
 Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2020 
 

 

Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

(ŠČAS PriF UK) sa počas roka 2020 okrem povinností v podobe účasti na zasadnutiach komisií, 

Akademického senátu a vedenia fakulty venovala aj nižšie uvedeným činnostiam: 

 

Január 

24.01.2020 – Deň otvorených dverí PriF UK 

Na fakulte sa uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sa organizačne podieľali aj členovia ŠČAS PriF 

UK. Evidovaných bolo niečo vyše cez 500 študentov stredných škôl. Podujatie je zdokumentované formou 

fotografií, ktoré sú dostupné na internetových stránkach fakulty. 

 

Január - Február 

 Kam na vysokú - ROADSHOW 

Členovia ŠČAS PriF UK sa podieľali na prezentácii fakulty a o možnostiach a výhodách štúdia na PriF UK 

na projekte Roadshow - Kam na vysokú?, kedy v priebehu 2 mesiacov navštívili mestá ako Trnava, Nitra, 

Žilina, Košice, Prešov a Banská Bystrica, aby sa pokúsili prilákať študentov a zvýšiť tak záujem a 

povedomie o štúdium prírodných vied. 

 

19.02.-22.02.2020 – Školenie študentských expertov na zabezpečovanie kvality 

Trojica zástupcov zo ŠČ AS PriF UK bola školená v Budapešti na vykonávanie funkcie do novo 

pripravovanej akreditačnej komisie, ktorá bude kontrolovať kvalitu štúdia VŠ na Slovensku. 

 

Marec 

04.03.-05.03.2020 - Profesia Days 

Na najväčšom festivale pracovných príležitostí v bratislavskej INCHEBE zástupcovia ŠČAS PriF UK 

približovali záujemcom nielen možnosti štúdia, ale aj možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu, ktoré 

štúdium na PriF UK otvára. 

 

Jún 

 Príprava materiálov pre ubytovací proces 

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

Sprievodca Ubytovaním na PriF UK 

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 kontakte s IT centrom, s ktorým spolupracovali na riešení vzniknutých komplikácií. 

 

 



Príprava materiálov pre nových študentov 

Vševedníček pri zápisoch - 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. 

 

September 

02.09.-07.09.2020 – Zápisy prvých ročníkov Bc. štúdia 

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. 

 

Október 

01.10.2020 – Doplňujúce voľby do ŠČAS PriF UK 

Dňa 1. októbra 2020 prebehli doplňujúce voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na funkčné 

obdobie od 1.10.2020 do 15.10.2021 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. Volieb sa zúčastnilo 108 

študentov PriF UK, ktorí si prevzali hlasovacie lístky. Celkový počet vydaných volebných lístkov: 108, z 

toho 108 platných a 0 neplatných. Do ŠČAS PriF UK boli zvolení kandidáti: Vrábel, Šmida, Bečka. 

 

November 

05.11.2020 – Celouniverzitné DOD UK Online 

Zástupcovia ŠČAS PriF UK sa zúčastnili na online DOD UK, kde prostredníctvom livestreamu a 

prezentácie priblížili štúdium na PriF UK a odpovedali na množstvo otázok od uchádzačov. Záznam je 

dostupný na YouTube kanáli Univerzity Komenského. 

 

10.11.2020 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus Online 

Séria úspešných podujatí Gaudeamus na propagáciu univerzít a možnostiach štúdia sa konala 

prostredníctvom online priestoru, kde práve PriF UK zastupovali členovia ŠČAS PriF UK. Nahrávka 

a prezentácia je dostupná v podobe videa na youtube kanáli Gaudeamus veletrh vzdělání. 

 

18.11.2020 – 50 ročník Študentskej vedeckej konferencie Online 

Členovia ŠČAS PriF UK každoročne participujú a pomáhajú pri organizácii tohto podujatia. 

 

30.11.2020 – MiniErasmus Online 

20 stredoškolákov malo možnosť počas jedného dňa oboznámiť sa s možnosťami štúdia, vyskúšať si 

vyučovanie a život na našej fakulte vo všetkých študijných odboroch prostredníctvom krátkych prednášok 

jednotlivých katedier a následnej živej diskusie so zástupcami ŠČAS PriF UK. Bol to už 9. ročník tohto 

úspešného projektu v spolupráci s občianskym združením Future Generation Europe. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=360hEozPlrM
https://www.youtube.com/watch?v=zthWv7Djk8M&ab_channel=Gaudeamusveletrhvzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD


Okrem vyššie uvedených udalostí sa s takmer mesačnou pravidelnosťou stretávame na zasadnutiach, kde 

riešime súčasné študentov fakulty a pripravujeme sa na vyššie spomínané aktivity pre akademickú obec, 

aktívne spolupracujeme so zástupcami ostatných fakultných ŠČAS, univerzitných ŠČAS UK, ŠRVŠ a 

takisto so zástupcami Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie UK.  

 

V neposlednom rade sa vo veľkej miere celoročne podieľame na propagácii fakulty, vedy a vzdelávania 

prostredníctvom Instagramového účtu s niekoľko desaťtisícovým dosahom, odpovedáme na otázky 

týkajúce sa štúdia, prihlášok alebo fakultných akcií, ktoré sú nám posielané mailom a pomáhame študentom 

pri problémoch dištančného vzdelávania na PriF UK.  

 

Na záver by sme nechceli opomenúť fakt, že v dôsledku vypuknutia celosvetovej pandémie, boli už od 

začiatku marca ovplyvnené všetky pravidelné aj nové plánované aktivity, ktoré sme chceli zorganizovať 

alebo sa ich zúčastniť. Konkrétne sa jedná o dve akcie Párty Prírodovedcov do roka, Konvent 

akademických senátorov a Konvent ŠRVŠ, Deň narcisov, Športový deň PriF UK, Prírodovedecká 

a Univerzitná Kvapka krvi, Beánia FMFI a PriF UK, Vianočná kapustnica, Kam na vysokú, či účasť na 

rôznych veľtrhoch VŠ alebo akcie Semestrobanie, ktorá sa mala uskutočniť k 80.výročiu PriF UK. 

 

V Bratislave dňa 31.1.2021 

 

Bc. Dominik Juračka   Bc. Julián Vrábel 

predseda ŠČ AS PriF UK               tajomník ŠČ AS PriF UK 


