Milí študenti, osobitne prváci,
každá intelektuálne vyzretá komunita pestuje svoje tradície, pretože si je vedomá obrovského
duchovného potenciálu, ktorý sa v nich v priebehu času akumuloval. Ignorovať ich znamená
nutne prežiť všetky strasti a strádania odznova. Inak tomu nie je ani na akademickej pôde. Tá
naša sa tvorí už takmer 550 rokov na hlbokých tradíciach slávnej Istropolitany. Ako 50.
najstaršia univerzita na svete bola srdcom uhorskej vzdelanosti, lásky k poznaniu a nesporne
aj etiky či morálnych zásad, ku ktorým študenti prejavovali maximálnu možnú mieru úcty
a rešpektu. Po vyše pol tisícročí sa na etikete akademickej pôdy nezmenilo takmer nič a čím
skôr sa otvoríte jej postulátu, tým pozitívnejšiu odozvu nájdete u svojich pedagógov.
Obzvlášť tu, na pôde najlepšej slovenskej univerzity.
Akademická etiketa je jazykom vysokej školy. Kde inde ako práve tu denne stretávate
intelektuálnu elitu, ktorej súčasťou sa sami stávate. Preto, prosím, otvorte dvere akademickej
etikety hneď v prvý deň svojo pôsobenia na vysokej škole. Iste hneď nespoznáte všetkých
členov našej komunity, no mieru Vašej intelektuálnej vyzretosti dokážete už prvým slušným
pozdravom.
Akademickú komunitu netvoria kamaráti z miestneho futbalového zápasu, po ktorých
v záchvate hry pískate. Denne budete stretávať pedagógov, ktorí do Vášho vzdelávania
vkladajú celé svoje strdce. Možno aj preto sa ich nemusíte báť osloviť v súlade s ich
akademickým statusom ako „pán magister“ a „pani magisterka“ (s titulom Mgr.), „pán
doktor“ a „pani doktorka“ (napr. s titulom RNDr. Alebo PhD.), „pán docent“ a „pani
docentka“ (s titulom doc.), či dokonca „pán profesor“ a „pani profesorka“ (s najvyšším
akademickým titulom prof.). O oslovení pána dekana alebo prodekana nemusím hádam ani
hovoriť. Možno je to celkom malý krôčik k Vášmu budúcemu akademickému titulu, ale práve
jeho prostredníctvom Vás starší študenti a učitelia budú považovať hneď v prvých dňoch
Vášho pôsobenia za slušne vychovaných. Áno, niekedy trvá dlhšie, kým všetkých spoznáte,
ale stojí to za to...
Našu akademickú obec netvoria „dobré dni“. Je to dôležitá téza, obzvlášť ak sa rozhodnete
svojmu pedagógovi napísať mail. Všeobecné a holé „oslovenie“ „Dobrý deň“ nie je znakom
zvládnutej etikety. Nepíšete „dobrému dňu“ ale konkrétnej osobe, ktorú si uctíte slušným
olsovením: napr. „Vážený pán docent“ alebo „Vážená pani profesorka“. Nezabudnite na túto
maličkosť, veď ani na svojho psíka nezvoláte „Dobrý deň“, ale ho oslovite konkrétne.
Milí študenti, väčšinu pravidiel správania vysokoškolského študenta nájdete v Študijnom
poriadku Univerzity Komenského. Dnes Vám spolu so staršími študentami pomáhame
pootvoriť dvere a od zajtra to iste sami zvládnete. Verím, že bez ich vylomenia...Nezabudnite,
univerzitný študent sa nepýši len excelentnými študinými výsledkami. Jeho poslanie ako
etalónu morálneho a etického správania v súlade s akademickou etiketou pomôže celú našu
krajinu posunúť ďalej. Možno to ešte netušite, ale máte to vo vlastných rukách.

Peter Fedor, Váš učiteľ

