
PRIF UK má k dispozícií 23 celofakultných učební (z toho 2 auly). Vo všetkých učebniach sú jednotné 

zostavy PC Lenovo + dataprojektor Epson. Auly sú vybavené aj audio zostavou v zložení zosilňovač, 

reprosústava a 3 mikrofóny (bezdrôtový ručný mikrofón, bezdrôtový klopový mikrofón a pultový 

mikrofón). V každej učebni je k dispozícií káblové pripojenie s rýchlosťou 100 Mb/s. 

 

Na obrázkoch vyššie sú fotografie zhotovené v Aule CH1-1. Prírodovedecká fakulta disponuje dvomi 

takýmito aulami. Každá z týchto ául má kapacitu vyše 200 osôb. Prírodovedecká fakulta nemá 

problém pokryť aj veľké prednáškové skupiny, a to pri racionálnom a vhodnom rozvrhu pre 

študentov všetkých študijných programov. 

  



 

Na obrázku vľavo je fotografia z učebne CH1-3, na PRIF UK sú ešte 3 rovnaké učebne s kapacitou 

presahujúcou 50 osôb.  Na pravom obrázku je fotografia z učebne B2-302, ide o menšiu učebňu 

s kapacitou do 25 osôb. Prírodovedecká fakulta disponuje veľkým množstvom učební s rôznou 

kapacitou a spôsobom usporiadania sedenia.  

Okrem štandardných posluchární sú k dispozícií 3 celofakultné počítačové učebne, v ktorých sa 

nachádza spolu 60 PC zostáv. Počítačové učebne sú taktiež doplnené minimálne jedným 

daprojektorom. 

 

 

 

 

 

  

  



Pre potreby dištančnej výuky  je v celofakultných učebniach nainštalovaný softvér MS Teams a 

webkamera. Fakulta disponuje aj tromi teleprezentačnými zariadeniami, ktoré dokážu komunikovať s 

akýmkoľvek teleprezentačným zariadením, ktoré používa na komunikáciu adresovaciu schému SIP. 

 

Na obrázku je teleprezentačné zariadenie Huawei. Rovnakým zariadením disponuje aj Katedra 

didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, pričom spomínaná katedra má k dispozícií aj 

ďalšie teleprezentačné zariadenie značky Cisco. Pomocou spomínaných zariadení sa realizujú školenia 

a videokonferencie s rôznymi zahraničnými inštitúciami. Bez problémov teda PriF UK spĺňa 

požiadavky pre dnešnú „online“ dobu. 

 

  



Okrem celofakultných posluchárni sú študentom k dispozícií aj katedrálne posluchárne a počítačové 

učebne. Vybavenie jednotlivých učební je rozdielne a závisí od potrieb výučby v jednotlivých 

študijných programoch. Katedrálne posluchárne a počítačové učebne spravujú katedrálni správcovia, 

tak aby vždy boli plne funkčné. Existuje nahlasovací e-mail pre prípadné technické problémy, ktoré sú 

riešené zväčša do 24 hodín. 

 

Na obrázku je zobrazená učebňa B2-420A, ktorá je vybavená okrem štandardnej výbavy aj 

interaktívnou tabuľou. Taktiež disponuje webkamerou pre možnosť dištančnej výuky. 

  



Okrem už spomínaných učební má Prírodovedecká fakulta UK k dispozícií aj dve prezentačné 

miestnosti v ktorých prebiehajú významné prednášky, konferencie a obhajoby záverečných prác. 

 

Na obrázku vľavo je prezentačná miestnosť 

AMOS. V miestnosti sú k dispozícií 

dataprojektory (3 kusy), notebook a ozvučenie. 

Prezentačná miestnosť CPS+ (obrázok vpravo) 

disponuje počítačom, dataprojektormi (2 kusy) 

a ozvučením. 





   

 

 

 

 


