
 

Keď chceš vedieť viac:  

Ak sa chceš pobaviť odporúčam výročnú správu KaMu. Tam sa napríklad dozvieš, že za 4 nové kamery na 
Koleji 17. Listopadu zaplatil KaM 472 000 kč. To sa mi zdá priveľa a tieto prostriedky mohli byť využité 

oveľa lepšie. Podobných nákupov sa udialo viac a potom sa divíme, prečo nám stúpa kolejné, ceny 
v menze a KaM je stále v strate. To sa musí zastaviť a AS UK ako kontrolný orgán má na to právo.  

Čo je to štandard kvality kolejí? Je to súbor základných služieb (výťahy, práčky, voda, elektrina...), ktoré 
kolej poskytuje ubytovaným. Ak ich kolej aktuálne nedodržiava neexistuje páka zo strany ubytovaných ako 
si ich vydobyť. Chcem zaviesť automatické postihy voči vedeniu danej koleje, kde tento štandard nebude 

dodržaný.  

SIS už dlho presluhuje, zaslúži si redesign. Prečo sú jednotlivé moduly ako žiadosti o štipendiá a správa 

loginu mimo SIS? Prečo je tak náročné dostať sa k materiálom prednášajúcich a prečo si vyučujúci radšej 
zakladajú vlastné stránky? 

 

Kto som?  

V jednoduchosti -  občiansky aktivista.  

Popri štúdiu s kamarátmi organizujem hudobný festival, 
ktorý dodnes vediem v rodnom Prešove. Mám skúsenosť 
s jednaním s vedením mesta aj kraja ako aj spracovávaním 
štátnych grantov. 

V roku 2018 som bol zvolený za predsedu študentskej 
kapitoly SPIE/OSA a aj vďaka nej sa pravidelne podieľam na 
propagácii dobrého mena Matfyzu a áno, nemám problém 
sa preň nechať zapáliť. To isté dobré meno chcem hájiť 
a posilniť v AS UK. 

 

Program v 15 sekundách:  

Boj proti nevýhodným zmluvám počínajúc Kojelemi a menzami a ich veľký audit 

Zavedenie štandardu kvality kolejí 

Snaha o zlepšenie prívetivosti užívateľsky nepriateľského SISu 

Podpora študentských spolkov a záujmovej činnosti študentov 

Hájenie dobrého mena a postavenia Matfyzu v Akademickom senáte 

Andrej Farkaš -  zapálený pre Matfyz 
 

Neboj sa mi napísať a pýtať sa ma! 

Nájdi si ma na FB alebo mi napíš na andrej.farkas1@gmail.com 
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