	Výročná správa činnosti ŠČAS 2015
Študentská časť AS PriF UK sa v roku 2015 okrem povinností v senáte venovala uvedeným činnostiam: 


	Január
23.1.2015 – Deň otvorených dverí PriF UK
Na fakulte sa uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sa organizačne podieľali aj členovia ŠČAS. Evidovaných bolo do 500 študentov stredných škôl.
	 Február
6.2.2015 – školenie Typo3
Vladimír Bilohuščin a Libor Pukančík sa zúčastnili školenia webového rozhrania Typo3.


20.2.2015 – Stretnutie s dekanom fakulty
ŠČAS pozvalo na stretnutie dekana fakulty doc. RNDr. Milan Triznu, PhD., ktorý pozvanie prijal a prišiel diskutovať o návrhoch ŠČAS na zlepšenie podmienok na fakulte.
	Apríl
14 - 16.4.2015  - Prírodovedecká Kvapka Krvi

Organizačne zabezpečili členovia ŠČAS v spolupráci s NTS. Evidovaných bolo celkovo 112 darcov.
	Máj
08.05.2015 – Športový deň PriF UK

Členovia ŠČAS pre študentov a priateľov fakulty zorganizovali športovú akciu na ihriskách pri internátoch Družba, ktorej sa zúčastnilo približne 100 športovcov.
	Máj – Júl
18.5.2015 – 6.7.2015 – študentská anketa
Počas necelých troch mesiacov mali študenti PriF UK vyjadriť svoj názor na vyučovací proces, ako aj na pedagógov samotných. Do ankety sa zapojilo 597 študentov, čo predstavuje 19 percentný podiel.

Jún – August
Príprava informačnej brožúry pre novoprijatých študentov
	September
2 – 7.9.2015 – zápisy prvákov

Členovia ČŠAS sa podieľali na priebehu zápisov prvákov formou vytvorenia informačných pultov a taktiež krátkou prednáškou o základnom fungovaní na fakulte a ubytovacích zariadeniach.

30.9.2015 – voľby do ŠČAS
Voľby do ŠČAS na obdobie 16.10.2015 – 15.10.2017. Volieb sa zúčastnilo 228 študentov PriF UK. Zvolení boli: Mgr. Tibor Peňaška, Mgr. Vladimír Bilohuščin, Katarína Martikánová, Mgr. Vojtech Przybyla, Martin Lukáč, Alžbeta Vašková, René Trembáč. 
	Október
14.10.2015 – párty prírodovedcov
Pri príležitosti osláv75. výročia založenia fakulty, pripravila ŠČAS pre študentov tanečnú zábavu, ktorej sa zúčastnilo približne 600 ľudí.
	November
9.-11.11.2015 – Univerzitná Kvapka Krvi

Členovia ŠČAS sa organizačne podieľali na príprave akcie pre darcov krvi v spolupráci s NTS. Evidovalo sa približne 180 darcov.

13.11.2015
Za podpredsedu AS PriF UK bola zvolená RNDr. Eva Viglašová. Za člena predsedníctva AS PriF UK Mgr. Vladimír Bilohuščin.

27.11.2015 – Beánia matfyzákov a prírodovedcov
Členovia ŠČAS sa organizačne podieľali na príprave beánie v Refinery Gallery.

25. – 30.11.2015 – Minierasmus
Študenti stredných škôl zavítali na pôdu PriF UK, aby si na vlastnej koži vyskúšali štúdium na tejto fakulte. Členovia ŠČAS participovali na tomto projekte.
	December
08.12.2015- Vianočná Kapustnica

Členovia ŠČAS pripravili pre študentov a zamestnancov PriF UK tradičnú „Vianočnú kapustnicu“, ktorej sa zúčastnilo približne 300 ľudí.




5. 4. 2016							Mgr. Vladimír Bilohuščin












