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

  (funkčné obdobie: 16.10.2021 – 15.10.2023) 

 

 

 

Kandidát do ŠČAS PriF UK: 

Meno a priezvisko: Mgr. Dominik Šmida 
Študijný program: Didaktika biológie 
Ročník: 2./PhD. 
E-mailová adresa: smida8@uniba.sk  

 

Predstava o činnosti v ŠČAS Prif UK: 

 V Študentskej časti AS som pôsobil aj v akademickom roku 2020/2021, takže v tejto 

organizácii nie som až tak úplným nováčikom. Ako denný doktorand na Katedre didaktiky som 

sa snažil zastrešovať a hájiť záujmy nie len študentov učiteľských kombinácií, ale aj ostatných 

študentov študujúcich na našej fakulte. Mnoho z vás má jedinečné postrehy a návrhy týkajúce 

sa nie len ich štúdia, ale aj chodu a organizácie fakulty, ktoré však žiaľ niekedy nemajú odvahu 

odprezentovať priamo vedeniu danej katedry či fakulty. Ako kandidát do ŠČAS si preto dávam 

za primárny cieľ vypočuť návrhy študentov a prezentovať ich vedúcim pracovníkom 

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

 Napredovanie našej Prírodovedeckej fakulty nezávisí len od dekanátu či vyučujúcich, 

ale aj od nás, študentov, ktorí po skončení štúdia budú fakultu reprezentovať vo svojich 

vybraných povolaniach. Z tohto dôvodu by fakulta mala vytvoriť študentom také podmienky, 

aby boli čo najúspešnejší na pracovnom trhu a aby sa mohli vždy s hrdosťou oprieť o svoje 

vzdelanie. Ako člen ŠČAS sa budem aktívne snažiť zlepšovať podmienky vášho štúdia tak, aby 

ste z rokov, ktoré tu strávite, vyťažili to maximum, ktoré sa vyťažiť dá.  

 Ako študent, ktorý začínal pred niekoľkými rokmi študovať na Prírodovedeckej fakulte, 

som si prešiel rovnakými problémami, akými si možno prechádzate teraz aj vy. Ako kandidát 

do ŠČAS som pripravený podať pomocnú ruku každému študentovi, ktorý ma požiada o pomoc 

či radu. 

 Štúdium nie je len o prednáškach, seminároch či skúškach, ale aj o mimoškolských 

aktivitách, ktoré by vám mali pomôcť odbúrať stres, nadviazať nové kontakty a nazbierať 

cenné skúsenosti pre ďalší profesijný rast. Ako kandidát do ŠČAS by som chcel priniesť 

študentom viacero zaujímavých podujatí na našej fakulte, ktoré by obohatili ich študentský 

život.  
 

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

 

V Bratislave, 28.09.2021                                                                                         Mgr. Dominik Šmida 
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