Váš úspech – naša radosť a vizitka
Milé študentky, milí študenti,
každý Váš úspech môže byť povzbudením pre ostatných. Každý deň prináša možnosti
a ponuky, po ktorých „siahnete“ alebo – naopak – necháte ich „odísť“. Želám Vám, aby ste
dobre volili!
Mala som skvelú príležitosť. Sledovala som 6. novembra 2017 vystúpenie nášho študenta
študijného programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku – pána Dominika
Bujňáka – na podujatí Slovensko diskutuje o EÚ. Prečítajte si, prosím, ako túto skúsenosť
hodnotí Váš spolužiak. Jednoducho povedané – bol skvelý!
„Klobúk dole!“
Oľga Orosová
dekanka

***
„Keď nám prvýkrát pán doktor Rozenfeld na hodine spomenul možnosť zúčastniť sa na
podujatí Slovensko diskutuje o EÚ, chvíľu som nad tým rozmýšľal. Či to zvládnem a či z toho
nebudem mať veľký stres. Téma a forma podujatia pre mňa zneli veľmi zaujímavo a aj keď som
sa nikdy predtým na niečom takom nezúčastnil, rozhodol som sa prihlásiť.
Po stretnutí s pani prorektorkou Hučkovou sme dostali prvé informácie, ako to bude
prebiehať a kto by tam s nami mohol diskutovať. Rozhodol som sa pre tému o bezpečnosti
a terorizme na území EÚ, keďže je to veľmi aktuálna a pre mňa zaujímavá téma. Po tom, ako
som bol pani prorektorkou nominovaný za Filozofickú fakultu UPJŠ, začal som s prípravou
prejavu. Mal som veľmi pozitívne dojmy – z komunikácie, ale pomohli mi aj osobné stretnutia
s pani prorektorkou. Aj s ministerstvom zahraničných vecí, ktorí mi boli plne k dispozícii, ak
by som potreboval pomôcť alebo poradiť. Boli nám dané informácie o tom, ako celé podujatie
bude prebiehať, akú formu by mali mať príspevky a v neposlednom rade aj možnosť diskusie
o príspevku s vyučujúcimi na iných katedrách.
Vďaka tomu všetkému som mal už pred samotnou diskusiou veľmi dobrý pocit z toho, ako
profesionálne k nám každý pristupoval. Príjemné moderovanie Zuzany Martinákovej, ktorá
viedla celú diskusiu a kládla otázky, bolo – podľa mňa – na profesionálnej úrovní, no zároveň
zaujímavé aj pre široké publikum, ktoré sa mohlo do diskusie zapojiť. Veľmi sa mi páčila aj
forma, akou pán štátny tajomník Korčok odpovedal na naše otázky a otázky z publika. Reagoval
na všetky body vo všetkých príspevkoch, ponúkol odborný názor spojený so skúsenosťami, ktoré
má.
Aj keď to bola pre mňa prvá skúsenosť diskutovať v takomto formáte a pred toľkými ľuďmi,
z čoho som mal aj stres, vďaka príjemné atmosfére, ktorú komunikační partneri v diskusii
navodili, zo mňa napätie rýchlo opadlo.
Veľmi zaujímavý bol pre mňa študentský panel, pretože som si mohol vypočuť aj iné
príspevky a získať z nich informácie. Veď nakoniec sa ukázalo, že všetky spolu nejako súviseli.
Po tom, ako sa náš panel skončil, mali sme možnosť pri šálke kávy neformálne diskutovať
s ostatnými účastníkmi podujatia, čo hodnotím ako veľmi podnetné.
Osobne podujatie hodnotím ako veľmi zaujímavé a prínosné – či už ide o panel študentov,
panel pána rektora Sováka, pána poslanca NR SR Klusa či hostí z biznis sektoru. Išlo o skvelú

skúsenosť a možnosť osobne spoznať nových ľudí a získať kontakty pre budúci profesionálny
život. Napriek tomu, že išlo o stretnutie s vysoko postavenými osobami, ich prístup k nám –
študentom – bol veľmi žičlivý a profesionálny. Cítili sme sa ako ich rovnocenní partneri, nie
ako študenti.
Veľmi si vážim, že som mal možnosť osobne sa rozprávať s pánom štátnym tajomníkom
Korčokom, poslancom Klusom, ale aj so zástupcami ministerstva, keďže takáto možnosť sa
nenaskytne často a nie každému.
Takisto oceňujem komunikáciu s pani prorektorkou Hučkovou – nielen na podujatí, ale aj
pred ním, pretože nám veľmi pomohla a povzbudila nás. Možnosť rozprávať sa s pánom
rektorom Sovákom, pani prorektorkou Bujňákovou, pani dekankou Orosovou a pani dekankou
Dobrovičovou je rozhodne skúsenosť, ktorú by som doprial aj iným študentom.
Účasť na takomto podujatí vnímam ako skvelú možnosť propagácie seba samého do
budúcnosti. Preto by som všetkým študentom odporučil nebáť sa vyskúšať nové výzvy, lebo
prekonaním strachu, ktorý som mal pred týmto podujatím, sa mi podarilo nazbierať nové
a cenné skúsenosti a kontakty, za čo som svojej alma mater nesmierne vďačný.“
Dominik Bujňák

