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Predstava o činnosti v AS PRIF UK 
            Tí, ktorí ma poznajú vedia, že veľmi rada každému pomôžem a preto chcem pomôcť aj 

nám, študentom Prírodovedeckej fakulty UK, aby sme naše štúdium zvládli tak, ako si to každý 

z nás určite už dlho predstavujeme.  

            Uvedomujem si, že nie vždy je štúdium jednoduché a občas sa môžu naskytnúť menšie 

komplikácie. Rada by som preto prispela k tomu, aby sa vždy čo najrýchlejšie a najefektívnejšie 

vyriešili všetky ťažkosti, ktoré by sa mohli naskytnúť.  

            Jedným z mojich hlavných cieľov je dostať do povedomia verejnosti vedu a našu 

fakultu, taktiež zároveň priblížiť okoliu dôležitosť prírodných vied, ktoré sú pre budúcnosť 

nevyhnutné a veľmi dôležité. 

            Som ochotná hájiť záujmy študentov na úrovni vedenia fakulty a národnej úrovni 

v Študentskej rade vysokých škôl najlepšie ako budem vedieť. V minulosti som sa venovala 

podobným aktivitám, z tohto dôvodu si myslím, že budem mať čím prispieť.  

 

Okrem iného mám záujem o: 

 

 Priblíženie práce ľudí v AS PRIF UK študentom, aby vedeli, že sa môžu na nás 

kedykoľvek spoľahnúť a osloviť nás s ich problémami, ktoré sa budeme snažiť 

vyriešiť 

 Zaobstaranie viacerých skriniek na chodbách, kde si študenti budú môcť odkladať 

študijné pomôcky (laboratórny plášť, knihy...) 

 Rozšírenie oddychových zón (tuli vaky, ktoré sú medzi študentmi veľmi obľúbené) 

 Vedenie odborných diskusií/besied s vedením fakulty o jej smerovaní 

 Snahu presadiť hromadné študentské požiadavky a nápady 

 Udržanie informovanosti študentov a riešenie študentských problémov 

 Spopularizovanie študentskej ANKETY, kde študenti môžu vyjadriť svoj názor 

 Propagáciu a organizáciu vedecko-výskumných a propagačných aktivít našej fakulty. 

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely AS PRIF UK 
 

V Bratislave, dňa 29.09.2021 

 

Alexandra Chrenová (Kandidatúra pre funkčné obdobie do 15.10.2023) 


