Rozhodnutie grantovej komisie o žiadostiach na podporu činnosti študentských spolkov na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Výzva zverejnená v letnom semestri 2020/2021
Termín podania žiadostí: 8. marec 2021
Termín zasadnutia komisie: 12. marec 2021
Počet podaných žiadostí: 3
Počet zamietnutých žiadostí: 0
Zoznam podporených žiadostí
1.
Názov žiadateľa: Kulturárium (ad hoc združenie študentov fakulty)
Výška priznaného príspevku: 373,- eur
Abstrakt činnosti/projektu:
Časopis študentov FiF UK Kulturárium, koordinovaný študentmi Katedry slovenského jazyka.
Jeho cieľom je vytvoriť študentom priestor na praktickú aplikáciu poznatkov pri samotnej tvorbe
textov, resp. aj pri príprave vizuálnych dokumentov a pri ich spracovaní (fotografií, plagátov), ale
bokom nestojí ani sumárne redigovanie celého periodika v intenciách dopredu stanovenej
skladby príspevkov. Šéfredaktorka je spravidla študentka KSJ, ktorá dozerá aj na jazykovú a
štylistickú redakciu príspevkov. Koordinátorky výberu a činností ďalších členov redakčnej rady a
prispievateľov sú doktorandky a postdoktorandka KSJ FiF UK v Bratislave. Na tvorbe sa aktívne
podieľajú študenti a študentky viacerých študijných programov FiF UK, a to filológovia (z
učiteľských a translatologických programov) aj nefilológovia (žurnalisti). V prípade záujmu však
časopis vytvára priestor aj pre iných študentov.
2.
Názov žiadateľa: Preslava - spolok študentov histórie UK (spolok registrovaný v databáze FiF UK)
Výška priznaného príspevku: 100,- eur (podmienečne)
Abstrakt činnosti/projektu:
Spolok Preslava si kladie za cieľ aktivizovať študentov histórie a príbuzných odborov, aj v čase
mimo vyučovacieho procesu. Spolok organizuje rôzne typy podujatí, predovšetkým prednášky s
diskusiou, premietanie filmov s diskusiou, za účasti zaujímavých hostí, ale taktiež pomáha pri
organizovaní dňa otvorených dverí na katedrách historických vied. Podujatia sú voľne dostupné
aj pre verejnosť. Našim hlavným cieľom je budovať priestor pre slobodnú diskusiu, vzdelávanie
sa, stretávanie sa so zaujímavými ľuďmi či poskytovanie priestoru študentom aktivizovať sa aj vo
svojom voľnom čase.
3.
Názov žiadateľa: Perspectives (spolok registrovaný v databáze FiF UK)
Výška priznaného príspevku: 223,97,- eur
Abstrakt činnosti/projektu:
Tento semester pracujeme na 3 hlavných projektoch pod spoločným heslom "Renaissance": A.
Plánujeme zorganizovať PerspeQUIZ vol. 4 - online kvíz zameraný na súčasnú semestrálnu tému
magazínu, ktorou je Truths & Lies, do ktorého sa zapojí maximálne 30 ľudí z KAA a ich
sympatizantov. Súťažiť sa bude o vecné ceny fakulty a poukážky do kníhkupectva. B: Chceme

rozbehnúť oficiálnu webovú stránku cez WORDPRESS doménu, kde budeme pravidelne
pridávať články a zaujímavosti nielen z anglofónneho sveta, či našej akademickej obce a
expandovať a interagovať s ľuďmi aj mimo fakulty. Samozrejme, po anglicky. C. Radi by sme po
prvýkrát pripravili aj printové verzie súčasného, ale aj úplne prvých čísel časopisu, ktoré by sme
venovali a založili do ústrednej aj univerzitnej knižnice.
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