
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 
DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS  

  (zostávajúce funkčné obdobie: 1.10.2020 – 15.10.2021) 

 

 

 

Kandidát do ŠČAS PriF UK: 

Meno a priezvisko: Mgr. Dominik Šmida 
Študijný program: Didaktika biológie 
Ročník: 1./PhD. 
E-mailová adresa: smida8@uniba.sk  

 

Predstava o činnosti v ŠČAS Prif UK: 

 Moja kandidatúra do ŠČAS vychádza z potreby zastrešovať a hájiť záujmy nie len 

študentov učiteľských kombinácii, ale aj všetkých študentov študujúcich na našej fakulte. 

Mnoho študentov má jedinečné postrehy a návrhy týkajúce sa nielen ich štúdia, ale aj chodu 

a organizácie fakulty, preto by bola škoda, keby ich myšlienky zostali nevypočuté. Ako 

kandidát do ŠČAS si dávam za primárny cieľ vypočuť návrhy študentov a prezentovať ich 

Akademickému senátu, aby zohľadnil ich názor pri rozhodovaní o smerovaní našej fakulty. 

 To, ako naša fakulta bude napredovať, nezávisí len od dekanátu, profesorov či 

vyučujúcich, ale aj od študentov, ktorí po skončení štúdia budú Prírodovedeckú fakultu 

reprezentovať vo svojich vybraných povolaniach. Z tohto dôvodu je potrebné pre študentov 

vybudovať také podmienky, aby boli čo najúspešnejší na pracovnom trhu a aby sa mohli vždy 

s hrdosťou oprieť o svoje vzdelanie na našej fakulte.   

 Ako študent, ktorí začínal svoju študijnú kariéru priamo na tejto fakulte, poznám 

najčastejšie problémy, s ktorými sa študenti počas štúdia stretávajú. Viem, aké ťažké je 

zorientovať sa prvákom v nekonečnom kolotoči medzi AIS-om a študijným oddelením. Ako 

kandidát do ŠČAS som pripravený im podať pomocnú ruku a uľahčiť im čo najviac tento 

náročný úvod na vysokej škole. 

 Štúdium nie je len o prednáškach, seminároch, cvičeniach a skúškach, ale aj 

o mimoškolských aktivitách, ktoré by mali pomôcť študentom odbúrať stres, nadviazať nové 

kontakty a aj nazbierať cenné skúsenosti pre ich ďalší profesijný rast. Ako kandidát do ŠČAS by 

som chcel priniesť študentom viac zaujímavých podujatí na našej fakulte, ktoré by obohatili 

ich študentský život.  
 

Podpisom udeľujem súhlas s kandidatúrou do ŠCAS a zároveň aj súhlas so spracovaním osobných údajov.  

 

 

V Bratislave, 22.9.2020                                                                                             Mgr. Dominik Šmida 
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