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1 Úvod 

Programové tézy, ktoré predkladám akademickej obci Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave, považujem za príležitosť prihlásiť sa k najdôležitejším bodom programu, kto-
rým sa pred niekoľkými mesiacmi uchádzal o dôveru Akademického senátu FiF UK prof. Martin 
Slobodník, no nestihol ho uskutočniť. Keďže jeho vízii vyjadrili podporu mnohí členovia* akade-
mickej obce, vrátane prodekaniek fakulty, a stotožnil som sa s ňou aj ja, považujem za správne 
a prospešné nielen kontinuálne nadviazať na doterajšie riadenie fakulty, ale realizovať aj všetky 
rozvojové impulzy, ktoré so sebou program pána dekana Slobodníka prináša. Preto som si do-
volil prevziať nielen ideové východiská, ale aj viaceré konkrétne opatrenia do svojich téz v ná-
deji, že sa jeho program úspešne naplní. 

Tézy, ktoré predkladám, nie sú preto revolučné, no nie sú ani konzervujúce. Na jednej strane 
proklamujú úsilie o upevňovanie silných stránok fakulty a pozitívnych aspektov v jej doterajšom 
riadení, no na druhej strane obsahujú zmeny, ktoré považujem za správne uskutočniť vzhľadom 
na dynamický vývoj ako v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tak aj v spoločnosti ako celku. 
Predkladaný program je ponukou pre všetkých členov akademickej obce aj ostatných zamest-
nancov fakulty nadviazať na doterajšie pozitívne trendy, ale zároveň fakultu ďalej posunúť sme-
rom k príťažlivej akademickej inštitúcii poskytujúcej kvalitné vysokoškolské vzdelávanie zalo-
žené na najnovších poznatkoch a moderných metódach, k medzinárodne rešpektovanej báda-
teľskej ustanovizni v oblasti spoločenských a humanitných vied a k spoločensky relevantnej in-
štitúcii, založenej na hodnotách slobody, demokracie a humánnosti, ktorej hlas sa vo verejnom 
priestore nestratí. 

2 Štúdium a vzdelávanie 

Od Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa očakáva poskytovanie najkvalitnejšieho spoločensko-
vedného a humanitného vzdelávania. Absolventi našej fakulty by mali disponovať nielen zna-
losťami o najnovších výsledkoch zo svojich odborov, ale aj schopnosťami a zručnosťami, ktoré 
im umožnia nájsť uplatnenie v širokej palete profesií, nielen vo vyštudovaných odboroch. Takíto 
absolventi budú dobre pripravení na svoj produktívny život v kontexte meniacich sa spoločen-
ských nárokov a podmienok na pracovnom trhu. Vzhľadom na tieto požiadavky považujem za 
vhodné uskutočňovať nasledujúce opatrenia: 

a. V kontexte zmeny vysokoškolského prostredia, ktorá súvisí so zmenou systému akreditácie 
študijných programov a podmienok nastavovania vnútorného systému zabezpečovania kva-
lity, bude treba prijať taký systém, ktorý sa bude na Slovensku považovať za referenčný ako 
svojím obsahom, tak aj svojou náročnosťou. 

                                                      
*  Podstatné mená ako „člen“, „študent“, „pracovník“ a podobne, ich gramatické tvary a osobné zámená anafo-
ricky naviazané na tieto termíny používam výlučne v rodovo neutrálnom zmysle a bez akýchkoľvek diskriminačných 
konotácií. Spojenia ako „člen a členka“, „študent a študentka“, „pracovník a pracovníčka“ a podobne nepoužívam 
z rýdzo gramatických a štylistických dôvodov, keďže by spôsobovali komplikácie pri ostatných ohýbaných vetných 
členoch. 
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 Parametre vnútorného systému zabezpečovania kvality treba nastaviť tak, aby fakulta 
bola svojou úrovňou a náročnosťou porovnateľná s najvýznamnejšími vzdelávacími in-
štitúciami v stredoeurópskom regióne. 

 Filozofická fakulta UK v Bratislave si nemôže dovoliť riadiť sa takými parametrami vnú-
torného systému zabezpečovania kvality, ktoré budú len priemerom či dokonca pod-
priemerom na Slovensku. Vyššia kvalita nepochybne pritiahne najlepších absolventov 
stredných škôl. A ak z fakulty budú odchádzať absolventi, ktorí budú dobre pripravení 
na produktívny život a budú cenní pre pracovný trh, kredit fakulty bude v očiach verej-
nosti vysoký. Vďaka tomu fakulta bude svoju príťažlivosť zvyšovať, čo opäť posilní jej 
potenciál oslovovať tých najlepších študentov stredných škôl. 

 Keďže fakulta má nezanedbateľný vedeckovýskumný potenciál, očakáva sa, že posky-
tované vzdelávanie využíva aj pôvodný výskum realizovaný na fakulte. Najnadanejší 
študenti by zároveň sami mali byť zapojení do výskumu a získavať tak nové poznatky 
participáciou na ich objavovaní. Takýmto spôsobom študenti budú veľmi efektívne na-
dobúdať aj zručnosti, ktoré budú schopní uplatňovať v rôznych sférach života. 

b. Študijné programy akreditované podľa nových podmienok by mali poskytovať väčší priestor 
na interdisciplinárne vzdelávanie. Táto požiadavka je v kontexte fakulty nášho zamerania cel-
kom prirodzená, keďže poskytuje vzdelávanie, ktoré často nie je profesijne orientované. In-
terdisciplinárny prístup len zvýši priestor na uplatnenie absolventov v ich produktívnom ži-
vote. Okrem toho ide o trend v svetovej vede, a preto interdisciplinárne vzdelaní absolventi 
budú schopní lepšie zapadnúť do takto orientovaných výskumných tímov. Interdisciplinár-
nosť možno dosiahnuť viacerými spôsobmi. 
 Minimálnu mieru interdisciplinárnosti garantuje premyslená sústava predmetov spo-

ločného základu. Predmety spoločného základu by sa nemali zavádzať živelne, ale mali 
by sa začleňovať do štúdia na základe jasnej vízie o ich efekte na výsledné vzdelanie 
a profil absolventa. 

 Medziodborové štúdium – popri štandardnom dvojodborovom štúdiu – poskytuje inú 
formu interdisciplinárneho prístupu. Keďže na fakulte ide o novú formu štúdia, bude 
potrebné s rozumným časovým odstupom vyhodnotiť jej úspešnosť, efektívnosť a per-
spektívnosť. Najnovšie údaje (o počte podaných prihlášok na bakalárske štúdium na 
nasledujúci akademický rok) však dávajú nádej na mierny optimizmus. 

 Fakulta by mala využiť príležitosť, ktorú školám dáva novelizovaný zákon o vysokých 
školách, umožňujúci tvorbu interdisciplinárnych študijných programov na bakalárskom 
stupni štúdia. Širšie vymedzené interdisciplinárne programy (humanitné, spoločensko-
vedné, umenovedné), ktoré sa postupne špecializujú vo vyšších ročníkoch, majú po-
tenciál osloviť absolventov stredných škôl, ktorí zatiaľ nie sú jednoznačne rozhodnutí 
pre konkrétny vedný odbor. Takýto model študijných programov sa úspešne uplatňuje 
napríklad na Fakulte humanitných štúdií Karlovej Univerzity v Prahe. 

 Fakulta by sa mala viac otvoriť spolupráci s inými fakultami UK na spoločných študij-
ných programoch. Považujem za potrebné aktívne ponúkať iným fakultám spoluprácu 
a vytvárať študijné programy, ktoré by mohli k nám pritiahnuť aj študentov iného než 
spoločenskovedného a humanitného zamerania. 

 Vhodným východiskom interdisciplinárnosti štúdia je začlenenie takých predmetov do 
študijných programov, ktoré sa môžu uplatniť vo viacerých vedných oblastiach. Túto 
podmienku spĺňajú predmety zamerané na rozvoj mäkkých zručností, ako je mediálna 
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a informačná gramotnosť, analytické a kritické myslenie, konštruktívna kritika, argu-
mentačné a prezentačné schopnosti, akademické písanie a podobne.  

c. Internacionalizácia štúdia je ďalšou výzvou, ktorú nemožno nechať bokom. Otvorenosť k zá-
ujemcom o štúdium zo zahraničia bude kľúčová pre ďalšie smerovanie fakulty, a preto treba 
zintenzívniť procesy, ktoré jej napomôžu. 
 Treba viac využívať program Erasmus+ a ďalšie nástroje pre zahraničné mobility. Podiel 

vysielaných študentov je stále nízky a vzhľadom na navyšovanie finančných prostried-
kov na program Erasmus+ z rozpočtu Európskej únie bude musieť byť zvýšenie počtu 
vysielaných študentov pomerne výrazné. Jedným z krokov, ako to dosiahnuť, je uzat-
váranie nových zmlúv s atraktívnymi zahraničnými univerzitami. Treba však mať na pa-
mäti, že aj fakulta by mala byť príťažlivým partnerom pre zahraničné univerzity. 

 V tejto súvislosti však treba zabezpečiť rozšírenie ponuky predmetov vyučovaných 
v anglickom jazyku. Bol spustený mechanizmus odmeňovania učiteľov predmetov 
v anglickom jazyku a v tom treba pokračovať, prípadne motiváciu aj posilňovať.  

 Z hľadiska ďalšieho rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania bude potrebné otváranie 
ďalších programov, ktoré bude možné študovať v anglickom jazyku (prípadne v inom 
svetovom jazyku relevantnom pre príslušnú vednú disciplínu). Domnievam sa, že bude 
len správne, ak sa zmienené interdisciplinárne študijné programy budú akreditovať aj 
v anglickom jazyku (resp. v inom svetovom relevantnom jazyku). Zároveň bude treba 
vytipovať ďalšie programy, ktoré by mali potenciál pritiahnuť vo väčšej miere študen-
tov zo zahraničia. 

 Internacionalizácia by sa mala vo výraznej miere dotknúť doktorandského štúdia. Bu-
dem presadzovať myšlienku, aby sa všetky doktorandské študijné programy, pri kto-
rých je to zmysluplné, ponúkali aj v angličtine (eventuálne v inom svetovom relevant-
nom jazyku). Fakulta by sa mala stať vyhľadávaným miestom pre doktorandov zo za-
hraničia. Považujem takisto za vhodné, aby každý denný doktorand fakulty strávil se-
mester svojho štúdia na zahraničnej univerzite. To možno dosiahnuť tak, že sa stáž 
v rámci programu Erasmus+ stane pre denných doktorandov povinná. Internacionali-
zácia doktorandského štúdia by sa mala prejaviť aj v predmetoch doktorandského štú-
dia – príkladom môže byť predmet „Academic Writing“, ktorý pravdepodobne čoskoro 
bude zaradený do ponuky a bude sa realizovať v angličtine. 

d. Vzhľadom na demografické faktory a konkurenčné prostredie, v ktorom sa vysokoškolské 
vzdelávanie poskytuje, musí byť fakulta aktívna pri propagácii možností štúdia. V súčasnosti 
už nie je možné len pasívne čakať na príchod študentov zo stredných škôl, ale treba ich ak-
tívne vyhľadávať, a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitom zahraničí. Budem preto vytvárať 
podmienky na definovanie efektívnej stratégie na propagáciu fakulty. Účinnosť propagácie 
fakulty sa nepochybne zvýši, ak sa bude koordinovať aj s propagáciou iných fakúlt UK a uni-
verzity ako celku. Preto považujem za potrebné nadviazať aktívnu spoluprácu v tejto oblasti 
s ostatnými fakultami aj s rektorátom UK. 

e. Veľký potenciál na zvýšenie príťažlivosti aj flexibilnosti fakulty ponúka odbúravanie adminis-
tratívnych komplikácií a elektronizácia. Jedným krokom je eliminácia indexov, ktorá sa 
čoskoro stane realitou, ďalšie kroky by mali spočívať v lepšom využívaní e-learningovej plat-
formy Univerzity Komenského, v zjednodušovaní administratívnych procesov, resp. v širšom 
využívaní funkcionalít akademického informačného systému. 
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3 Veda a výskum 

Od Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa očakáva, že bude najvýznamnejšou domácou bádateľ-
skou inštitúciou v oblasti spoločenskovedných a humanitných disciplín a zároveň bude pevne 
ukotvená aj v medzinárodnom výskumnom prostredí. Miesto fakulty v tomto priestore možno 
upevniť prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

a. Výskum, ktorý sa na fakulte uskutočňuje, musí byť relevantný lokálne aj medzinárodne. To 
možno dosiahnuť nielen otváraním originálnych a spoločensky zaujímavých výskumných 
tém, skúmaním zatiaľ nedostatočne prebádaných oblastí, ale aj zverejňovaním výsledkov  
výskumu spôsobom, ktorý umožní ich čo najväčší prienik do vedeckej komunity aj do širšieho 
spoločenského povedomia. 
 Z hľadiska lokálnej relevantnosti sa fakulta musí aktívne podieľať na výskume národnej 

kultúry, jazyka, literatúry, dejín a spoločnosti a musí prinášať poznatky, ktoré budú mať 
náležitý ohlas v domácom prostredí. Takýto výskum si vyžaduje aktívnu spoluprácu 
s inými domácimi výskumnými, kultúrnymi či spoločenskými inštitúciami a fakulta by 
mala byť iniciátorom takejto spolupráce. Výsledky výskumu by mali saturovať nielen 
prirodzené vedeckú zvedavosť a túžbu po poznaní, ale mali by byť aj fundovaným zá-
kladom na tvorbu celospoločensky prospešných iniciatív v rozmanitých sférach života. 

 Z hľadiska medzinárodnej relevantnosti výsledkov výskumu realizovaného na fakulte 
treba dbať na to, aby boli uverejňované v jazyku, ktorý je pre danú vednú oblasť me-
dzinárodne zrozumiteľným komunikačným prostriedkom, a prostredníctvom takých 
vydavateľstiev a časopisov, ktoré sú hlavným informačným zdrojom v danej vednej ob-
lasti. Dôležitým impulzom takéhoto výskumu je efektívna spolupráca s medzinárod-
nými výskumnými, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami a fakulta by mala aktívne 
vyhľadávať partnerov na takúto spoluprácu. 

b. Realizácia uvedenej vízie predpokladá motiváciu bádateľov. Tá by mala byť komplexná a za-
meraná na rôzne aspekty: 
 Bádateľské prostredie na fakulte musí byť dostatočne stimulujúce. Vedecký život fa-

kulty musí byť čulý, fakulta musí byť priestorom na aktívnu výmenu poznatkov, a to 
nielen na medzinárodných konferenciách, sympóziách a workshopoch s účasťou po-
predných osobností z jednotlivých vedných odborov, ale aj na individuálnych prednáš-
kach a výskumných pobytoch domácich a zahraničných bádateľov. 

 K atraktívnosti bádateľského prostredia nepochybne prispeje odstránenie alebo aspoň 
minimalizácia administratívnych prekážok a nárokov. To predpokladá funkčné a efek-
tívne servisné pracoviská a sekretariáty, ktoré sú schopné nielen prevziať administra-
tívnu záťaž tvorivých pracovníkov fakulty, ale poskytovať aj kompetentné poradenstvo 
v relevantných oblastiach. 

 Nepochybne kľúčovou motiváciou bádateľov je stimulujúce ohodnotenie. Preto okrem 
funkčných platov, ktoré sú kombináciou tarifných miezd a príplatkov určovaných na 
základe podielu katedry na celkovom výkone fakulty, výkonní bádatelia budú naďalej 
získavať individuálne odmeny. Spôsob určovania individuálnych odmien navrhnem 
modifikovať – bude zohľadňovať prestíž a medzinárodnú relevantnosť publikačných 
výstupov, recepciu, dopad a inšpiratívnosť výsledkov výskumu pre ďalšie bádanie, aj 
zapojenie do medzinárodnej spolupráce. 
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c. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca prináša oveľa významnejšie výsledky, ak sa re-
alizuje v rámci spoločných grantových projektov a podobných vedeckovýskumných aktivít. 
Význam medzinárodných projektov a grantov bude len stúpať, na čo musia byť pripravené 
aj podmienky na fakulte. 
 Tvorivých pracovníkov fakulty by od účasti na veľkých projektoch nemala odrádzať ad-

ministratívna a finančná náročnosť, ktorú vidieť napríklad v tom, že do prípravy pro-
jektov je neraz potrebné zapájať aj poradenské spoločnosti. V rámci možností fakulty, 
vrátane tých finančných, sa zasadím o to, aby tvoriví pracovníci pociťovali tieto bre-
mená čo najmenej. 

 Projektové centrum v súčasnosti funguje dobre, no pravdepodobne bude ho treba 
personálne posilniť s pribúdaním počtu žiadostí a projektov s medzinárodnou partici-
páciou. Výhľadovo by sa projektové centrum malo zameriavať aj na poskytovanie kom-
plexnej ekonomickej a administratívnej podpory väčších projektov. 

d. Dôležitým aspektom aktivít fakulty v oblasti vedy a výskumu je vytvorená a fungujúca edičná 
politika, ktorá má napomáhať vydávaniu a prezentovaniu výsledkov vedeckého výskumu re-
alizovaného na fakulte. 
 Naďalej sa budem zasadzovať o to, aby na fakulte bol funkčný systém podpory vydá-

vania vedeckej literatúry z rozpočtu fakulty. Tento systém má slúžiť predovšetkým na 
podporu vydávania monografií a vedeckých publikácií v cudzom jazyku prostredníc-
tvom príspevku na predtlačové, tlačové, prekladateľské a korektorské služby. 

 Navrhnem nový spôsob inštitucionálnej podpory vedeckých časopisov vydávaných fa-
kultou, resp. fakultnými pracoviskami. Na tento účel je možné využiť Stimul, registro-
vané vydavateľstvo Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa v súčasnosti venuje 
predovšetkým vydávaniu učebných materiálov a študijných pomôcok v elektronickej 
podobe. Edičným radám časopisov predložím návrh na presun vydávania časopisov 
pod Stimul, čo by ich administratívne aj finančne odbremenilo. Vydavateľstvo Stimul 
by zároveň prevzalo na seba dlhodobú úlohu pomôcť s registráciou časopisov v reno-
movaných databázach. 

 Rozšírením pôsobnosti vydavateľstva Stimul sa otvorí priestor na oživenie tejto značky. 
Perspektívne bude vo vydavateľstve možné etablovať edície vedeckých monografií 
a ďalších typov publikácií (nielen) fakulty. To bude predpokladať fungujúcu edičnú 
radu a korektné recenzné konanie. 

e. Etická stránka vedeckovýskumnej činnosti a ďalších činností, ktoré s ňou súvisia, je čoraz na-
liehavejšia a mnohé trendy vo vede sa rozvíjajú práve s ohľadom na etické aspekty. 
 Začiatkom roka 2019 sa na fakulte konštituovala Etická komisia FiF UK, ktorá má vo 

svojej pôsobnosti niektoré z týchto aspektov. Vytvorím podmienky na optimálne fun-
govanie komisie a na to, aby sa etablovala ako mienkotvorný inštitút v oblasti etiky 
vedeckého výskumu na fakulte. 

 Za dôležité v tejto oblasti považujem prijatie Etického kódexu FiF UK. Predloženie kó-
dexu je jednou z pracovných náplní etickej komisie, ktorá ho aj reálne začína pripravo-
vať. Od kódexu možno očakávať jasné vymedzenie etických aspektov výskumu a pub-
likovania v podmienkach fakulty. 

 Filozofická fakulta UK ako najvýznamnejšia slovenská spoločenskovedne a humanitne 
zameraná fakulta však má povinnosť chrániť etiku vedy aj za hranicami svojich múrov. 
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Fakulta sa už rázne vymedzila voči eticky a profesionálne pochybným publikačným 
praktikám a budem sa zasadzovať o to, aby tento postoj ešte výraznejšie akcentovala, 
upevňovala a premietala aj do praktických činností. Budem iniciovať vytvorenie plat-
formy so širokou pôsobnosťou, v ktorej rámci by sa všetky fakulty zdieľajúce podobné 
postoje mohli združiť a spoločne ovplyvňovať rozhodovacie procesy napríklad aj v ob-
lasti financovania vysokých škôl. 

4 Riadenie fakulty 

Filozofická fakulta UK v Bratislave musí byť riadená efektívne, transparentne, v otvorenom dia-
lógu so všetkými zainteresovanými stranami na partnerskej báze, vo vzájomnej úcte a rešpekte. 
Som presvedčený o tom, že doterajšie riadenie fakulty sa týmito atribútmi vyznačovalo a mojím 
záujmom je posilňovať ich vo vzťahu k všetkým zúčastneným stranám. Súčasťou tohto zámeru 
sú nasledujúce opatrenia: 

a. Dobrá spolupráca medzi katedrami je dôležitým, niekedy však možno podceňovaným fakto-
rom, vplývajúcim na bezproblémové fungovanie fakulty ako celku. Katedry nie sú izolované 
ostrovy, ktoré si žijú samé svojím vlastným životom. Musia spolupracovať ako v pedagogic-
kej, tak aj vedeckovýskumnej činnosti, nemôžu sa vnímať ako konkurenti, ale ako partneri. 
Tvorba nových študijných programov, zavádzanie nových predmetov či príprava väčších in-
terdisciplinárnych projektov sú výbornými príležitosťami na užšiu spoluprácu medzi kated-
rami. Vedenie fakulty vytvorí optimálne podmienky na to, aby sa tieto príležitosti čo najlepšie 
využili. 

b. Každé dôležité rozhodnutie vplývajúce na život fakulty sa bude prijímať konsenzuálne vede-
ním fakulty, hoci plnú zodpovednosť za jeho realizáciu a dôsledky ponesie dekan. Zároveň 
vytvorím priestor na to, aby sa k relevantným bodom programu zasadnutí vedenia viac pri-
zývali ďalšie relevantné strany, napríklad zástupcovia zamestnancov alebo zástupcovia štu-
dentov. 

c. Za kľúčové pre dobré fungovanie fakulty považujem korektné vzťahy s akademickým sená-
tom, s jeho zamestnaneckou aj študentskou časťou. Senát by zároveň mal mať možnosť prie-
bežne kontrolovať dekana a plnenie jeho programu, ktorým sa uchádzal o dôveru. Preto raz 
ročne, a to spolu s predkladaním výročnej správy za fakultu, budem senátu podávať odpočet 
o uskutočnených programových krokoch v predchádzajúcom roku. 

d. Kolégium dekana sa považuje za fórum, na ktorom vedenie fakulty informuje katedry pro-
stredníctvom ich vedúcich o svojich rozhodnutiach, aktivitách, prípadne konzultuje s pred-
staviteľmi katedier niektoré kroky. Okrem toho by však podľa mňa malo byť aj platformou 
na otvorený dialóg o smerovaní fakulty v oblasti pedagogickej, vedeckovýskumnej, organi-
začnej, administratívnej, riadiacej a pod. Z takéhoto dialógu môžu vzísť nové témy a podnety 
na rozvoj fakulty. 

e. Odborová organizácia pri FiF UK by mala mať dostatočný priestor na vyjadrovanie sa k všet-
kým otázkam týkajúcich sa nastavenia politík fakulty v pracovných oblastiach. Hlas zástupcov 
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zamestnancov treba počúvať pri každom dôležitom rozhodnutí, ktoré sa dotkne pracovno-
právnej oblasti, organizačnej oblasti aj mzdovej a ekonomickej sféry. 

f. Vzhľadom na veľkosť a rozmanitosť fakulty, ale najmä vzhľadom na to, že internacionalizácia 
vzdelávania a výskumu bude dôležitým impulzom pre budúcnosť fakulty a implementácia 
nového systému zabezpečovania kvality bude náročným procesom, je na zváženie, či by sa 
v organizačnej štruktúre fakulty nemalo počítať s piatimi prodekanmi. Zvýšenie počtu pro-
dekanov by sa uskutočnilo oddelením funkcie prodekana pre medzinárodné vzťahy, ktorá by 
bola kľúčová pre otázky internacionalizácie, a funkcie prodekana pre rozvoj, ktorá by zase 
pokrývala (okrem iného aj) systém zabezpečovania kvality. 

g. Administratívne pracoviská dekanátu plnia nezastupiteľné funkcie na fakulte, a preto dobrá 
a efektívna organizácia ich práce je kľúčová pre život fakulty. Vzhľadom na nové výzvy, kto-
rým musíme čeliť, vzhľadom na meniace sa podmienky existencie vzdelávacích inštitúcií 
a vzhľadom na potrebu poskytovať aj nové okruhy služieb bude potrebné hĺbkovo preskúmať 
štruktúru pracovísk dekanátu, ich pracovné naplnenie a vyťaženosť. Mám v úmysle uskutoč-
niť audit dekanátu, ktorým by sa ukázalo, či sa jednotlivé činnosti vykonávajú efektívne, či 
nie je možné niektoré aktivity odbúrať a či na druhej strane nie je potrebné iné aktivity po-
silniť. Výsledkom auditu by mala byť jasná predstava o organizácii pracovísk dekanátu a za-
vedenie systemizácie pracovných miest. Neočakávam znižovanie počtu pracovníkov, keďže 
už teraz je zrejmé, že niektoré útvary sú personálne poddimenzované, ale skôr takú distri-
búciu pracovných činností, ktorá celkový výkon obslužných činností zjednoduší a zefektívni. 

h. Pozornosť treba venovať sekretariátom katedier, ktoré nie vždy fungujú uspokojivo. Súčasné 
vysokoškolské prostredie, ktoré sa vyznačuje zvýšenými nárokmi na jazykové schopnosti, 
správu grantových projektov, ekonomické a administratívne znalosti, si vynucuje inú organi-
záciu sekretariátov. Audit zmienený v predchádzajúcom odseku ukáže, aké povinnosti by 
sekretariáty mali zabezpečovať. Na základe dialógu s katedrami sa pokúsim nájsť čo najlepšiu 
organizáciu sekretariátov katedier. 

i. Ústredná knižnica fakulty plní nezastupiteľnú úlohu v pedagogickej aj vedeckovýskumnej čin-
nosti, keďže študentom poskytuje študijnú literatúru, bádateľom zase zabezpečuje vedeckú 
literatúru a registruje ich publikačné aktivity (a vykonáva množstvo ďalších viac či menej vi-
diteľných činností). Kvalitná fakulta nemôže existovať bez kvalitnej knižnice, a preto jej treba 
zabezpečiť také materiálne a personálne podmienky, aby svoju činnosť mohla vykonávať čo 
najlepšie. V spolupráci s vedením ústrednej knižnice sa pokúsim nájsť možnosti na dopĺňanie 
knižničného fondu o žiadanú študijnú literatúru tak, aby dopyt zo strany čitateľov bol čo naj-
viac uspokojený. 

5 Personálna politika 

Filozofická fakulta UK v Bratislave by mala byť pracoviskom, ktoré priťahuje najvýznamnejších 
vysokoškolských pedagógov a bádateľov a ktoré pri obsadzovaní pracovných miest postupuje 
férovo, nestranne a s cieľom získať čo najkvalitnejších pracovníkov. Tento cieľ možno napĺňať 
realizáciou nasledujúcich opatrení: 
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a. Výberové konania na obsadenie miest pedagogických a výskumných pracovníkov nemôžu 
byť len formálne, ale musia dôsledne preveriť pedagogické, vedecké aj osobnostné kvality 
uchádzača. Považujem za potrebné zabrániť tomu, aby fakulta predlžovala pracovnú zmluvu 
alebo opätovne zamestnávala osoby, ktoré sa pracovne neosvedčili, na úkor iných, zjavne 
výkonnejších uchádzačov. V prípade uchádzačov z externého prostredia treba zvážiť to, či by 
medzi prílohami k žiadosti o prijatie do zamestnania nemal byť aj podrobný motivačný list, 
prípadne odporúčací list od odborníkov v príslušnej vednej oblasti. V prípade uchádzačov, 
ktorí už zamestnancami fakulty sú, bude vhodné preverovať, ako sa zrealizovali požiadavky, 
odporúčania a záväzky z ostatného výberového konania, na ktorom sa zúčastnili. S týmto 
cieľom navrhnem niektoré čiastkové modifikácie výberových konaní, ktoré doplnia zmeny 
uskutočnené prednedávnom. 

b. Výberové konania na obsadenie miest vedúcich katedier musia dôsledne preverovať aj ma-
nažérske a administratívne schopnosti uchádzača, schopnosť kandidáta zabezpečiť plnohod-
notnú realizáciu študijných programov poskytovaných katedrou, schopnosť personálne roz-
víjať katedru a pozitívne motivovať členov katedry k pracovným výkonom vytváraním stimu-
lujúceho, kolegiálneho a nekonfliktného prostredia. Vedenie katedier treba zverovať do rúk 
ľuďom, ktorí si budú svoje povinnosti plniť kvalitne, načas a budú plne kooperovať s vedením 
fakulty a útvarmi dekanátu, čo je pre efektívne fungovanie fakulty nevyhnutné. Post vedú-
ceho katedry by sa nemal vnímať ako ocenenie zásluh či vyjadrenie rešpektu k vedeckovýs-
kumnému alebo pedagogickému renomé uchádzača. 

c. Pracovnou náplňou tvorivého pracovníka na vysokej škole je ako pedagogická, tak aj vedec-
kovýskumná činnosť, s ktorou súvisí aj uverejňovanie výsledkov vedeckej práce či riešenie 
grantových projektov. Každý pedagóg na fakulte by mal (podľa podmienok svojho pracovno-
právneho zaradenia) aktívne prispievať k pedagogickému aj vedeckému výkonu fakulty. 
V kontexte zavádzania nového systému zabezpečovania kvality preto otvorím diskusiu o na-
stavení minimálnych požiadaviek na pedagogický a vedecký výkon tvorivých pracovníkov, 
pričom nevylučujem zohľadňovanie špecifík jednotlivých vedných odborov. Výsledkom by 
malo byť stanovenie kontrolovateľných pravidiel pre výkon práce tvorivých pracovníkov. 

d. Kvalifikačné postupy tvorivých pracovníkov sú podstatné pre udržanie kontinuity poskytova-
nia vzdelávania aj vedeckovýskumnej činnosti. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti študijných 
programov a vedných odborov na fakulte je dôležité motivovať mladších ľudí, aby kvalifi-
kačné postupy neodkladali do vyššieho veku. Preto (podľa vzoru rektorátu) navrhnem sys-
tém odmeňovania zamestnancov s pracovnou zmluvou s fakultou na ustanovený týždenný 
pracovný čas, ktorí do určitého veku získajú vyšší kvalifikačný stupeň. Dôležitým sprievod-
ným javom tohto opatrenia nepochybne bude zintenzívnenie vedeckovýskumnej a publikač-
nej činnosti mladších odborných asistentov, čo bude prispievať k ich ďalšiemu profesionál-
nemu rastu. 

e. Za dôležitý prvok v novej personálnej politike fakulty považujem vytvorenie postdoktoran-
dských miest. Často sa stáva, že fakulta nedokáže poskytnúť pracovné miesto všetkým kva-
litným absolventom doktorandského štúdia, vďaka čomu sa jej potenciálny pedagogický aj 
vedecký výkon oslabuje. Preto navrhnem systém, ktorým by sa každoročne súťažne obsadilo 
niekoľko postdoktorandských miest absolventmi s vynikajúcimi výsledkami počas štúdia, 
resp. absolventmi, ktorí po ukončení doktorandského štúdia realizovali úspešnú stáž na za-
hraničnej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii. 
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f. Kontinuálne vzdelávanie pedagógov fakulty je potrebné vzhľadom na čoraz väčší tlak na vy-
užívanie nových foriem vyučovania. Zriadením centra vzdelávania pedagógov by sa uľahčilo 
zavádzanie nových metód výučby. Takéto centrum by navyše poskytovalo komplexnú pod-
poru pre pedagógov aj doktorandov fakulty napríklad pri príprave kurzov v angličtine či pri 
príprave špecifických pedagogicky zameraných projektov. 

6 Fakulta a spoločnosť 

Filozofická fakulta UK v Bratislave je súčasťou celej siete vzťahov s jednotlivcami, inými inštitú-
ciami aj spoločnosťou ako celkom. Svoje postavenie v tejto sieti, ale aj s tým súvisiacu zodpo-
vednosť si musí dobre uvedomovať. Posilňovanie prítomnosti fakulty vo vzdelávacom, odbor-
nom, verejnom aj spoločenskom živote má niekoľko rozmerov: 

a. Fakulta bude aj naďalej aktívne komunikovať s potenciálnymi študentmi prostredníctvom už 
osvedčených formátov, ako sú Deň otvorených dverí alebo Zaži deň v koži vysokoškoláka. 
Priestor na ďalší rozvoj však umožňuje intenzívnejšia spolupráca so strednými školami (pre-
dovšetkým v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj za jeho hranicami). Zárodky takejto 
spolupráce už existujú a treba garantovať podporné mechanizmy na jej zintenzívnenie. 

b. Fakulta musí so svojím okolím aktívne komunikovať nielen pri prezentácii ponuky študijných 
programov, ale aj pri propagácii svojich vedeckých výsledkov a popularizácii spoločensko-
vedných a humanitných disciplín. Hoci sa viacerí kolegovia pravidelne zúčastňujú na popula-
rizačných aktivitách rôzneho druhu (od Noci výskumníkov cez organizovanie výstav až po 
mediálne vystúpenia), vidím priestor na posilnenie prítomnosti fakulty v tejto sfére. 

c. Absolventi fakulty predstavujú spoločenskú silu, s ktorou nemožno stratiť kontakt a ktorá si 
zaslúži systematickú pozornosť, keďže mnohí z nich robia dobré meno fakulte. Okrem pravi-
delného informovania o živote fakulty prostredníctvom webového sídla fakulty, facebooku 
či fakultného newslettera, považujem za potrebné vytvorenie alumni klubu. Združoval by 
absolventov, ktorí s fakultou, pedagógmi a ďalšími zamestnancami chcú udržiavať kontakt, 
chcú participovať na našich aktivitách a eventuálne by boli ochotní fakulte aj aktívne pomá-
hať. 

d. Fakulta disponuje vhodnými priestormi na organizovanie spoločensky zaujímavých aktivít 
(átrium, Moyzesova sieň), čo sa ešte významnejšie posilní vybudovaním centra UniverSaal, 
ktoré dovolí realizáciu veľkého spektra rôznych činností, čím posilní nielen komunitu fakulty, 
ale umožní aj bližší kontakt medzi akademickým a mimoakademickým prostredím. Existencia 
UniverSaalu umožní nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s mimovládnymi či umeleckými or-
ganizáciami, a preto jeho potenciál pri prezentácii fakulty na verejnosti bude treba využiť čo 
najlepšie. 

e. Študentské činnosti – divadlá, vydávanie časopisov, rôzne jednorazové aj sériové aktivity – 
sú neoddeliteľnou súčasťou života fakulty. Na základe diskusie so študentmi, ktorí sa na ta-
kýchto aktivitách podieľajú, navrhnem vytvorenie fondu, ktorý by umožňoval ich (aspoň čias-
točné) financovanie z prostriedkov fakulty. 
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f. O fakulte možno povedať, že vždy, keď bolo treba, bola schopná zaujať a prezentovať jasné 
občianske postoje, ktoré sú v súlade s hodnotami slobody, demokracie a humanizmu. Vytr-
vanie v takejto forme angažovanosti považujem za povinnosť, ktorú si akademická inštitúcia 
spoločenskovedného a humanitného zamerania musí zachovať. Jednou z foriem posilňova-
nia spoločenskej angažovanosti fakulty je užšia spolupráca s mimovládnymi organizáciami. 
Vhodný priestor na to ponúka myšlienka transformácie Ceny Daniela Tupého, ktorá sa už 
takmer 10 rokov udeľuje na fakulte, na celoslovenskú súťaž. Poslanie súťaže sa ideovo meniť 
nebude – aj naďalej sa bude zameriavať na témy súvisiace s nehumánnymi prejavmi v spo-
ločnosti a ich potláčaním – no v spolupráci s organizáciou alebo organizáciami, ktoré sa zao-
berajú ľudskými právami, sa rozšíri jej pôsobnosť. 

g. Onedlho fakulta oslávi 100 rokov svojho pôsobenia. S prípravou osláv storočnice fakulty 
treba začať čo najskôr, aby bola dobre zorganizovaná, dôstojná, ale aj bohatá, rozmanitá a 
príťažlivá. Prípravu osláv zároveň možno vnímať ako činnosť, ktorá ponúka priestor na úzku 
spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami a ktorá môže byť novým impulzom k posilňova-
niu príslušnosti k fakulte. 

7 Záver 

Jednotlivec – hoc aj v pozícii dekana fakulty – nie je schopný realizovať žiadne významnejšie 
rozvojové programy, pokiaľ nie je obklopený spoľahlivými spolupracovníkmi, ktorí spolu tvoria 
zohraný tím, nemá podporu orgánov akademickej samosprávy, členov akademickej obce ani 
ostatných zamestnancov. Som presvedčený o tom, že súčasné prodekanky fakulty, ku ktorým 
pribudne jeden či dvaja noví prodekani, resp. nové prodekanky, takýto kompetentný a zohraný 
tím tvoria. Zároveň sa budem usilovať o to, aby vedenie fakulty malo podporu orgánov akade-
mickej samosprávy aj členov akademickej obce a ostatných zamestnancov. 

Ak získam podporu Akademického senátu FiF UK, ako dekan fakulty budem 
 vždy konať transparentne, koncepčne, so zmyslom pre dosahovanie stanovených cieľov; 
 uskutočňovať kroky a rozhodnutia, ktoré budú vždy čitateľné, odôvodnené a realizované 

s cieľom dosiahnuť čo najlepšie efekty pre fakultu, a to aj v prípade, že bude treba prijať 
menej príjemné opatrenia; 

 hľadať konsenzus a uchádzať sa o čo najširšiu podporu a spoluprácu vo všetkých oblas-
tiach naprieč celou fakultou; 

 vysvetľovať pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom fakulty zmysel jednotli-
vých krokov s ohľadom na očakávaný efekt; 

 garantovať efektívne a transparentné nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty; 
 načúvať všetkým hlasom a dávať priestor na realizáciu všetkých dobrých nápadov, ktoré 

budú pre fakultu prospešné; 
 rešpektovať kritické hlasy a ctiť si oponentov. 

Predkladané programové tézy ponúkajú viacero rozvojových námetov a vynaložím maximálne 
úsilie na to, aby sa počas štvorročného mandátu zrealizovali. Zároveň si uvedomujem, že nie-
ktoré zložitejšie ciele sú dlhodobé a pravdepodobne presiahnu hranice funkčného obdobia. 
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V takom prípade svojmu nástupcovi prenechám riadenie fakulty v takom stave, aby dosiahnutie 
týchto dlhodobých cieľov bolo zabezpečené. Za najdôležitejšie priority uvedeného programu 
považujem nasledujúce ciele: 
 implementovať nový systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a ga-

rantovať jeho udržateľnosť; 
 vytvoriť interdisciplinárne študijné programy v súlade s podmienkami novelizovaného zá-

kona o vysokých školách; 
 internacionalizovať fakultu prostredníctvom rozsiahlej siete zmluvných vzťahov so zahra-

ničnými vysokými školami a atraktívnej ponuky študijných programov v anglickom (prí-
padne inom svetovom) jazyku; 

 systemizovať pracovné miesta na dekanáte v nadväznosti na audit pracovných činností 
vykonávaných útvarmi dekanátu; 

 dopracovať edičnú politiku fakulty v spolupráci s ústrednou knižnicou, vydavateľstvom 
Stimul a redakčnými radami časopisov; 

 podporovať vybudovanie akademického centra UniverSaal. 

Počas prvého mesiaca vo funkcii dekana vymenovaného na štvorročné obdobie mám v úmysle 
zrealizovať predovšetkým nasledujúce kroky: 
 vypracovať systém individuálneho odmeňovania tvorivých pracovníkov na základe publi-

kačnej výkonnosti za predchádzajúci rok; 
 dopracovať spôsob organizácie výberových konaní na obsadzovania miest pedagogických 

a výskumných pracovníkov; 
 v spolupráci s vedúcimi katedier pripraviť systemizáciu pracovných miest pedagogických 

a vedeckých pracovníkov na katedrách a predložiť ju Akademickému senátu FiF UK; 
 prijať odôvodnené (pozitívne alebo negatívne) rozhodnutie o zmene organizačnej štruk-

túry dekanátu v súvislosti so zvýšením počtu prodekanov na päť a eventuálne predložiť 
návrh upraveného organizačného poriadku Akademickému senátu FiF UK; 

 vytvoriť výbor na organizáciu osláv storočnice fakulty a stanoviť kontrolovateľný harmo-
nogram prác; 

 zorganizovať ďalší deň otvorených dverí dekana. 

Cieľom tohto programu je prispieť k tomu, aby fakulta vynikala kvalitným spoločenskovedným 
a humanitným vzdelávaním, excelentným výskumom, pevne ukotveným v medzinárodnej ve-
deckovýskumnej spolupráci, transparentným riadením, súdržnosťou, férovosťou, spoluprácou 
a kolegialitou. 


