšok a s tým
súvisiaceho pozastavenia členstva v ŠČ AS sa rozhodol požiadať 1. podpredsedu ŠČ AS
o riadenie ŠČ AS od 16.5.
Zasadnutie AS FiF UK sa zaoberalo najmä nasledujúcimi bodmi:
1. Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2015. Dekan fakulty
zdôraznil, že fakulte klesol počet študentiek a študentov v porovnaní s
predchádzajúcim rokom, čo však nemusí byť nevýhodou pre kvalitu vzdelávacieho a
výskumného procesu. Z finančného hľadiska fakulta získala v roku 2015 vyšší podiel
z verejných zdrojov, čo sa pozitívne premietlo aj do rozdeľovania prostriedkov
katedrám (tri z nich sú v „červených číslach”, t.j. v strate).
2. Rozpis dotácie na rok 2016 a Metodika a rozdelenie mzdových prostriedkov
katedrám na rok 2016. Dekan fakulty a tajomník fakulty aj pri týchto bodoch
predstavili najvýznamnejšie zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V tomto
roku dochádza napríklad k poklesu príspevku katedier na spolufinancovanie štipendií
doktorandiek a doktorandov z 1200 na 1000 eur ročne. Prostriedky prideľované
katedrám sa prerozdeľujú podľa mierne zmeneného kľúča (55 % štúdium, 45 % veda
a výskum) v porovnaní s minulosťou (60 % štúdium, 40 % veda/výskum).
V diskusii sa Max Steuer kriticky vyjadril ku skutočnosti, že Ekonomická komisia AS
FiF UK nezasadla k týmto materiálom, hoci práve ich prerokovanie by malo byť
podstatou jej existencie. Aj po následnej diskusii na tému odmien za jednotlivé
kategórie publikačnej činnosti pre členov katedier a doktorandov predseda AS FiF
UK potvrdil, že k týmto otázkam by mohla zasadnúť Ekonomická komisia Senátu.
Dobrou správou, ktorá sa priamo dotýka študentskej obce fakulty, je plánovaný nákup
nových počítačov do viacerých učební (vrátane G008). Renovovať sa v tomto roku
majú aj tlmočnícke kabíny na Gondovej, pre jednotlivé etapy rekonštrukcie je však
podľa tajomníka fakulty potrebné vysúťažiť firmy jednotlivo, čo potrvá nejaký čas.
3. Informácia z Rady vysokých škôl SR k programovému vyhláseniu vlády SR.
V tomto bode sa diskutovalo o tom, či by AS FiF UK mal prijať podporné stanovisko
k protestu, ktorý školské odbory zorganizovali na 19. apríla. AS FiF UK nakoniec
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žiadosť Rady vysokých škôl vzal na vedomie bez prijatia podporného stanoviska, nie
preto, lebo by senátorky a senátori protest nepodporovali, ale preto, lebo bol
organizovaný školskými odbormi, ktoré môže Univerzita Komenského adresnejšie
podporiť prostredníctvom zapojenia univerzitných odborov. Dekan tiež vyjadril
podporu účasti študentiek a študentov na tomto proteste.
Viktor Svetský sa v diskusii zmienil aj o liste členiek a členov študentskej časti
univerzitného senátu Kolégiu rektora, ktorým žiadali o udelenie osobitného voľna na
časové obdobie protestu. Kriticky však možno vnímať to, že napriek rozsiahlym
štrajkovým aktivitám (aj) Iniciatívy vysokoškolských učiteľov, ktorá vznikla na tejto
fakulte, zástupcovia univerzitného senátu nazvali utorkový protest ako „prvú
protestnú aktivitu.“
4. Rôzne. V tomto bode vedenie fakulty prostredníctvom prodekana pre informačné
technológie aj ústnou formou reagovalo na náš podnet zo spätnej väzby k Študentskej
ankete za zimný semester AR 2015/2016, namierený voči nezverejňovaniu hodnotení
vyučujúcich, ktorí so zverejnením explicitne nesúhlasia. Ako sa môžete dočítať aj
v písomnej reakcii vedenia fakulty, ide o výsledok viacerých právnych stanovísk vo
vzťahu k ochrane osobných údajov vyučujúcich, ich osobnej cti a dobrej povesti.
Napriek tomu si nemyslíme, že sa v tejto veci nedá nič ďalšieho podniknúť. Viktor
Svetský vedeniu odporučil obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR so
žiadosťou o stanovisko, keďže v súčasnej situácii sa nemožno ubrániť dojmu, že ide
o nástroj, ktorým učitelia môžu svoje hodnotenia „skryť“ pred zrakmi študentiek
a študentov. Možnosťou by bolo aj udelenie práva aspoň niektorým študentským
senátorkám a senátorom, aby do týchto hodnotení mohli nahliadnuť, a iniciovať
potrebné konania v prípade, že tak neurobí príslušný vedúci katedry. Max Steuer
upozornil, že stav zverejnených výsledkov, keď pri niektorých katedrách so
zverejnením súhlasili takmer všetci vyučujúci, no pri iných nesúhlasil nikto, v prípade
druhej kategórie naznačuje aj absenciu individuálneho rozhodovania sa o tom, či daný
vyučujúci súhlas so zverejnením výsledkov podpíše. Vedenie fakulty by preto malo
klásť dôraz na zvýšenie informovanosti a transparentnosti rozhodovacieho procesu
o podpísaní súhlasu so zverejnením výsledkov hodnotení.
Druhou témou diskusie v tomto bode boli univerzitné e-maily. Základnú
informáciu o univerzitnom e-maile (Outlook 365) nájdete aj na našej stránke.
Viacerí senátori kriticky vnímajú ich nepoužívanie, pretože týmto je okrem iného
znemožnený efektívny, bezpečný a funkčný komunikačný kanál medzi členkami
a členmi akademickej obce. Viktor Svetský apeloval na vedenie, aby prijalo vnútorný
predpis, ktorým by používanie univerzitných e-mailov všetkými členmi akademickej
obce (t.j. aj samotnými vyučujúcimi) zakotvilo ako povinné. Prodekanovi pre IT
navrhol, aby sa informoval o možnosti vytvorenia kolektívnych e-mailov pre
jednotlivé ročníky v každom študijnom programe, ktoré by mohli byť využívané ako
ústredný komunikačný nástroj miesto súčasných neoficiálnych ročníkových e-mailov,
ktoré zväčša nikto okrem malej skupiny ľudí na príslušnej katedre nepozná.
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Diskutovalo sa aj o vypracovaní príručky pre štúdium na FiF UK, ktorá by
pomohla zorientovať sa v základných aspektoch štúdia najmä prváčkam a prvákom na
bakalárskom stupni. Za študentských senátorov sme vyjadrili ochotu pri príprave
takejto príručky pomôcť.
Predseda AS FiF UK ešte v úplnom závere spomenul, že mu bol doručený podnet
od študentiek a študentov portugalského jazyka týkajúci sa skladby predmetov.
Z obsahového hľadiska sa už pracuje na riešení (vrátenie zrušeného predmetu do
skladby predmetov od budúceho akademického roka). Ako študentskí senátori by sme
však na vás chceli apelovať, aby ste podobné podnety posielali nám (na nižšie
uvedené kontakty), nie predsedovi AS FiF UK, ktorý bol zvolený za zamestnaneckú
časť senátu. Môžeme vás uistiť, že každým podnetom sa zaoberáme, a v prípade
potreby vždy kontaktujeme predsedu AS FiF UK i iné zodpovedné osoby aj z vlastnej
iniciatívy .
Podnety alebo pripomienky nám neváhajte napísať na našu facebookovú stránku pod post
s touto správou alebo na e-mail senat-studenti@fphil.uniba.sk.
Vaše senátorky a Vaši senátori
senat-studenti@fphil.uniba.sk
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
Zostavil: Max Steuer
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