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Kandidatúra na členstvo v študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave 

Volebný program 

Vážené kolegyne, ctení kolegovia, 

som študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia programu zameraného na tlmočníctvo a prekladateľstvo. 

Akademický senát považujem za významnú možnosť zastupovať študentskú akademickú obec fakulty, a preto som 

sa rozhodol kandidovať na členstvo v študentskej časti fakultného senátu (ŠČ AS UK). 

V mojom volebnom programe sa zameriavam na 3 hlavné časti: 

1. Vylepšenia priestorov fakulty spojené s architektonickým výrazom, funkčným usporiadaním priestorov 

a ich označovaním 

Budovy fakulty čelia niektorým neodstrániteľným problémom, ako napríklad kapacitné obmedzenia. 

Existuje však niekoľko možností jednoduchých a nenáročných opatrení, tzv. quick-wins, ktoré pobyt na 

fakulte spríjemnia. 

Navrhované projekty:  

a) sprístupnenie vnútorných átrií a ich vybavenie mobiliárom počas letných mesiacov za účelom oddychu 

študentov,  

b) vytvorenie „komunitnej kuchyne“, úprava priestorov oddychových miestností za účelom ohrevu 

vlastných jedál, prípravy teplých nápojov a následné umytie použitého riadu 

c) vytvorenie jednotného a zrozumiteľného informačného systému budov, v nadväznosti na novú vizuálnu 

identitu UK (označovanie poschodí, miestností, sociálnych zariadení) 

d) opatrenia súvisiace s kultiváciou prostredia fakulty – navýšenie črepníkovej zelene vo vonkajších 

priestoroch fakulty (átriá) 

e) apelovanie na odstránenie havarijného stavu priestorov fakulty (opadávajúca omietka, nezabudovaná 

kabeláž) 

2. Posilnenie vnímania fakulty a príslušnosti k nej, nadviazanie vzťahov s ostatnými fakultami 

Spolupráca s absolventmi, vytvorenie platformy absolventských prednášok (v súčasnosti najmä online), 

sprievodný program pri príležitosti storočnice fakulty (podcastová séria o najvýraznejších osobnostiach a 

histórií fakulty), 

Uvedomenie si prepojenosť študijných odborov s odbormi iných fakúlt UK, vzájomná popularizácia 

študijných (vedných) odborov 

3. Proaktívny prístup pri vykonávanie funkcií vyplývajúcich z pôsobnosti AS; posilnenie komunikácie 

medzi Akademickým senátom UK a Akademickým senátom FiF UK 

Vyhodnocovanie kvality vzdelávacieho procesu so zameraním na kombinovaný spôsob vyučovania, analýza 

anketovej spätnej väzby, zavádzanie záverov do praxe 

Ako kandidát na členstvo do obidvoch  senátov je mojou ambíciou zjednodušiť tok informácií medzi 

senátmi a medzi akademickou obcou (študentmi) 

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