FILIP BAŘINKA
Jmenuji se Filip Bařinka a momentálně
studuji 2. ročník oboru Farmacie. Rychle se umím
pro něco nadchnout, a proto trávím svůj volný čas
vcelku rozmanitě, nicméně poslední dobou jej trávím
především literaturou, pěstováním hub (k jídlu) a
rostlin, během, plaváním a kavárenskou turistikou.
Do akademického senátu kandiduji jednak
abych mohl lépe propojit činnost Spolku českých
studentů farmacie s fakultou a také abych studentům
usnadnil podílet se na vědecké a odborné činnosti.
Rád bych také více tlumočil novinky dění na fakultě
a organizační změny ve studiu. Jeden z mých větších
cílů je také pomoci fakultě s propagací studia a oboru
mezi středoškoláky.
Děkuji, že přijdete k volbám a máte zájem o rozvoj fakulty.

PETER FECSKE
Ahoj lidi, jsem Maďar žijící na Slovensku a
studující v Česku. Jsem druhák po ISP, takže už
jsem toho zažil hodně... Do akademického senátu
kandiduji, protože jsem schopný a ambiciózní
člověk, který když má cíl, tak za ním jde. Nedělá mi
problém žádná komunikace, a to s nikým: ani s
ubytovací kanceláří koleje Na Kotli, nebo s paní
Baťkovou na studijním oddělení. Mým cílem je
dosáhnout to, aby se snížili ceny v menze na víc
přijatelné pro nás. O to jsem se usiloval už minulý
rok. Podařilo se posbírat téměř 1000 podpisů, avšak
COVID nám tento plán smetl ze stolu. Myslím, že
na tomto postě bych toho pro nás mohl dosáhnout
víc. Bojujme dál!
Jelikož do školy cestuji 700 km, a většinu
času trávím tady, není mi jedno, v jakém prostředí
jsem a co se kolem mě děje. Proto jsem se rozhodl
kandidovat, abych mohl prosazovat zájmy studentů.
Na mě se můžete obrátit kdykoliv (i ve 3 v noci) a s
čímkoliv, já vás v tom nenechám.
Vážím si každého Vašeho hlasu.
P.S. Má výhoda? Domluvíte se se mnou ve 4 jazycích.

LUCIA KOVÁČOVÁ
Ahoj, volám sa Lucka Kováčová a som
študentka 1. ročníka na farmácii.
O mládežnícku politiku sa aktívne zaujímam
už roky. Na strednej škole som predsedala žiackej
školskej rade a zastupovala všetky odborné školy
v našom meste za Košický kraj.
Do Akademického senátu kandidujem preto,
aby som mohla pokračovať vo svojej činnosti,
aktívne sa zapájala do diania na fakulte, lepšie
sprostredkovala komunikáciu medzi vedením
fakulty a študentmi, zlepšila komunikáciu so
študentmi LDZ a zjednotila ich so študentmi
farmácie a zastávala aj hlas v Akademickom senáte
za mojich kolegov zo Slovenska.
Verím, že moje nadobudnuté skúsenosti
budú prínosom pre študentov a fakultu.
Ďakujem za Váš hlas!

ANNA OCELKOVÁ
Jmenuji se Anna Ocelková a jsem
studentkou
prvního
úseku
navazujícího
magisterského programu Bioanalytická laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví. Volný čas trávím
nejrůznějšími kreativními činnostmi, mou velkou
vášní je cukrařina, která se vlastně jen málo liší od
práce v laboratoři.
Do akademického senátu kandiduji pro to, že
mi, jako absolventovi bakalářského studia
bioanalytiky a zároveň jako pokračovateli tohoto
oboru, záleží na kvalitě výuky, a tudíž i na tom, jak
AS rozhoduje ve věcech organizace studia a chodu
fakulty a chtěla bych svou účastí přispívat zejména
ve prospěch našeho oboru. Ráda bych naslouchala
vašim připomínkám ohledně studia i jiných
záležitostí spojených s fakultou, diskutovala s vámi
o nich a následně hájila vaše zájmy v senátu.

JIŘÍ PCHÁLEK
Jmenuji se Jiří Pchálek a jsem studentem
4. ročníku programu Farmacie. Mimo to druhým
rokem studuji Ekonomiku a management na
Univerzitě Hradec Králové. Ve volném čase se
setkávám s přáteli, včelařím a vedu soukromou
válku proti ananasu na pizze.
Rád bych navázal na skvělou práci
současného AS a přispěl vlastními zkušenosti o tom,
co se dobře osvědčilo na jiných školách. Konkrétně
budu prosazovat další digitalizaci studia, lepší
spolupráci s firmami a také snazší výjezdy do
zahraničí. Zároveň se na mě budete moci kdykoliv
obrátit s vlastními nápady na zkvalitnění studia.
Děkuji za každý Váš hlas!

JAN RATAJ
Ahoj, jmenuji se Honza Rataj, i když většina
z Vás mě zná spíše pod přezdívkou Čiči. Jsem
studentem čtvrtého ročníku studijního programu
Farmacie.
Do Akademického senátu jsem se rozhodl
kandidovat, protože mi není lhostejné, co se na naší
fakultě děje a ani to, jak se fakulta prezentuje
navenek. Jakožto student předposledního ročníku
jsem již zažil mnohá úskalí našeho studia a rád bych
udělal vše pro to, abyste si jimi, zejména Vy, mladší
ročníky, nemuseli také projít.
Jakožto člen výboru SČSF bych také rád
napomohl spolupráci mezi spolkem a fakultou, na
které je třeba neustále pracovat tak, aby vedla ku
prospěchu obou stran.
Přeji pěkný den.

