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Kandidatúra do študentskej časti AS PriF UK 

Meno, titul:   Eva VIGLAŠOVÁ, RNDr. 
Trvalé bydlisko:  Gagarinova 16, Senec 90301 
Ročník:   III./PhD 
Odbor:   Anorganická chémia 
Kontakt:  

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

Doterajšia aktivita v Akademických senátoch 
V AS PriF UK aktívne pôsobím od roku 2014, od roku 2015 

ako podpredseda a v AS UK od roku 2016. Som aktívnou 
členkou Ubytovacej komisie na celouniverzitnej i fakultnej 
úrovnni, členkou Disciplinárnej komisie PriF UK. Organizačné 
schopnosti využívam pri realizácii podujatí propagujúcich 
vedecko-výskumnú činnosť fakulty (Študentské vedecké konferencie PriF UK, Kolokvium 
z jadrovej chémie PriF UK), pri propagácii štúdia na našej fakulte (Deň otvorených dverí PriF 
UK, Týždeň vedy a techniky), ale aj projektov s humanitným a voľnočasovým zameraním 
(Kvapka krvi, Biologické merania, Vianočná kapustnica, Párty prírodovedcov).   

Ciele na ďalšie volebné obdobie 
Mojím hlavným cieľom na ďalšie volebné obdobie je priblížiť význam a vzbudiť záujem 

o prírodné vedy na základných a stredných školách. Vyvolať záujem mladých budúcich 
kolegov o prírodovedné odbory našej fakulty, ktorý je posledné roky na zostupe. Naďalej 
participovať na organizácii vyššie uvedených podujatí a projektov. Ďaľšie aktivity: 

• Spopularizovanie študentskej ANKETY, aby sa študenti nebáli vyjadriť svoj názor na 
výučbu a pedagógov. 

• Ako niekoľko ročný člen Organizačného výboru ŠVK PriF UK chcem i naďalej 
udržať jej vysokú úroveň a vyvolať väčší záujem zo strany študentov o toto vedecké 
podujatie. 

• Ako člen Ubytovacej komisie UK a Ubytovacej komisie PriF UK zabezpečiť 
transparentnosť a objektivitu pri rozdeľovaní ubytovacích miest na internátoch.  

• Naďalej úzko spolupracovať so študentmi našej fakulty a tlmočiť ich návrhy 
a postrehy, prípadné problémy vedeniu fakulty a akademickému senátu. 

• Snažiť sa o zníženie byrokratického zaťaženia študentov. 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely AS PriF UK 

                V Senci, dňa 07.10.2016 

RNDr. Eva Viglašová                    (Kandidatúra pre funkčné obdobie do 11.12.2018) 
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