
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, AKADEMICKÝ SENÁT 

PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY- VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS PRIF UK 2021 

 

 

 

Kandidatúra do študentskej časti AS PRIF UK 

 

                                                                                                    
Meno, titul: David Pavel Královič, Mgr. 

Trvalé bydlisko: Haburská 21, 82101 Bratislava 

Ročník: 1./PhD. 

Odbor: Jadrová chémia 

Kontakt:   david.kralovic@uniba.sk 

  

  

 

 

 
 

Predstava o činnosti v AS PRIF UK 

 

Mojim hlavným záujmom v AS PRIF UK je hájiť práva študentov a podávať  

im pomocnú ruku počas celého štúdia, najmä študentom prvých ročníkov, aby ich začlenenie  

sa do chodu takej veľkej fakulty, akou je tá naša, bolo čo najjednoduchšie a aby sa mali  

na koho obrátiť. Taktiež je mojim cieľom priblížiť význam prírodných vied študentom stredných 

škôl a pomôcť tak vzbudiť záujem mladých, potenciálnych budúcich kolegov  

o prírodné vedy, ktorý je posledné roky na zostupe.  

 Ďalším významným cieľom je snaha o zlepšovanie a rozširovanie stravovacích služieb  

na pôde Prírodovedeckej fakulty UK, nakoľko prístup ku kvalitnej a zdravej výžive  

je dôležitou súčasťou nielen v súčasnej pandemickej situácií, ale aj pre zdravý životný štýl a pre 

dostupnosť kvalitných stravovacích možností na pôde fakulty pre študentov a zamestnancov. 

 V neposlednom rade bude mojou snahou neustále rozširovanie spoluprác rôznych 

odborov, katedier a výskumných skupín nielen medzi sebou, ale aj s externými a zahraničnými 

inštitúciami. 

Mojimi ďalšími cieľmi sú: 

 rozšíriť záujem študentov a predstaviť im prácu ľudí v Akademickom senáte PRIF UK 

 zlepšovanie a rozširovanie stravovacích služieb na pôde Prírodovedeckej fakulty UK 

 hájiť práva študentov a podávať im pomocnú ruku počas celého štúdia  

 snažiť sa o rozširovanie spoluprác rôznych odborov, katedier a výskumných skupín 

 budovať odpočinkové miesta na fakulte a miesta na samoštúdium 

 podporovať kvalitu prípadnej dištančnej formy výučby a zabezpečovať technickú 

 podporu študentom 

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely AS PRIF UK 
 
                                    V Bratislave, dňa 13. 9.2021 

 

  Mgr. David Pavel Královič, v. r.     (Kandidatúra pre funkčné obdobie do 15.10.2023) 


