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Milé kolegyne, milí kolegovia,
koniec apríla a začiatok mája bol pre fakultu mimoriadne rušným obdobím, keďže prebehla
voľba kandidáta na dekana, ktorá bola vyhlásená už na 6. mája 2019. Ešte predtým, 29. apríla,
sa uskutočnilo riadne zasadnutie pléna a 30. apríla stretnutie senátoriek a senátorov ŠČ AS
s jediným kandidátom na funkciu dekana, prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. Nasledujúca
správa v stručnosti informuje o záveroch všetkých troch udalostí.
Riadne zasadnutie 29.4. sa malo predovšetkým týkať rozpočtových otázok, schválené boli
viaceré materiály (výročná správa, metodika prideľovania miezd katedrám na rok 2019, rozpis
dotácie na rok 2019). Tieto dokumenty sú podstatné, keďže indikujú, na čo fakulta kladie
v danom roku dôraz. Sme radi, že sa prehlbujú nároky na vedecké výstupy publikované
v medzinárodne uznávaných vydavateľstvách a časopisoch. Niektoré špecifické pripomienky
k výročnej správe (napríklad fungovanie výpožičného systému v knižnici či spôsob prezentácie
niektorých štatistík) naši zástupcovia komunikovali na zasadnutí Ekonomickej komisie AS FiF
UK, ktorá príslušné materiály prerokovala.
Do programu tohto zasadnutia boli nakoniec zaradené aj voľby nového predsedu senátu
a predsedu zamestnaneckej časti senátu. Do týchto funkcií boli zvolení Mgr. Martin Bača, PhD.,
a prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. Ku zvoleniu im gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu,
poznamenávajúc, že senát môže optimálne fungovať iba vtedy, ak existuje pokračujúci dialóg
medzi jeho zamestnaneckou a študentskou časťou. Dúfame, že zmeny v predsedníctve senátu
okrem iného posilnia dôraz na transparentnosť jeho výstupov, organizáciu zasadnutí
a evidenciu členstva v komisiách.
Na stretnutí s kandidátom na dekana (iniciovanom zo strany profesora Zouhara) sme
prediskutovali značný počet otázok týkajúci sa fungovania fakulty, postavenia študentiek
a študentov i vedy a výskumu z perspektívy plánov kandidáta (neskôr prezentovaných v jeho
programe). Prof. Zouhar potvrdil, že si osvojuje drvivú väčšinu ambícií a plánov zosnulého
dekana, profesora Slobodníka.
V pondelok 6. mája následne prebehlo oficiálne predstavovanie sa kandidáta na dekana. Svoju
víziu predstavil cez tri piliere: 1. vedenie (kontinuita, konsenzus, kooperácia), 2. program
(excelentnosť, interdisciplinárnosť a internacionalizácia) a 3. fakulta (flexibilnosť, modernosť,
príťažlivosť). Po predstavení sa kandidáta nasledovala jeho voľba. Profesor Zouhar presvedčil
Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú
spoločný pohľad 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.
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takmer všetkých prítomných senátorov a prítomné senátorky a bol zvolený za kandidáta na
dekana, k čomu mu aj touto cestou gratulujeme.
V uplynulých dňoch sme sa venovali aj otázke fakultného bufetu a jedálne. Bližšie informácie
a novinky vám predstavíme už čoskoro.
Novinkou budúceho semestra bude celofakultný predmet Základy akademického písania,
ktorého cieľom bude sprostredkovať základné poznatky o jednotlivých útvaroch akademického
písomného prejavu po obsahovej i formálnej stránke. Môže byť užitočný azda najviac pre tých,
ktorí píšu záverečné práce.
Ďalšou dobrou správou je, že vďaka iniciatíve tajomníka našej fakulty sa v blízkej dobe
skultúrnia aj vstupné priestory v budove na Gondovej 2.
V neposlednom, ale nemenej podstatnom rade, otvorená je Študentská anketa na LS 2018/2019.
Vyzývame vás, aby ste sa do nej zapojili čo najskôr, osobitne ak ste v končiacich ročníkoch
(žiaľ, technické problémy spojené s vyplnením ankety po absolvovaní štátnic miestami stále
pretrvávajú). Vyjadrenia vedenia fakulty, ŠČ AS, katedier a ďalších inštitúcií k výledkom
ankety v zimnom semestri tohto akademického roka sú k dispozícii na príslušnej stránke na
webe fakulty.
Tiež by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa zapojili do dobudovaniu projektu Universaal, ktorý
vznikol najmä vďaka iniciatíve zosnulého dekana, profesora Slobodníka. Aj vďaka vám môže
na nádvorí našej fakulty na Gondovej vyrásť nové kultúrne centrum s kaviarňou a terasou. Viac
o podpore môžete nájsť tu: https://www.startlab.sk/projekty/866-najlepsie-je-vrazit-prachy-dofilozofie/
Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie ku ktorémukoľvek z bodov z tejto správy,
môžete nás kontaktovať na senat-studenti@fphil.uniba.sk alebo na Facebooku.

S úctivým pozdravom ostávajú vaše senátorky a senátori.

