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Ja, vyššie menovaná Bianca Grey, svojím podpisom potvrdzujem súhlas s návrhom na kandidatúru do 

ŠČAS na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021. a so spracovaním osobných 

údajov pre účely AS PriF UK, 

v Bratislave, dňa 22.9.2020: 

Bianca Grey 
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Predstava o mojej činnosti v ŠČAS PriF UK 

 

Prvý rok štúdia na našej fakulte mám už úspešne za sebou a i napriek tomu, že sa mi tu veľmi páči, vidím a 

vnímam, že je ešte veľa oblastí kde máme priestor na zlepšenie a dolaďovnie. Či už ide o komunikáciu medzi 

vyučujúcimi a ich žiakmi, angažovanosť študentov v mimoškolských aktivitácah alebo o zveľaďovanie 

priestorov fakulty i jej okolia, verím že sa treba snažiť stále posúvať vpred a rada by som zastávala pri tejto 

ušľachtilej misii aktívnejšiu rolu. Aktivity Študenskej časti akademického Senátu som sledovala a vnímala s 

obdivom spoza opony počas celého roka a nedávny mail s oznamom o voľných miestach mi bol pripomenutím, 

že nemusím, a ani by som nemala ostať len pasívnym pozorovateľom, ale že je na čase pripojiť aj moju ruku k 

dielu. 

Študentskú anketu som ako jedna z mála nielen hodiny vyplňovala, ale po jej vyhodnotení som aj čítala mnohé 

konštruktívne návrhy a komentáre ostatných študentov. Nemám však pocit, že boli ich, často aj jednomyseľne 

súhlasné, názory na isté záležitosti dostatočne vypočuté, návrhy implementované či riešené, ak vôbec. Možno na 

to nemá ŠČAS dostatočný vplyv či právomoc ale ak je tak, rada by som sa zasadila o to, aby sa slovo zástupcov 

našich študentov v AS posilnilo a aby ich presadzovacia sila mala väčšiu váhu. Predsalen im treba byť vďační, 

že si zobrali takúto úlohu na svoje plecia. Vážime si, že AS je ochotný vypočuť i študentov, ale mojou snahou 

bude, aby to tak nebolo len na papieri, ale aj v praxi a aby bolo vidieť výsledky ich vzájomnej spolupráce aj 

naživo. 

Mnohokrát ide iba o detail či drobnosť, ktoré by mohli mať relatívne veľký dosah na jednotlivca, či už ide o 

prednášajúceho alebo študenta. Od komplikovaného riešenia kúrenia v aulách počas zimných mesiacov po 

zbytočnú byrokraciu a striktné pravidlá, ktoré v niektorých situáciách umelo vytvárajú nepotrebné ťažkosti obom 

stranám, bez žiadnej výhody. 

Ďaľšou náležitosťou, ktorú by som rada presadila, je rozumnejšia a logickejšia regulácia fajčiarov v areáli školy 

a väčší počet lepšie zabezpečených smetných košov na miestach na to určených, čo by mohlo viesť k zvýšeniu 

čistoty bezprostredného okolia školy. Celkovo by som rada videla pokroky pri starostlivosti o okolie i átriá našej 

školy, prečo sa prihlasujem aj na predmet Zelená univerzita, zameraný práve na túto tématiku a dúfam, že aj 

týmto činom viem inšpirovať či pomôcť vytvoriť partiu ľudí s nezištným zmyslom pre spoločnú vec a motivovať 

nás všetkých si vážiť to, čo máme. 

V neposlednom rade by som chcela zlepšiť a zjednodušiť komunikáciu medzi vyučujúcimi a študentmi pre obe 

strany. Z množstva nekonzistentností, svojského prístupu jednotlivých katedier i ľudských chýb pri podávaní 

informácií študentom, ale aj ich neporozumeniu týmto informáciám, sa rodí všeobecná neistota a pocit nedôvery 

voči všetkému, čo čítajú. Táto neistota však robí, poväčšine dospelých, študentov našej fakulty nesebavedomými 

a nesamostatnými, pretože im systém nepriamo neumožňuje sebarealizáciu a riešenie si vlastných problémov 

osobitne. Aj kvôli veľkému počtu nás Biológov, ktorí nechcú každý zahlcovať profesorov “zbytočnými” 

otázkami však dochádza neraz k nezmyselným nedorozumeniam, ktorým by sa dalo jednoznačnejšou 

komunikáciou ľahko predísť. 

Nie som si istá, čo všetko a do akej miery sa bude dať aj efektívne vyriešiť, avšak je toho nespočetne veľa a 

dúfam, že môžem v niektorých témach byť hnacou silou ku zaslúženému pokroku a verím, že spoločnými silami 

toho vieme zvládnuť ozaj veľa, len treba chcieť. 


