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Volebný program 

Vážené kolegyne, ctení kolegovia, 

som študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia filológie. A hoci som iba prvák, mám množstvo skúseností 

z rôznych oblastí, ktoré som nadobudol prípravou podujatí, spoluprácou na mediálnych projektoch alebo 

jednoducho mojím širokým záujmom o veci (nielen) verejné. Akademický senát považujem za dôležitý orgán, do 

ktorého som sa rozhodol kandidovať, pretože by som rád zastupoval našu fakultu na celouniverzitnej úrovni 

a inicioval zmeny, ktoré posunú našu univerzitu vpred. 

Počas môjho pôsobenia v senáte sa plánujem zamerať na tieto body: 

1. Posilnenie medzifakultnej spolupráce 

UK má dovedna 13 fakúlt, ktoré však vnímam izolovane. V mnohom sa ale naše vedné odbory prelínajú 

a tieto prieniky môžu slúžiť ako kľúč k spoločnej komunikácií a nadviazanie nových priateľstiev, poznatkov 

alebo profesijných prepojení. Mojím cieľom je pomôcť takúto spoluprácu iniciovať, a to vytvorením 

vhodných podmienok (posilnenie komunitného života, online platformy, neformálne podujatia). 

2. Vytvorenie podcastu 

UK je miestom pôsobenia významných vedcov a pedagógov; jej jednotlivé fakulty sídlia v zaujímavých 

budovách, ktoré skrývajú neprebádané priestory a ako celok je nerozlučne spojená s národnými dejinami. 

Podcast bude tieto témy otvárať a bude slúžiť pre komunikáciu nielen smerom dovnútra – so študentami 

a zamestnancami, ale i smerom von – s verejnosťou, absolventmi, uchádzačmi apod. Výsledkom bude 

posilnenie identity UK a vedecká i kultúrna osveta. 

3. Obnova informačného systému (označenia) budov, priestorov a miestností UK, jej fakúlt a súčastí. 

UK so začiatkom nového semestra predstavila nové dizajnové prvky zjednocujúce jej vizuálnu identitu. 

Označenie budov a miestností je však zastaralé a nejednotné, často realizované ad hoc. Mojím cieľom je 

iniciovať vznik dizajn manuálu (pravidiel označovania budov a miestností) a implementácia do praxe. 

4. Audit dopadu UK, jej fakúlt a súčastí na životné prostredie  

UK je rozsiahlou inštitúciou, ktorá poskytuje priestor na vedu a vzdelanie, a s tým súvisí aj jej dopad na 

životné prostredie. Dôležité je tento dopad zhodnotiť a na základe získaných dát navrhnúť opatrenia 

zvyšujúce pridanú „zelenú“ hodnotu, aby sa na univerzitnej pôde cítili dobre všetci zamestnanci, študenti 

i návštevníci. 

Na záver Vás pozývam k volebným urnám uplatniť si svoje volebné právo. Za prejavenú dôveru vám budem vďačný. 
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