
Ahojte,  

 

Volám sa Oliver Kožár a som študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia slovenského 

a anglického jazyka na FiFke.  

Iniciatíva kandidovať do študentskej časti akademického senátu našej fakulty sa u mňa vyskytla viac 

náhodou, ako plánovane, no napriek tomu sa pokúsim urobiť čo najviac pre zlepšenie celkovej kvality 

Filozofickej fakulty UK.  

V tejto nekultúrnej, kritickej dobe som si uvedomil, ako málo vlastne študenti, a častokrát aj učitelia, 

vedia o tom, čo vedenie robí pre zlepšenie (alebo úpravu) kvality našej fakulty a jej prostredia. Prvý 

raz som si to výraznejšie všimol, keď v médiách zaznela informácia o možnosti zatvorenia slovenských 

univerzít, vrátane tej našej. Učitelia sa to dozvedeli nie od vedenia, ale z médií. My, študenti, 

rovnako. 

Nenáleží mi hodnotiť prístup vedenia k spôsobu informovania o záležitostiach, ktoré sa týkajú nás 

všetkých, ale s Vašou pomocou sa môžem pokúsiť to zmeniť. Aby nebol iba úzky kruh ľudí, ktorí 

vedia, čo sa v krízových situáciách, ako je táto, deje. Ale aby sme v tom mohli byť všetci spolu. 

Riešenie, ktoré sa tu črtá a bude realizovateľné s vašou podporou, je vznik informačného fóra, 

newsletteru, blogu alebo informačného kanálu podobnej formy, kde budú pravidelne a 

transparentne uverejňované novinky z prostredia Filozofickej fakulty a Univerzity Komenského. 

Týmto spôsobom neostaneme v informačnej tme v časoch, v ktorých najviac záleží na hlase každého 

jedného z nás, lebo spolu vždy dokážeme urobiť viac. 

Takýto informačný kanál Vám umožní efektívnejšie reagovať na komplexné problémy školstva, 

s ktorými sa u nás môžete stretnúť, a tým pádom aj pohnúť dianím na vyšších miestach tým lepším 

smerom.  

Zároveň sa budem snažiť integrovať do školského systému moderné hodnoty rovnosti, rešpektu 

a ohľaduplnosti, rozvinúť spoluprácu so študentským spolkom Light*, aby sme sa práve v dnešnej 

dobe, s ktorou tak silno rezonujeme, mohli všetci – pri šľachetnom zámere študovať – cítiť v bezpečí 

pred násilím, protekcionárstvom a nespravodlivosťou vo všetkých smeroch. Aby sme sa nebáli 

vysloviť svoj názor. Dnešok je vždy najlepší čas na zmenu, lebo dnešok formuje zajtrajšky. 

 

 Váš Oliver 


