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Milé kolegyne, milí kolegovia,
vítame Vás pri čítaní predsviatočnej súhrnnej správy z až troch senátnych zasadnutí – zasadnutí
fakultného senátu 28.11.2016 a 12.12.2016 a študentskej časti 8.12.2016.
Na „prvom“ zasadnutí fakultného senátu (kompletný program tu) sa okrem predstavenia
nových senátorov za ŠČ AS (Šimon Kotvas, Gabriela Križanová, Martin Vetrík) a niekoľkých
ďalších otázok diskutovalo o harmonizácii predpisov na úrovni univerzity a fakúlt, za účasti
tajomníka AS UK. Zdanlivo technická diskusia má veľký význam, pretože, ako to viaceré
senátorky a viacerí senátori skonštatovali, neskoré rozosielanie podkladov z univerzitnej
úrovne na fakultnú vystavuje fakulty veľkým tlakom, okrem iného aj na „mechanické“
schválenie niektorých podkladov v akademických senátoch, čo dehonestuje ich postavenie ako
samosprávnych
akademických
orgánov,
ktoré
poskytujú
jedno
z kľúčových
inštitucionalizovaných fór na diskusiu medzi vedením, zamestnancami a študentmi. Tento stav
nie je priaznivý a univerzitný akademický senát by mal tlačiť na Rektorát UK, aby došlo k jeho
zmene (napríklad formou zavedenia medzifakultného pripomienkového konania).
Konkrétnym príkladom problémov, ktoré vyplývajú aj z týchto oneskorených postupov, je
dokument „Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018“, po
prvýkrát predložený dekanom fakulty v rámci bodu Rôzne na zasadnutí 28.11. Tieto poplatky
majú byť zakomponované ako príloha do smernice rektora, avšak na zasadnutí viacerí senátori
za študentskú i zamestnaneckú časť vyjadrili potrebu diskutovať o výške poplatkov,
osobitne poplatku za prijímacie konanie, ktoré je jedným z najvyšších z obdobných fakúlt
v SR, a tak môže odradzovať študentky a študentov od podávania prihlášok, ako aj za
výšku školného v nadštandardnej dĺžke štúdia. Za týmto účelom bolo zvolané ďalšie
zasadnutie 12.12., na ktorom zazneli stanoviská vedenia fakulty a senátoriek a senátorov
z radov zamestnancov i študentov.
Zasadnutie ŠČ AS 8.12. preto ako jeden z hlavných bodov riešilo stanovisko ŠČ AS k týmto
dvom poplatkom. ŠČ AS na začiatok ocenila návštevu dekana fakulty v G003 a zhodla sa na
tom, že v budúcnosti by bolo prínosné pozývať vedenie fakulty na zasadnutia ŠČ AS, osobitne
ak budú na programe body, ktoré sa vedenia priamo dotýkajú. Podrobný záznam následnej
diskusie nájdete nájdete v zápisnici, jej výsledkom bolo prijatie uznesenia ŠČ AS s návrhom
znížiť poplatok za prijímacie konanie v 1. stupni štúdia o 10 eur za účelom vyrovnania
výšky tohto poplatku s celoslovenským priemerom (nepočítajúc, napríklad, Českú republiku,
kde je poplatok ešte podstatne nižší), a tak potenciálneho prilákania kvalitných študentiek
a študentov, ktorí si prihlášku podávajú aj na iných fakultách, prípadne ich od podania môže
odradiť výška tohto poplatku. ŠČ AS tento návrh podávala s úmyslom vytvoriť z neho pomocný

marketingový nástroj na prilákanie študentiek a študentov, zvýšenie súťaživosti prijímacieho
konania, a tak v konečnom dôsledku postupné skvalitnenie priemernej pripravenosti študentiek
a študentov na nároky štúdia na FiF UK. ŠČ AS však neprijala jednotné stanovisko
k potenciálnemu zníženiu školného za štúdium v nadštandardnej dĺžke štúdia.
Z ďalších tém zasadnutia ŠČ AS spomenieme účasť hosťa – prorektora UK doc. Mgr. Vincenta
Múcsku, PhD. – ktorý prezentoval výsledky zisťovania nedostatkov v organizácii návštevy
Dalajlámu na pôde UK. Prorektor konštatoval, že neskoré doručenie niektorých pozvánok
a z toho vyplývajúce voľné miesta v Moyzesovej sieni počas diskusie vyplývali z toho, že
omylom sa v Kancelárii Rektora UK pozvánka neposlala zamestnaneckej ani študentskej časti
senátu. Ostatní adresáti pozvánku dostali načas. Pozvánky nešli tak, ako ísť mali. Na druhej
strane, podľa doc. Múcsku bolo treba zvažovať mimoriadne okolnosti (bezpečnostné
i politické). Na UK existuje systém, akým sa pozvánky na podobné akcie, ktoré z kapacitných
dôvodov nemôžu byť otvorené verejnosti, rozosielajú najskôr univerzitným reprezentáciám
a následne tým, ktorí majú expertízou čo najbližšie k predmetu príslušnej diskusie. ŠČ AS
ďakuje pánovi prorektorovi za účasť i vysvetlenie a dúfa, že k podobným nedostatkom pri
ďalších významných návštevách na UK už nedôjde – práve tento konštruktívny výsledok bol
cieľom prijatia stanoviska ŠČ AS v tejto veci od samého začiatku.
Ďalšie témy diskutované na zasadnutí zahŕňali spoluprácu medzi vedením fakulty (prodekan
prof. Slobodník) a vybranými senátormi zo ŠČ AS na pripravovanom premietaní
dokumentov z festivalu Jeden svet na pôde FiF UK v spojení s diskusiou o súvisiacich
témach. Už teraz sa tešíme, čo z toho vzíde.
Nakoniec, fakultný senát 12. decembra podrobne prediskutoval otázku výšky školného
a vybraných poplatkov. Zaznelo množstvo argumentov zo všetkých strán, avšak prítomným
senátorkám a senátorom sa nepodarilo dospieť ku kompromisu, preto nebol schválený ani
návrh ŠČ AS na zníženie poplatku za prijímacie konanie o 10 eur, ani materiál ako celok.
Ako komentovali niektorí senátori, na tomto výsledku má podiel práve neorganizovanosť
schvaľovania podobných predpisov na úrovni univerzity. Zároveň, v ŠČ AS nevníma
uvedený výsledok ako zlyhanie akéhokoľvek orgánu fakulty, ale ako indikátor potreby ďalšej
diskusie a predkladanie kompromisných návrhov ako prejav vôle AS FiF UK v diskusii
k téme pokračovať. Vo veci poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia už takýto kompromis
v diskusii neformálne vznikol. Pozostáva z možnosti sformulovať na nasledujúce zasadnutie
senátu stanovisko AS FiF UK k možnej zmene dôvodov na odpustenie časti školného
Rektorom UK v smernici rektora (Vnútorný predpis č. 9/2016) tak, aby odpustenie časti
školného bolo možné aj tým študentkám a študentom, ktorí na FiF UK prestúpili z inej
vysokej školy po zanechaní štúdia maximálne do jedného semestra od nástupu. Hoci
niektorí senátori ŠČ AS považujú školné v nadštandardnej dĺžke ako také za neprimerané, iní
ho akceptujú ako nástroj zníženia tendencií k štúdiu v nadštandardnej dĺžke, preto zhoda na
kompromisnom návrhu iniciácie zmeny smernice rektora vyznieva ako ideálne alternatíva.
Na zasadnutí predstavitelia ŠČ AS takisto vyjadrili poďakovanie predsedovi AS FiF UK za
pravidelné zverejňovanie materiálov z rokovaní počnúc poslednými dvomi zasadnutiami,

aby tak boli tieto prístupné celej akademickej obci, a vyjadrili dôveru, že táto prax sa etabluje
ako štandard aj do budúcnosti.
Ak by ste mali záujem o viac informácií z ktoréhokoľvek zasadnutia alebo by ste s nami chceli
zdieľať Váš pohľad na otázku výšky poplatku za prijímacie konanie alebo školného
v nadštandardnej dĺžke (hoci aj založený na osobnej skúsenosti), neváhajte nás kontaktovať
mailom alebo na Facebooku. Všetky námety a pripomienky z Vašej strany sú vítané.
Prajeme Vám úspešný zvyšok zápočtového týždňa a veľa príjemných chvíľ počas sviatočných
dní. Tešíme sa na spoluprácu opäť v novom roku 2017.
Vaše senátorky a Vaši senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)
Spracoval: Max Steuer, 1. podpredseda ŠČ AS FiF UK

