Voľby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci 2020
Olomouc = Univerzitné mesto
Milé medičky a milí medici,
Dovoľujem si vás osloviť ako kandidát na senátora Akademického senátu Univerzity Palackého. Nachádzame
sa v období, ktoré sa výrazne zapíše do histórie. V období, kedy plne rozumieme podstate motta našej Lekárskej fakulty
– Mente et Corde. V období, kedy nás viac ako obvykle rozdelili hraničné priechody. To, čo nás však aj naďalej silno
spája, je práve naša Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – ktorá má taktiež svoje zastúpenie
v Akademickom senáte. Akademický senát je vyjadrením slobodného demokratického univerzitného života. A o pár
dní si zvolíme nových senátorov v historicky prvých elektronických voľbách. Na začiatku som stál pred rozhodnutím,
či prijmem ponuku kandidovať. Túto ponuku som prijal a je pre mňa cťou vstúpiť do volieb ako kandidát za Lekársku
fakultu a to s nasledujúcimi tézami:
 Často dostávam otázku, či študent môže prostredníctvom senátu niečo reálne zmeniť. Neodvažujem
sa odpovedať áno alebo nie, ale žiaden úspech sa nerodí so slovami: ,,Kašlem na to, aj tak je to zbytočné“.
Preto sa chcem podieľať na vytvorení a byť súčasťou tímu študentov i akademikov naprieč fakultami, ktorí
majú odhodlanie budovať modernú a dynamickú Univerzitu Palackého. Pretože ak túžime niečo dokázať,
musíme spojiť sily.
 Preto chcem byť senátorom aj za študentské spolky - Spolek mediků i pobočku IFMSA CZ, ktoré aktívne pôsobia
na našej fakulte. Budem vždy pripravený na spoločnú diskusiu.
 Chcem spolupracovať so senátormi fakultného senátu aj členmi jednotlivých komisií a podieľať sa s nimi
na riešení problémov, ktoré trápia študentov a akademikov všeobecného i zubného lekárstva
a v neposlednom rade aj anglického študijného programu.
 Základným kameňom našej univerzity musí byť kvalitné vedenie, ktoré bude oporou pre študentov a bude ich
motivovať k dosahovaniu úspechov. Novozvolených senátorov už tento rok čaká voľba rektora a aj ja sa chcem
k tejto významnej udalosti postaviť zodpovedne.
 Chcem otvorene komunikovať aj so študentskými senátormi ostatných univerzít v Českej republike
i na Slovensku - či už prostredníctvom internetu ale i na osobných stretnutiach - aby sme ich skúsenosti mohli
zúžitkovať v Olomouci a naše odovzdávali ďalej.
Drahí spolužiaci, svoj príhovor som pôvodne chcel zakončiť výzvou “príďte voliť“. To je ale v tejto situácii troška
divné. Nemusíte chodiť nikam. 😊 Svoj hlas môžete odovzdať elektronicky od 19.5. do 25.5. 2020 z miesta, kde
sa práve budete nachádzať – či už doma, na praxi alebo dobrovoľníckej činnosti.
Čo sa však nemení je fakt, že aj TVOJ hlas je dôležitý!

