
Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2021

Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(ŠČAS PriF UK) sa počas roka 2021 okrem povinností v podobe účasti na zasadnutiach komisií,
Akademického senátu a vedenia fakulty venovala aj nižšie uvedeným činnostiam:

Február
04.02.2021 – 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 zástupcovia ŠČAS PriF UK. Nahrávka
a prezentácia je dostupná v podobe videa na youtube kanáli Gaudeamus veletrh vzdělání.

05.02.2021 – Online deň otvorených dverí PriF UK

Na fakulte sa uskutočnil deň otvorených dverí v online forme, na ktorom sa organizačne podieľali aj
zástupcovia aj zástupkyne ŠČAS PriF UK. Kumulatívne bolo na streame vo vrchole sledovanosti na
podujatí do 300 študentov a študentiek. Záznam všetkých odborných sekcií je dostupný v podobe videí na
YouTube kanály Prírodovedeckej fakulty UK a do 30.1.2022 si ich pozrelo zhruba 1600 ľudí.

16.02.2021 – Celouniverzitný online deň otvorených dverí
Zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK sa zúčastnili na celouniverzitnom online DOD UK, kde
prostredníctvom livestreamu a prezentácie priblížili štúdium na PriF UK a odpovedali na otázky z
obecenstva. Záznam je dostupný na Facebooku Univerzity Komenského.

24.02.2021 – Minikvíz bizarností na Instagrame

Prostredníctvom funkcie živého vysielania na Instagram účte prifuk si zástupcovia a zástupkyne všetkých
odborov ŠČAS PriF UK pripravili hodinový minikvíz o bizarnostiach zo sveta prírodných vied. Po krátkom
minikvíze v krátkosti predstavili svoj študíjny odbor a odpovedali na otázky sledovateľov a sledovateliek.
Živé vysielanie si celkovo pozrelo do 100 ľudí.

Február - Marec

Dotazník pre študentov a študentky PriF UK k hodnoteniu kvality dištančnej výučby

Zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK v spolupráci s vedením PriF UK vytvorili, distribuovali
a spracovali online dotazník k hodnoteniu kvality dištančnej výučby na PriF UK. Dotazník vyplnilo 424
študentov a študentiek a výsledky boli neskôr prezentované vedeniu fakulty.

https://www.youtube.com/watch?v=qRqDL0WzQ-I&t=14526s&ab_channel=Gaudeamusveletrhvzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
https://www.facebook.com/Comenius.University/videos/475419806803103/


Marec

Intenzívna kampaň na protest proti novele vysokoškolského zákona
V priebehu marca sa zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK spolupodieľali na proteste proti politizácii
verejných vysokých škôl cez novelu vysokoškolského zákona prostredníctvom:

● krátkych názorových a faktických videí na YouTube kanáli a Facebooku Univerzity Komenského;
● komunikačných kanálov, kde jednoduchými grafikami vysvetľovali podrobnosti zákona

a dôležitosť protestu;
● rozhovorov so študentami a študentkami o potrebe aktivizácie a participácie na proteste.

Apríl
13.04.2021 – Online diskusia s dekanom PriF UK k výsledkom študentskej ankety
ŠČAS PriF UK v spolupráci s pánom dekanom PriF UK zorganizovala verejnú online diskusiu
prostredníctvom MS Teams, kde spolu neformálne diskutovali nielen o výsledkoch ankety, jej dôležitosti
a potrebe vypĺňania, ale aj o nápadoch a vylepšeniach výučby či ďalších krokoch fakulty v čase pandémie.
Na záver diskusie mali študenti a študentky možnosť anonymne klásť otázky cez platformu Sli.do.

21.04.2021 – 51.ročník Študentskej vedeckej konferencie Online
Zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK participovali a pomáhali pri organizácii tohto podujatia.

Máj
18.05.2021 – Zaži deň v koži vysokoškoláka 2021
Zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK na online podujatí „Zaži deň v koži vysokoškoláka“ predstavili
potenciálnym uchádzačom a uchádzačkám študentský život na fakulte a na internáte, poradili im pár ako sa
pripraviť na zmenu zo strednej na vysokú školu a odovzdali rady, ktoré by mali dostať všetci a všetky
prváci a prváčky na Univerzite Komenského. Záznam je dostupný na YouTube kanály Univerzity
Komenského

Jún-August
Príprava materiálov pre ubytovací proces

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

Ubytovanie študentov a študentiek

Zástupcovia a zástupkyne 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.

https://www.youtube.com/watch?v=5YfAKdEgvQ8&t=2361s&ab_channel=UniverzitaKomensk%C3%A9ho
https://www.youtube.com/watch?v=5YfAKdEgvQ8&t=2361s&ab_channel=UniverzitaKomensk%C3%A9ho


Príprava materiálov pre nových študentov a študentky

Tvorba Vševedníčka k zápisom - sprievodca štúdiom na PriF UK pre prvákov. Cieľom tejto publikácie je
pomôcť študentom a študentkám 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.-07.09.2021 – Zápisy prvých ročníkov Bc. štúdia

ŠČAS PriF UK sa podieľala na organizácií a hladkom priebehu zápisu ľudí do prvého ročníka.

Október
07.10.2021 – Voľby do ŠČAS PriF UK
Dňa 7. októbra 2021 prebehli voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od
16.10.2021 do 15.10.2023 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. Volieb sa zúčastnilo 131 študentov a
študentiek PriF UK, ktorí a ktoré si prevzali hlasovacie lístky. Celkový počet vydaných volebných lístkov:
131, z toho 127 platných a 4 neplatných. Do ŠČAS PriF UK boli zvolení a zvolené nasledujúci kandidáti
a kandidátky: Bc. Bečka, Mgr. Cifraničová, Mgr. Čičkan, Chrenová, Iková, Mgr. Juračka, Bc.
Kardohelyová, Mgr. Kráľovič, Mgr. Stankovianska, Mgr. Šmida, Mgr. Vrška .

07.10.2021 – 37.ročník AgroFilm-u na PriF UK

Zástupcovia ŠČAS PriF UK sa spolu s vedením PriF UK spolupodieľali na organizácii a propagácii
Medzinárodného filmového festivalu AgroFilm, ktorého časť sa uskutočnila práve na pôde PriF UK.

15.10.2021 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus Bratislava 2021

Séria úspešných podujatí Gaudeamus na propagáciu univerzít a možnostiach štúdia po strednej škole sa
konala v Inchebe v Bratislave, kde PriF UK reprezentovali zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK.

28.10.2021 – Doplňujúce voľby do ŠČAS PriF UK

Dňa 28. októbra 2021 prebehli doplňujúce voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na funkčné
obdobie od 16.10.2021 do 15.10.2023 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. Volieb sa zúčastnilo 174
študentov a študentiek PriF UK, ktorí si prevzali hlasovacie lístky. Celkový počet vydaných volebných
lístkov: 174, z toho 171 platných a 3 neplatné. Do ŠČAS PriF UK boli zvolení a zvolené nasledujúci
kandidáti a kandidátky: Blaško, Huska, Choreň, Bc. Šemelák, Bc. Vrábel.

November

03.11.2021 – Celouniverzitné DOD UK Online
Zástupkyňa ŠČAS PriF UK sa zúčastnila na online DOD UK, kde prostredníctvom livestreamu a
prezentácie priblížila štúdium na PriF UK a odpovedala na otázky od obecenstva. Záznam je dostupný na
YouTube kanáli Univerzity Komenského.

https://www.youtube.com/watch?v=V00KRBSlW94&ab_channel=UniverzitaKomensk%C3%A9ho


04.11.2021 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus Nitra 2021

Séria úspešných podujatí Gaudeamus na propagáciu univerzít a možnostiach štúdia po strednej škole sa
konala v Agrokomplex Nitra, kde PriF UK reprezentovali zástupcovia a zástupkyne ŠČAS PriF UK.

Pokračovanie protestu proti novele vysokoškolského zákona
ŠČAS PriF UK sa zúčastnila protestných kampaní aj oficiálnych protestných pochodov proti politizácii
verejných vysokých škôl.

22.11. – 26.11.2021 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus Brno 2021
Séria úspešných podujatí Gaudeamus na propagáciu univerzít a možnostiach štúdia po strednej škole sa
konala na Výstavišti v Brne, kde PriF UK reprezentoval zástupca ŠČAS PriF UK spolu s vedením PriF UK.

Okrem vyššie uvedených udalostí sme sa s takmer mesačnou pravidelnosťou stretávali na zasadnutiach, kde
sme riešili momentálne problémy študentov a študentiek fakulty a pripravovali sme sa na vyššie spomínané
aktivity pre akademickú obec, aktívne sme spolupracovali so zástupcami a zástupkyňami ďalších fakultných
ŠČAS, univerzitných ŠČAS UK, ŠRVŠ a takisto s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie UK.

V neposlednom rade sme sa vo veľkej miere celoročne podieľali na propagácii fakulty, vedy a vzdelávania
prostredníctvom Instagramového účtu s niekoľko desaťtisícovým dosahom a spolupracovali sme
s desiatkami organizácií pri zdieľaní noviniek, podujatí a dôležitých udalostí z vedeckého prostredia.
Pravidelne sme odpovedali na otázky týkajúce sa štúdia, prihlášok alebo fakultných akcií, ktoré nám boli
posielané mailom a pomáhali sme študentom a študentkám pri problémoch hybridného vzdelávania na PriF
UK.

Na záver by sme nechceli opomenúť fakt, že v dôsledku pokračujúcej celosvetovej pandémie, boli
celoročne ovplyvnené všetky pravidelné aktivity, ktoré organizujeme alebo sa zúčastňujeme. 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 a
Vianočná kapustnica.

V Bratislave dňa 31.1.2022

Mgr. Dominik Juračka Bc. Julián Vrábel
predseda ŠČ AS PriF UK tajomník ŠČ AS PriF UK


