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Kandidatúra do študentskej časti AS PRIF UK 

 
Meno, titul: Julián VRÁBEL 
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Ročník: 2./Mgr. 

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: Učiteľstvo biológie a angličtiny 

Kontakt:    email: vrabel36@uniba.sk 

 
 

Doterajšia činnosť v AS PRIF UK 

V ŠČ AS PRIF UK pôsobím od roku 2015, od roku 2018 ako tajomník a finančník. 

Som aktívnym členom pedagogickej, volebnej a mandátovej komisie na fakultnej úrovni. Svoje 

organizačné a administratívne zručnosti som využíval a stále využívam spolu s kolegami pri 

realizácii a participácii na podujatiach pre verejnosť, akcií a zábavných aktivít pre študentov 

a propagačných činností fakulty a univerzity (Deň otvorených dverí, Univerzitná a fakultná 

kvapka krvi, Športový Deň, Beánia prírodovedcov a matfyzákov, Párty prírodovedcov, 

Vianočná kapustnica, Gaudeamus a Veľtrhy vysokých škôl po celom Slovensku.)  

Som taktiež jedným zo zakladateľov a zakladateliek prvého univerzitného queer 

študentského spolku na Slovensku LIGHT* a šéfredaktorom študentského anglického časopisu 

Perspectives. Moje 2 ročné pôsobenie v neziskovej organizácii Future Generation Europe 

mi prinieslo veľa skúseností a nápadov, ktoré som doposiaľ dokázal zúročiť hlavne pri 

organizovaní a zdokonaľovaní projektu MINIERASMUS. Za svoje ďalšie prednosti 

považujem polročnú stáž v TEACH FOR SLOVAKIA, spoluprácu s LEAF Academy, 

pokračujúce školenia v oblasti aktivizmu a ľudských práv od AMNESTY 

INTERNATIONAL a SaplinQ, v ktorých som získal množstvo cenných kontaktov. 

 

Ciele na nasledujúce volebné obdobie 

Vyššie spomenuté skúsenosti a kompetencie chcem naďalej využívať v: 

 

• Reprezentácii, zastupovaní a pomoci študentom a študentkám, najmä všetkých 

fakultných a medzifakultných učiteľských kombinácií 

• Neustálom zlepšovaní kvality a propagácie vyššie uvedených aktivít 

• Popularizácii prírodných vied na stredných a základných školách a snažení sa 

o obnovu atraktivity štúdia učiteľských smerov ako aj vzťahov medzi katedrou 

didaktiky a študentmi a študentkami 

• Zvyšovaní povedomia študentov a študentiek o činnostiach Študentskej časti AS 

PRIF UK ako aj o dôležitosti ŠTUDENSTKEJ ANKETY 

• Zdokonaľovaní oddychových zón na fakulte 

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

V Bratislave, dňa 20.10.2021 

 

Julián Vrábel (Kandidatúra pre funkčné obdobie do 15.10.2023) 
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