
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, AKADEMICKÝ               

SENÁT PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY-VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS PRIF UK 2020 

 

Kandidatúra do študentskej časti AS PRIF UK 

 

Meno, Titul:                 Bc. Jakub Strapec 

Trvalé bydlisko:            hlavná 20/6 Žaškov 027 21  

Ročník:                         1./Mgr.  

Odbor:                 Fyziológia živočíchov a etológia 

Kontakt:     mail: jakubstrapec@gmail.com  

                 mobil: 0905 922 540  

 

 

Niečo o mne  

Prírodovedecká fakulta UK je mojím druhým domovom, preto viem, kde má naša škola 

najväčšie rezervy. Vzdelanie vnímam ako budúcnosť našej krajiny, a to je zároveň môj zdroj 

motivácie, prečo kandidovať do akademického senátu.  

Z môjho viac ako ročného pôsobenia v bratislavskej skupine nadácie Zastavme korupciu som 

si odniesol množstvo skúseností. Predovšetkým v oblasti organizovania spoločenských 

a osvetových akcií. Myslím, že fungovanie fakulty nespočíva v počte sedacích vakov 

a pripojenia na wifi sieť v oddychových zónach. Preto vám predstavím niektoré z mojich ideí 

ako povzniesť našu fakultu na vyššiu úroveň. 

Predstava o činnosti v AS PRIF UK 

 Zvýšenie propagácie fakulty a popularizovanie prírodných vied. 

Zvýšiť záujem študentov o akcie ako študentská kvapka krvi, športový deň či Párty 

prírodovedcov. Zlepšenie prezentovania sa prostredníctvom sociálnych sietí a DOD 

(v praxi som sa stretol s mnohými potenciálnymi budúcimi študentmi, ktorí aj mali 

záujem o štúdium na Prírodovedeckej fakulte ale boli nedostatočne informovaní). 



 Podpora propagácie študentskej ankety. Pretože tento spôsob vyjadrenia  

názoru vnímam ako dôležitý (aby sa študenti nebáli vyjadriť svoj názor a rozvinula sa 

konštruktívna debata ako zlepšiť niektoré nedostatky). 

 Zastupovanie všetkých študentov fakulty so špeciálnym ohľadom na 

učiteľské a medzifakultné odbory, ktoré sú, podľa môjho názoru mnohokrát 

prehliadané. 

 Zaviesť diskusie na aktuálne témy (využitie prítomnosti odborníkov z našej 

fakulty, pozývanie rôznych zaujímavých hostí, podľa aktuálneho stavu online a do 

budúcna priamo na pôdu fakulty). 

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely AS PRIF UK. 

 

Bc. Jakub Strapec      V Bratislave, dňa 16.9.2020 

 

    (Kandidatúra pre funkčné volebné obdobie do 15.10.2021) 


