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V AS PriF UK aktívne pôsobím od roku 2014, od roku 2015 ako 

podpredseda a v AS UK od roku 2015. Okrem toho som aktívnou členkou Ubytovacej komisie UK, 

Ubytovacej komisie PriF UK a Disciplinárnej komisie PriF UK. Nakoľko som organizačný typ 

človeka participujem pri organizácií rôznych školských aj mimoškolských aktivít pre študentov 

a pedagógov naše fakulty (DOD, Kvapka Krvi, Biologické merania, Vianočná kapustnica a iné.).  

Na pôde Prírodovedeckej fakulty je záslužná moja činnosť v oblasti popularizácie vedy 

a výskumu, a to nielen na území Slovenskej republiky. Podieľam sa na organizácií odborných 

seminárov, prednášok a exkurzií, som niekoľkoročnou členkou Organizačného výboru Študentkých 

vedeckých konferencii PriF UK, ktoré sú momentálne na úrovni najväčšieho vedeckého podujatia 

s medzinárodnou účasťou svojho druhu na Slovenku. Som aktívnou členkou Slovenskej nukleárnej 

spoločnosti a Slovenskej chemickej spoločnosti. Svojou činnosťou sa usilujem presadzovať 

a podporovať principiálne správne a racionálne riešenia a opatrenia, ktoré zlepšujú podmienky 

a postavenie študentov na vysokých školách. 

 

V prípade Vašej podpory by som chcela v ŠRVŠ dosiahnúť: 

 Zlepšenie informovanosti študentov PriF UK a celej akademickej obce PriF UK 

o záležitostiach prerokovaných na VZ ŠRVŠ 

 Prehĺbiť medziuniverzitnú, ako aj medzifakultnú spoluprácu v organizácií rôznych vedeckých 

aj nevedeckých podujatí  

 Podporiť spravodlivejšie prerozdeľovanie finančných zdrojov v prospech aktívnych 

a kvalitných pracovísk na vysokých školách v SR 

 Vzbudiť záujem kompetentných orgánov o podporu mladých, potenciálnych budúcich 

kolegov v prírodných vedách, o ktoré je záujem v posledných rokoch na zostupe 

 Prehodnotenie prideľovania a vyplácania motivačných štipendií, ktoré sa uskutočňuje v súlade 

s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy  

 

Mojím najvýznamnejším cieľom je dostať do povedomia študentov PriF UK, prácu ľudí v ŠRVŠ, 

aby boli informovaní, že ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl na Slovensku, sme 

tu hlavne pre nich a nemali zábrany nás kontaktovať s rôznymi otázkami, či problémami. 

 
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov  
 

RNDr. Eva Viglašová        V Bratislave, dňa 11.10.2016

      

                  


