
Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2017 
 

Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (ŠČAS PriF UK) sa počas roka 2017 okrem povinností v podobe účasti na 
zasadnutiach Akademického  senátu a vedenia fakulty venovala aj nižšie uvedeným 
činnostiam:  
 
Január 

20.1.2017 – Deň otvorených dverí PriF UK 
Na fakulte sa uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sa organizačne podieľali aj členovia 
ŠČAS PriF UK. Evidovaných bolo približne 350 študentov stredných škôl. Podujatie je 
zdokumentované formou krátkeho video-zostrihu, ktorý je dostupný na internetových 
stránkach fakulty. 
 
Február 

15.2.2017 – Prednáška prof. Kováča 
ŠČAS PriF UK pripravila prednášku spojenú s diskusiou, emeritného profesora z našej 
fakulty prof. RNDr. Ladislava Kováča, DrSc. na tému „Postavenie študentov vo 
vysokoškolskom systéme SR“. Prednáška bola zorganizovaná v súvislosti s udelením štátneho 
vyznamenania Pribinov kríž II. stupňa pre nášho profesora. 
 

27.2.2017 – Výjazdové zasadnutie ŠČAS PriF UK 
Na výjazdovom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Účelovom a tréningovom stredisku 
Univerzity Komenského v Modre, prebiehali diskusie o fungovaní a napredovaní ŠČAS. 
Členovia ŠČAS takisto plánovali organizáciu rôznych podujatí, diskutovali o problémoch 
študentov a rozdelili si úlohy na najbližšie obdobie. 
 
Marec 

8.3.2017 – Párty prírodovedcov 
Párty prírodovedcov sa uskutočnila v klube ELAM v Mlynskej doline, organizačne bola 
zastrešená členmi ŠČAS PriF UK a zúčastnilo sa jej približne 500 návštevníkov. 
 

14.3.2017 – Lámavica UK 

ŠČAS PriF UK a zástupcovia PriF UK v ŠČAS UK sa podieľali na propagácii Lámavice UK, 
ktorá bola organizovaná pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave.  
 

22.3.2017 – Konvent senátorov UK 

Členovia ŠČAS PriF UK sa zúčastnili Konventu senátorov UK, ktorú organizovala ŠČAS 
UK. Išlo o neoficiálne stretnutie volených zástupcov študentov, kde boli diskutované tri 
tematické okruhy: internacionalizácia, sociálne záležitosti a štúdium na UK. 
 
 
 
 



Máj 

3.5.2017 – Vedieť viac o darcovstve a transplantácii orgánov 
ŠČAS PriF UK participovala pri organizácií prednášky o darcovstve a transplantácii orgánov 
v súvislosti s podporou transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR. 
 
9.-10.5.2017 – Týždeň zdravia na PriF UK 
ŠČAS PriF UK organizovala na pôde fakulty týždeň zdravia, ktorého súčasťou bolo niekoľko 
akcií 

- Kvapka krvi a biologické merania, ktorých sa zúčastnilo  približne 160 darcov 
- Športový deň sa organizoval v súčinnosti s Právnickou a Lekárskou fakultou 

Univerzity Komenského v Bratislave v areáli internátu Družba. Pre nepriaznivé 
počasie bol športový deň zrušený. 

- „Dobrák od kosti“ - dobročinná akcia pod záštitou rektora UK organizovaná na celej 
univerzite. Išlo o popularizáciu registra darcov kostnej drene pre pomoc deťom 
s rakovinou. 

 
Jún 

Anketa PriF UK 
Študenti PriF UK mohli vyjadriť svoj názor na vyučovací proces, ako aj na pedagógov 
samotných. Do elektronickej ankety sa zapojilo 244 študentov, čo predstavuje 9 % podiel 
všetkých študentov PriF UK. 
 
Príprava materiálov pre ubytovací proces 

- Ubytovacia komisia sa zaoberala prípravou materiálu - Sprievodca Ubytovaním na UK 
a Sprievodca Ubytovaním na PriF UK 

 
Júl-August 

Ubytovanie študentov 
Členovia ŠČAS PriF UK participujúci v ubytovacej komisii našej fakulty zabezpečovali 
systém prideľovania internátneho ubytovania, odpovedali na otázky študentov, riešili 
problémy so systémom a boli v neustálom kontakte s IT centrom, s ktorým pracovali na čo 
najefektívnejšom riešení vzniknutých komplikácií. 
 
Príprava materiálov pre nových študentov 
Vševedníček na triednickú hodinu - sprievodca štúdiom na PriF UK pre prvákov. Cieľom tejto 

publikácie je pomôcť študentom zorientovať sa na fakulte: poradiť im ako funguje 
vysokoškolské štúdium, na koho sa majú obrátiť v prípade problému, kde sa dobre 
najesť, požičať resp. vytlačiť si skriptá a pod. 

Informačný leták - pri zápisoch, cieľom je jednoduchšia orientácia po fakulte a prvotné 
informácie, ktoré budú študenti po nástupe potrebovať 

Informačný leták - spoznaj svoje reprezentácie. Cieľom informačného letáku je lepšia 
informovanosť pre študentov, čo sa týka ich reprezentácií: ŠČAS PriF UK, ŠČAS UK, 
ŠRVŠ, ESU. 

 



September 

4.-8.9.2017 – Zápisy prvákov 
Členovia ŠČAS PriF UK sa podieľali na priebehu zápisov prvákov formou vytvorenia 
informačných pultov a taktiež krátkou prednáškou o základnom fungovaní na fakulte 
a ubytovacích zariadeniach. 
 
25.9.2017 – Triednická hodina 
ŠČAS PriF UK sa zúčastňuje na triednickej hodine, ktorá sa koná v prvý deň semestra a snaží 
sa novým študentom priblížiť možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia na 
fakulte. 
 
26-27.9.2017 – AmosFest 
Prvý oficiálny ročník (nultý ročník sa uskutočnil v roku 2016) festivalu, ktorý je pripravovaný 
pri príležitosti otvorenia akademického roka pre všetkých študentov našej univerzity. 
Zástupcovia našej fakulty v ŠČAS UK a ŠČAS PriF UK sa podieľali na propagácii 
a pomocných prácach na tejto akcii, ktorá je organizovaná pod záštitou rektora Univerzity 
Komenského 
 
27.9.2017 – Riadne voľby do ŠČAS PriF UK 
Dňa 27. septembra 2017 prebehli voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na 
funkčné obdobie od 16. 10. 2017 do 15. 10. 2019 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. 
Volieb sa zúčastnilo 355 študentov PriF UK, ktorí si prevzali hlasovacie lístky. Celkový počet 
vydaných volebných lístkov: 355, z toho 354 platných a 1 neplatný. Do ŠČAS PriF UK boli 
zvolení nasledujúci kandidáti: Peňaška, Przybyla, Pacalajová, Juračka, Adamčíková, Vrábel, 
Hegedüsová a Kondeková. 
 

Október 

19.10.2017 – Párty prírodovedcov 
Párty prírodovedcov sa uskutočnila v klube UNIQUE v Mlynskej doline a organizačne bola 
zastrešená členmi ŠČAS PriF UK. Zúčastnilo sa jej približne 500 študentov. 
 
November 

13.-15.11.2017 – Univerzitná kvapka krvi a Antropometria 

ŠČAS PriF UK organizovala na pôde fakulty Kvapku krvi, ktorej sa zúčastnilo 149 darcov 
a počas tohto podujatia prebiehali aj antropologické merania v spolupráci s Katedrou 
antropológie. 
 

20.-22.11.2017 – Minierasmus 
Viac ako 60 stredoškolákov si počas troch dní malo možnosť vyskúšať vyučovanie a život na 
našej fakulte vo všetkých odboroch. Väčšina z nich usúdila, že PriF UK je pre nich správnym 
krokom do budúceho štúdia. 
 

 

 



 

07.11.2017 – Noc príležitostí 
ŠČAS PriF UK  prišla s myšlienkou zorganizovať akciu Noc príležitostí, kde by sa 
prezentovali viaceré firmy so zameraním na prírodné vedy. Záštitu a organizáciu si osvojilo 
vedenie fakulty a zorganizovalo jej nultý ročník v spolupráci so ŠČAS PriF UK.  
 
22.11.2017 – Doplňujúce voľby do ŠČAS PriF UK 
Dňa 22. novembra 2017 prebehli voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na 
funkčné obdobie od 23. 11. 2017 do 11. 12. 2018 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. 
Volieb sa zúčastnilo 83 študentov PriF UK, ktorí si prevzali hlasovacie lístky. Celkový počet 
vydaných volebných lístkov: 83, z toho 81 platných a 2 neplatné. Do ŠČAS PriF UK bol 
zvolený kandidát Tomáš Cincula. 
 
30.11.2017 – Beánia  
Aj tento rok sa beánia realizovala v spolupráci so ŠČAS FMFI UK, ktorej sa zúčastnilo 
takmer 1000 študentov. 
 
December 

06.12.2017 – Vianočná Kapustnica 
Členovia ŠČAS pripravili pre študentov a zamestnancov PriF UK tradičnú „Vianočnú 
kapustnicu“, ktorej sa zúčastnilo približne 250 návštevníkov. 
 
05.-22.12 2017 – Univerzitný stromček prianí 
Univerzitný stromček prianí je dobročinná akcia organizovaná ŠČAS UK, ktorá prebieha na 
celej univerzite a naša fakulta na nej participuje. 
 
Okrem vyššie uvedených udalostí aktívne spolupracujeme so zástupcami ŠČAS UK, ŠRVŠ 
a takisto so zástupcami Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie UK. 
 
 
 
V Bratislave dňa 6.2.2018 


