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Vážení študenti, kolegovia, či priatelia. 

 Možno sa niektorí z Vás pýtate, prečo práve druhák na bakalárskom štúdiu, by mal 

dostať Váš hlas, aby sa stal členom Akademického senátu. To mi pripomenulo nedávnu 

prednášku, kde sa náš kolega pýtal, či môže ako prvák navštevovať daný kurz. Profesor mu 

nato s humorom odpovedal: ,,Podľa môjho názoru nie je rozdiel medzi prvákom a druhákom 

bakalárom“. Samozrejme sme sa v triede všetci zasmiali a dali mu zrejme za pravdu, že na 

Univerzite Komenského nás ešte čaká dlhá cesta, ktorá nás privedie do cieľa, ktorým to 

všetko ešte len začína. Ako druhák, respektíve ako som sa dozvedel stále ešte len prvák 

bakalárskeho štúdia na UK, by som Vám chcel ponúknuť moje predchádzajúce skúsenosti v 

podobe členstiev v žiackom parlamente na ZŠ, študentskej rade na SŠ a post predsedu (2014-

2017)  v Žilinskom mládežníckom parlamente, ktorý slúži ako poradný orgán Mesta Žilina. 

Všetky tieto moje aktivity ma vždy presvedčili, že je dôležité hájiť a presadzovať záujmy 

žiakov a študentov, pre ktorých v podstate funguje ( aj keď nie vždy na 100%) celý 

vzdelávací systém.    

 Verím, že by moje dlhoročné skúsenosti mohli priniesť nové nápady, zlepšenia, ale 

predovšetkým pomoc pre študentov,  ktorí sa pri každodenných problémoch môžu dostať do 

navonok neriešiteľnej situácie.  

 Ak sa rozhodnete dať mi hlas, budem Vám vďačný, že ste mi  poskytli šancu Vás 

reprezentovať a hájiť Vaše záujmy. 

 

       

    



✓ Váš zástupca, ktorý Vám poradí 

✓ Jednoduchšie a dostupnejšie informácie 

✓ Ekologická univerzita 

 

 

 

 

 

 

O ČO SA BUDEM SNAŽIŤ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako váš zástupca, sa budem snažiť Vám 
pomôcť v otázkach štúdia a života na našej 
univerzite. Správne poradiť, pomôcť alebo 
predniesť aj Vaše nápady, či sťažnosti 
akademickému senátu. 

 Často krát pri študovaní mnohí z nás 
nemajú čas, alebo v horšom prípade nechcú 
sledovať mail, a čítať si zápisnice zo zasadnutí 
AS. Preto by som chcel študentom, 
a samozrejme aj ostatným, ktorých sa týka 
život na našej univerzite, priblížiť dianie 
a komunikáciu so zástupcami akademického 
senátu prostredníctvom sociálnych sietí, kde 
by mohli byť zverejňované informácie 
v pútavejšej a rýchlejšej verzií na čítanie. 

 Predpokladám, že mnohý z Vás si všimli, 
že v priestoroch budov chýbajú koše na 
triedenie odpadu. A ak aj sú, tak len na plasty 
a papier. Na mojej bývalej strednej škole- 
Gymnázium Hlinská 29 v Žiline sme boli 
zapojení do projektu ,,Zelená škola“, vďaka 
ktorému naša škola prispela k lepším 
zeleným riešeniam. Keďže Univerzita 
Komenského je najstaršia, najlepšia 
a najväčšia vysoká škola na Slovensku, bol by 
som rád, ak by sme mohli povedať, že je aj tou 
najekologickejšou.  
 Preto by som rád presvedčil vedenie UK 
aby sa  rozmiestnili koše na separovanie v 
spoločných chodbách. 



✓ Slušné bývanie pre študentov 

 ?  Chceš o mne viac informácii? 
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A v neposlednom rade, pravdepodobne             
najdôležitejšia podmienka  nás všetkých. 
Internáty na úrovni 21. storočia sú pre mňa 
prioritou, pretože príjemné prostredie pre 
štúdium je viac, ako žiadúce, a nemá 
pôsobiť skôr ako ,,strašiak“.  Verím, že 
tento bod programu, je dôležitým aj pre 
viacerých členov AS a budeme tak môcť 
spoločne bojovať za lepšie, a modernejšie 
bývanie študentov.  
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