NOVÍ DEKANI

Myslenie nás naďalej baví
Filozoﬁckú fakultu UK (FiF UK) od 1. februára 2019 povedie nový dekan – prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. V nasledujúcich riadkoch nám
prezradil, s akými úlohami sa počas svojho štvorročného mandátu plánuje popasovať.
redakcia
Ako nastupujúci dekan FiF UK som v pomerne dobrej situácii –
vďaka pôsobeniu môjho
predchodcu, profesora
Jaroslava Šušola, preberám spoľahlivo fungujúcu fakultu a v programových tézach nastupujúceho rektora, profesora Mareka Števčeka, vidím viaceré body,
ktoré pokladám za dôležité realizovať na úrovni
fakulty. Ako ukázala posledná komplexná akreditácia či identiﬁkácia špičkových výskumných
tímov (na fakulte ich pôsobí päť), FiF UK patrí
v rámci Slovenska k lídrom, ale to neznamená,
že nie je čo zlepšovať.
V oblasti vzdelávania i vedy pokladám za
kľúčové, aby sme pokračovali v internacionalizácii – zvyšovali počet študijných programov v anglickom jazyku, usilovali sa prilákať
viac doktorandov zo zahraničia a prezentovali
výsledky výskumu na medzinárodnej pôde.
Novela vysokoškolského zákona ponúka možnosť vytvárania interdisciplinárnych študijných
programov a FiF UK chce byť pripravená aj
takto zatraktívniť a inovovať svoju ponuku.
Interdisciplinárny prístup treba okrem výučby
akcentovať aj vo vede. Vo vzdelávaní by sme
mali posilniť osvojenie si mäkkých zručností,
ktoré sú dôležité pre uplatnenie absolventov
v praxi a ich ﬂexibilitu na trhu práce. Ku kvalite
výučby prispeje aj centrum vzdelávania pedagógov, ktoré záujemcom predstaví inovatívne
metódy. Pre rozvoj fakulty je dôležitá podpora
v podobe postdoktorandských miest. Vo vede

sa treba sústrediť na kvalitu, a nie na kvantitu
vedeckých výstupov a zviditeľňovať sa v európskom výskumnom priestore. Fakulta sa už
v súčasnosti jasne vymedzila proti neetickému
a pseudovedeckému publikovaniu v predátorských vydavateľstvách.
Počas svojho mandátu chcem systematicky
posilňovať vnútornú i vonkajšiu komunikáciu fakulty nielen smerom k stredoškolákom, ale aj
k širšej verejnosti. Akademické kultúrne a kreatívne centrum UniverSaal, s ktorého prípravou
sme už začali, by malo pomôcť otvoriť „slonovinovú vežu“ akademickej pôdy všetkým záujemcov o vedu či kultúru. Citlivo vnímam spoločenskú zodpovednosť fakulty zameranej na
spoločenské a humanitné vedy – mlčanie akademických inštitúcií a elít si naša spoločnosť
vo veku dezinformácií a relativizovania faktov či
vedeckého poznania nemôže dovoliť. Som presvedčený o tom, že by malo byť vo verejnom
priestore viac počuť náš (fakultný aj univerzitný)
hrdý i sebavedomý hlas.
Za svoju úlohu pokladám vytváranie podmienok na to, aby fakulta bola inšpiratívnym
a kreatívnym prostredím. Stimulujúca atmosféra na fakulte a férový prístup môže pritiahnuť
perspektívne akademičky a akademikov, za
ktorými budú prichádzať talentovaní mladí ľudia
na všetkých stupňoch štúdia. V októbri 2021
budeme oslavovať 100. výročie začatia výučby,
čo predstavuje okrem iného aj impulz pre systematickejšiu prácu s našimi absolventmi.
Humanitné a spoločenské vedy zohrávajú
nezastupiteľnú úlohu pre fungovanie zdravej
spoločnosti a moderného európskeho štátu.
Je úlohou a zodpovednosťou každého z nás,

aby sme o tom svojou erudovanosťou a kompetentnosťou presviedčali tých, ktorí to nechápu.
Musíme sa vymaniť z defenzívneho postavenia,
do ktorého bola veda vo verejnom diskurze
zatlačená, trpezlivo a sústavne vysvetľovať prínos našich disciplín pre spoločnosť, ktorý nie
je merateľný okamžitými aplikáciami a rýchlym
ziskom.

bude doplnená o líniu ﬁlozoﬁe práva spočívajúcu
v predmetoch z právnych dejín zameraných na
komparatívny vývoj inštitútov, a teda na alternatívne myslenie, právnu etiku, ﬁlozoﬁu práva v užšom
zmysle a právnu logiku. Výberové predmety sa už aj
v súčasnosti značne orientujú na tzv. „živé kliniky“,
akými sú najmä študentská právna poradňa, stáže
či medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych
sporoch.
V súčasnosti máme už 2. ročník študentov v anglickom Mgr. študijnom programe právo orientovanom na medzinárodné právo a právo EÚ a ďalej cez
líniu povinne voliteľných predmetov na medzinárodné obchodné právo a diplomatické právo a právo
medzinárodných inštitúcií. V najbližšom období plánujeme doplniť aj Bc. študijný program v anglickom
jazyku, ideálne ako dvojodborový v spolupráci s FM
UK. Zároveň budeme rozvíjať slovenské dvojodborové študijné programy ekonómia a právo v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

a podstatne zvýšia kvalitu právneho štátu. Tematické priority vedeckého bádania budú najmä v oblastiach algoritmizácie práva (verím, že aj v spolupráci s FMFI UK), boja proti klimatickým zmenám,
právnej etiky a vymožiteľnosti práva.

Z času na čas sa vyskytne nejaký problém
(napr. stratená rigorózna práca) a v takých prípadoch a v ďalších citlivých témach (napr. kreovanie
Ústavného súdu SR) sa snažíme mediálne vystupovať s prihliadaním na dve základné zásady. Po
prvé, neskrývať sa a pristupovať k problémom
„čelom“. Po druhé, nenechať sa vtiahnuť do politických hier a vyjadrení. Dôsledne sa totiž snažíme
udržať fakultu apolitickú.

Veda
V ostatných rokoch sme zásadne zvýšili kvantitu, ale i kvalitu publikačných výstupov. Naším primárnym cieľom je poskytovať slovenskej právnej
praxi mimoriadne kvalitné vedecké výstupy, ktoré
budú pozitívne formovať celé právnické prostredie

Spolupráca s praxou
Podarilo sa nám tiež nadviazať a prehĺbiť spoluprácu s mnohými inštitúciami verejnej správy a tiež
s mnohými advokátmi, najmä v oblasti praktického
zamerania štúdia, ale aj vedeckej spolupráce. Založili sme Alumni klub PraF UK, vďaka čomu našich absolventov čoraz viac zapájame do diania na
fakulte. Chceme však spoluprácu s praxou ešte
zásadnejšie prehĺbiť, nadviazať viacej kontaktov
so súkromným sektorom a chceme sa tiež zlepšiť
v poskytovaní praktického ďalšieho vzdelávania.

Osveta právom
Ďalším naším cieľom je popularizácia práva
a zvýšenie právneho povedomia bežných ľudí.
Začíname už na základných a stredných školách
projektom „street law“ a pokračujeme verejným
vyjadrovaním, často aj v mienkotvorných médiách
k aktuálnym problémom.

1970 – narodil sa v Bratislave
1988 – 1994 – absolvoval štúdium čínskeho jazyka a kultúry na FiF UK
1991 – 1993 – študijný pobyt na Pekinskej
univerzite v ČĽR
1996 – 1998 – ako štipendista DAAD študoval tibetský jazyk a kultúru na univerzite
v Bonne
1998 – 2003 – absolvoval doktorandské
štúdium v odbore všeobecné dejiny na Ústave orientalistiky SAV
2000 – nastúpil ako odborný asistent na Katedru východoázijských štúdií FiF UK
2005 – ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval výskumný pobyt na univerzite
v Bonne
2007 – habilitoval sa v odbore všeobecné
dejiny
2007 – 2013 – vedúci Katedry východoázijských štúdií FiF UK
2013 – doteraz – prodekan FiF UK pre
rozvoj fakulty a informačné technológie (v r.
2017 do jeho agendy pribudli aj medzinárodné vzťahy)
2016 – menovaný za profesora v odbore
orientálne jazyky a kultúry

1981 – narodil sa v Žiline
1999 – 2004 – absolvoval štúdium práva na
PraF UK
2004 – 2008 – absolvoval doktorandské štúdium v odbore trestné právo na PraF UK
2006 – získal titul JUDr. v odbore právo na
PraF UK
2006 – 2008 – podpredseda Akademického
senátu PraF UK
2009 – 2011 – člen Rady vysokých škôl SR
za PraF UK
2010 – 2014 – predseda Akademického senátu PraF UK
2011 – 2015 – člen predsedníctva Akademického senátu UK
2014 – získal titul docent v odbore trestné právo
2015 – doteraz – dekan PraF UK
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