
AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Predstavenie kandidáta do študentskej časti Akademického 
senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

Meno, titul:   Eva VIGLAŠOVÁ, RNDr. 
Trvalé bydlisko:  Gagarinova 16, Senec 90301           
Stupeň štúdia   III./ 2 ročník 
Odbor:   Chémia 
Študijný program: Anorganická chémia 
Kontakt:  

‐ email: viglasova@fns.uniba.sk 
‐ mobil: +421910136677 

 
RNDr. Eva Viglašová skončila II.stupeň štúdia na Katedre jadrovej chémie. V súčasnosti pôsobí ako 

interný doktorand na Katedre anorganickej chémie PriF UK. Je aktívnym členom Akademického senátu PriF UK 
vo funkčnom období 2014 - 2016.  Na pôde Prírodovedeckej fakulty je záslužná jej činnosť v oblasti 
popularizácie vedy a výskumu, a to nielen na území Slovenskej republiky. Podieľa sa na organizácií odborných 
seminárov, prednášok a exkurzií, je niekoľkoročnou členko Organizačného výboru Študentkej vedeckej 
konferencií PriF UK, ktoré sú momentálne na úrovni najväčšieho vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou 
svojho druhu na Slovenku. Je aktívnou členkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej chemickej 
spoločnosti. V akademickom rokuu 2014/2015 bola zvolená do Disciplinárnej komisie PriF UK. Svojou 
činnosťou sa usiluje presadzovať a podporovať principiálne správne a racionálne riešenia a opatrenia, ktoré 
zlepšujú podmienky a postavenie študentov na vysokých školách. 

 
V prípade Vašej podpory by navrhovaný kandidát chcel v AS Univerzity Komenského v Bratislave 
dosiahnúť: 

• Zlepšenie informovanosti študentov PriF UK a akademickej obce PriF UK o záležitostiach 
prerokovaných na zasadnutiach Akademického senátu UK. 

• Prehĺbiť medzifakultnú spoluprácu v organizácií rôznych vedeckých aj nevedeckých podujatí.  
• Podporiť spravodlivejšie prerozdeľovanie finančných zdrojov v prospech aktívnych a kvalitných 

pracovísk v rámci Univerzity Komenského. 
• Podporiť spravodlivejšie rozdelenie Grantov UK v prospech aplikovaných a prakticky zameraných 

vedeckých projektov. 
• Odstrániť nejasnosti týkajúcich sa platieb za validačné známky pri zápisoch študentov. 
• Podporiť znižovanie príspevkov na krytie nákladov spojených so zabezpečovaním rôznych konaní 

(RNDr.) a za úkony spojené s vydaním diplomu. 
 

My,  dolu  podpísaní  navrhujeme  RNDr.  Evu  Viglašovú  za  kandidáta  Prírodovedeckej  fakulty  UK  do 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie rokov 2015 – 2019. 

Meno, priezvisko, tituly  katedra / ročník / stupeň Podpis 

RNDr. Martin Daňo  Katedra jadrovej chémie 4. (III. stupeň)  
RNDr. Pavol Suchánek  Katedra anorganickej chémie 3. (III. stupeň)  
Mgr. Tibor Peňaška  Katedra organickej chémie 2. (III. stupeň)  
Mgr. Ján Horváth  Katedra ekológie 4. (III. stupeň)  
Mgr. Vladimír Bilohuščin  Katedra mineralógie a petrológie 3. (III. stupeň)  
 
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely AS UK 
 
RNDr. Eva Viglašová        V Bratislave, dňa 10.09.2015
           
                  


