
Vyjadrenie vedenia Filozofickej fakulty UK k študentskej ankete za letný semester 
akademického roku 2015/2016 

 

Milé študentky, milí študenti, 

toto vyjadrenie sa bude odlišovať od predchádzajúcich. Jednak ho budem – so súhlasom pána 
dekana – písať iba vo svojom mene a jednak na jeho konci nenájdete vyjadrenie vedúcich 
jednotlivých katedier. Vysvetlenie uvádzam nižšie.  

V letnom semestri sa do ankety zapojilo iba 209 študentiek a študentov (ďakujem všetkým tým, 
ktorí si našli čas), čo je najmenej v jej doterajšej – krátkej – histórii (prvá elektronická študentská 
anketa bola na konci akademického roka 2011/2012, len pre poriadok pripomínam, že výsledky 
všetkých ankiet môžete nájsť po prihlásení na univerzitnom webe). V minulosti to bývalo aspoň 
dvakrát, či dokonca aj päťkrát toľko respondentov. Dôvodov je viac, viacerí z vás ste 
v komentároch spomínali slabú propagáciu („Upozorňujem na neskoré informovanie o otvorení 
tejto ankety zo strany vedenia fakulty.“ „Anketa je super vec, ale je potrebné ju viac 
propagovať....Teraz som si ju sama hľadala, v AIS-e na ňu nie je ani odkaz ...na fb stránkach 
univerzity a fakulty o nej nič nie je. Prečo?“) a táto kritika je oprávnená.  Zopár slov na vysvetlenie – 
organizácia ankety na úrovni fakulty spadá do kompetencie prodekana pre rozvoj fakulty 
a informačné technológie. Technicky ju zabezpečuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. 
Tím z matfyzu mal tohto roku v máji technické problémy so spustením ankety, ktoré sa neudialo 
hneď na začiatku skúškového obdobia (ako býva zvykom), ale až o 7-10 dní neskôr. Navyše – a to je 
iste vážnejší dôvod – som ako zodpovedný prodekan od konca mája do konca júna bol na 
pracovnom pobyte v Číne, čo negatívne ovplyvnilo propagáciu ankety (napríklad na Facebooku 
fakulty, ktorý mám takisto na starosti, ale Facebook je v Číne neprístupný), plus som kvôli 
pracovnej zaneprázdnenosti, žiaľ, zabudol na informáciu o ankete v AIS-e, ktorú som predtým 
umiestňoval počas jej trvania. Mrzí ma to a je to pre mňa aj ponaučenie do budúcnosti. Nielen 
mne, ale aj celému vedeniu fakulty (počnúc dekanom) záleží na tom, aby anketa fungovala 
a poskytovala nám potrebnú spätnú väzbu. Ponaučenie spočíva v tom, že sa treba sústrediť na jej 
lepšiu propagáciu, využiť na to aj študentskú časť Akademického senátu FiF UK, komunikovať 
s vami aj prostredníctvom univerzitných emailov (dovoľujem si tu pripomenúť, že dekan fakulty 
začiatkom septembra apeloval na zamestnancov i študentov, aby pri pracovnej komunikácii 
používali výlučne univerzitný email) a využívať na jej propagáciu aj AIS. Verím, že napriek tomu, že 
koncom letného semestra nefungovalo všetko tak, ako malo (a aj napriek tomu, že na základe 
právnej analýzy rektorátu časť pedagógov nesúhlasila so zverejnením odpovedí na niektoré otázky 
– podrobnejšie sme o tom informovali v stanovisku k ankete za zimný semester 2015/2016), na 
anketu nezanevriete a spoločnými silami – lebo propagácia ankety je síce dôležitá, ale v konečnom 
dôsledku je to na vás, či túto možnosť vyjadriť sa využijete – sa nám podarí zvýšiť jej „impakt 
faktor“ vo vzťahu k vedeniu fakulty, vedúcim katedier i jednotlivým pedagógom. Pre istotu 
opätovne pripomínam, že anketa je anonymná a nikto nedokáže identifikovať autorku/autora 
konkrétneho komentára či hodnotenia. 

Práve vzhľadom na to, že do ankety sa zapojilo iba 209 z vás sme tento raz upustili od toho, aby 
jednotliví vedúci katedier poskytli svoje stanoviská. Neznamená to však, že ani v budúcnosti už 
nebudú tvoriť súčasť písomného vyjadrenia na pripomienky formulované v ankete. Je to 
výnimočné a jednorazové rozhodnutie, ktoré snáď možno ospravedlniť tým, že počet zapojených 
študentiek a študentov bol extrémne nízky.  

https://anketa.uniba.sk/fphil/
http://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenie-fakulty-a-veducich-katedier/


Budem sa preto venovať v prvom rade tým pripomienkam, ktoré sú v časti všeobecné otázky 
a týkajú sa fungovania fakulty ako takej. Pripomínam, že v ankete je možnosť, aby pedagógovia 
priamo reagovali na pripomienky k predmetu, ktorý vyučujú. A všetkých pedagógov fakulty ešte 
raz oslovíme s otázkou, či by tí, ktorí to doteraz nespravili, nevyjadrili písomný súhlas so 
zverejnením všetkých odpovedí. Vedenie fakulty však nemá nijaké právne možnosti vynútiť si 
tento súhlas a ani to nie je naším cieľom. Rovnako ako si nemôžeme vynútiť to, aby všetci študenti 
povinne museli anketu vyplniť (aj tento návrh sa objavil v komentároch:  „Urobiť anketu povinnou 
pre všetkých“). 

Nie všetky vaše pripomienky a návrhy z ankety sa dajú realizovať, ale na druhej strane to nie je tak, 
že by sme ich automaticky „hádzali  do koša“. Vďaka ankete sa okrem iného nakúpili lavice na 
chodby v budove na Gondovej, aby ste počas prestávok mali kde sedieť, v budove na Gondovej na 
prízemí vpravo sme zriadili miestnosť G3, kde môžete tráviť čas (niektorí z vás sa sťažovali, že je 
malá: „Oceňujem, že vznikol priestor, kam môžu študenti vo voľnom čase zájsť - a nemusia byť 
úplne ticho, ako v študovni. Len škoda, že je to taká kutica, kde sa nedá ani vyvetrať...“;  
rozmýšľame nad tým, či je na Gondovej nejaká ďalšia miestnosť, ktorá by sa dala využiť, nie je to 
jednoduché hľadanie, priestory v našej historickej budove sú obmedzené), rovnako vznikla takáto 
oddychová miestnosť pre študentov na 3. poschodí v budove na Štúrovej. Podnety z ankety sú 
dôležité napríklad aj pri pravidelnom vybavovaní učební novou technikou. Aj na základe vašich 
požiadaviek z poslednej ankety boli počas leta vymenené počítače v miestnosti G8 a zakúpené 
počítače do učební Š2, N306, N314, N315, N424, dataprojektory do učební Š2, G24, G362, G241, 
N217, ako aj ozvučenie učebne N414. Možno to je menej, ako by ste očakávali, ale naša fakulta je 
financovaná zo štátneho rozpočtu a ten nie je k školstvu práve štedrý. Napriek tomu sa pravidelne 
usilujeme obnovovať počítačové vybavenie a pracovať aj na kvalite wifi pripojenia. 

V ankete je jedna otázka venovaná aj fungovaniu Študentskej časti Akademického senátu FiF UK. 
Často (nielen v tejto poslednej ankete) sa v komentároch objavujú mierne ironické poznámky 
o tom, že o jej fungovaní ani netušíte. Vaše študentské senátorky a senátori však usilovne pracujú 
a mnohé aktivity sa udiali aj vďaka ich iniciatíve (napríklad spomínané oddychové miestnosti). 
Podieľali sa aj na príprave Príručky pre prváčky a prvákov, ktorá vám má pomôcť zorientovať sa 
v administratívnych a praktických otázkach štúdia na našej fakulte. O ich činnosti sa dozviete aj na 
ich facebookovom profile. Vaši zástupcovia majú v Akademickom senáte FiF UK dôležité 
postavenie a majú možnosť sprostredkovať vaše návrhy, pripomienky, kritiku priamo dekanovi 
a prodekanom. Komunikujte s nimi, zúčastňujte sa volieb do študentskej časti senátu a buďte 
aktívni. To, ako funguje fakulta, do istej miery záleží aj na vás, študentoch. Riadne a doplňovacie 
voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK na päť voľných mandátov na funkčné 
obdobie 2016 až 2018 a dva voľné mandáty na funkčné obdobie do 2017 sa budú konať 12. 
októbra 2016 od 9:00 do 15:00 v miestnosti G3. 

Niekedy riešenia trvajú dlhšie (a niekedy sa k riešeniu ani nedopracujeme, dôvodov môže byť 
viacero, nie je to však preto, že by sme nechceli), platí to najmä – no nielen – v prípade 
personálnych otázok. No aj v prípade petície študentov Katedry žurnalistiky našej fakulty, ktorá 
bola pomerne široko (ba až priširoko) medializovaná, sme sa posunuli v riešení nielen 
personálnych, ale aj ďalších kritických dimenzií tejto kauzy, tak ako ich vnímajú študenti.  

Viacerí ste spomínali slabú informovanosť a navrhovali aj toto:  „Možno by som ale ako študentka 
privítala aj možnosť prihlásiť sa na newsletter univerzity, v ktorom by ma pravidelne informovala o 
aktuálnych udalostiach a podujatiach. Takto by sme boli stále v kontakte a vedeli by sme si spolu 
vytvoriť silnejší vzťah.“ Na úrovni fakulty nemáme a ešte dlho ani nebudeme mať možnosť 
pravidelne vydávať newsletter a obávam sa, že to platí aj pre univerzitnú úroveň. Na druhej strane 

http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/senatorky-a-senatori-kontakty/
http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/aktuality/2016/8/Prirucka_prvy_rocnik_WEB.pdf
https://www.facebook.com/scasfifuk/
http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/senatorky-a-senatori-kontakty/


– veľmi intenzívne sa usilujeme informovať o dianí na fakulte na jej webovej stránke (napríklad len 
pred pár dňami pribudla sekcia Fakulta v médiách) aj na facebookovom profile fakulty, kde nájdete 
informácie o tom, čo sa deje na fakulte (prednášky, konferencie, workshopy, nové celofakultné 
predmety, ...), ale aj ponuky práce pre študentov, ponuky štipendií na štúdium v zahraničí, 
informácie o kultúrnych podujatiach, ktoré by vás mohli zaujať a ďalšie užitočné informácie. 
Sledujte web a FB fakulty a nič zásadné z jej života by vám nemalo uniknúť. Vlastné facebookové 
profily majú aj viaceré katedry našej fakulty. Pokiaľ ide o informácie na webe, spomínali ste 
konkrétny typ informácií, ktorý vám tam chýba („Prijala by som viac informácií pre napr. končiace 
ročníky. Stačí vytvoriť jeden odkaz na stránke, čo všetko treba doručiť na študijné a pod. – napr. o 
potvrdení z knižníc sme sa dozvedeli náhodou. Potom človek lieta z jednej budovy do druhej - 
stačilo by to všetko spísať, človek si to povybavuje, donesie na študijné a dorieši to s danou 
referentkou - šetrí to čas referentkám i študentom.“). Toto je ten typ podnetov, ktoré od vás 
potrebujeme a dajú sa veľmi ľahko zrealizovať. Tieto informácie na web doplníme v priebehu 
najbližších dní. Veci sa dajú niekedy pohnúť (k lepšiemu) aj bez toho, aby ste museli čakať na 
anketu, napíšte nám vaše nápady či pripomienky, kontaktujte svojich zástupcov v senáte, alebo 
príďte osobne, vedenie fakulty sa iste bude usilovať hľadať riešenia a nebudeme hľadať dôvody, 
prečo sa to či ono nedá.  

K ďalším pripomienkam, ktoré sa opakovali (aj v minulých anketách):  ku kvalite jedál, sortimentu a 
k personálu bufetu sa pán dekan a pán tajomník fakulty stretli v auguste s konateľom spoločnosti, 
ktorá tieto služby zabezpečuje,  informovali ho o pripomienkach formulovaných v ankete 
a požiadali ho o prijatie nápravy. Hygiena a čistota: pokiaľ ide o priestory na Šafárikovom námestí 
a v budove na Múzejnej ulici máme prísľub kvestorky Univerzity Komenského, že prijme opatrenia 
na nápravu. V budove na Štúrovej ulici fakulta počas prázdnin zrekonštruovala toalety a navýšila 
ich kapacitu.                                                                                                       

Naša fakulta si koncom októbra pripomenie 95. výročie svojho založenia, pripravili sme aj pre vás 
konferenciu o jej dejinách, v spolupráci so študentským občianskym združením Cultura Nostra 
pripravujeme na 25. októbra (utorok) opäť Dies academicus a v átriu bude výstava o jej dejinách, 
ktorú má na starosti Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v spolupráci s Archívom Univerzity 
Komenského. 

Fakulta má teda už 95 rokov, je to staršia dáma, ktorá je však stále čiperná („Páči sa mi, že naša 
fakulta je aktívna a stále mám pocit, že sa tu niečo deje.“), i keď iná študentka ju vidí kritickejšie 
(„Definovala by som filozofickú fakultu ako ,útočište stroskotaných umelcov‘.“), ale ona vo svojom 
veku znesie aj toto, preskákala toho už dosť (aj o tom sa bude hovoriť na konferencii). V každom 
prípade je každý člen akademickej obce – študenti, pedagógovia i administratívni zamestnanci – 
súčasťou tohto dlhého a úspešného príbehu, ktorý začal na jeseň roku 1921. Môžeme síce 
oprávnene nadávať na to, ako sme zle financovaní štátom a aké často nezmyselné zákony 
a nariadenia nás brzdia pri práci, no napriek tomu do veľkej miery od našej aktivity,  angažovanosti, 
záujmu a pocitu spolupatričnosti závisí to, aká bude naša alma mater dnes aj v najbližších rokoch.    

 

Bratislava, 20. september 2016 

         prof. Martin Slobodník 
prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie 
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