
 
Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
 
__________________________________________________________________________ 
 

ZÁPISNICA č. 1 
z 1. riadneho zasadnutia ŠČ Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 06. 10. 2020 o 1700 hodine na platforme MS TEAMS 
 
 
 Program:     Prítomní: 
 

1. Otvorenie     1. Bc. Dominik Juračka  12. Bc. Julián Vrábel 
2. Schválenie programu    2. Mgr. Lucia Procházková 13. Bc. Matej Šemelák 
3. Voľby do ŠČAS a privítanie nových členov 3. Bc. Adriana Jariabková 14. Bc. Dominik Terpák 
4. Voľba tajomníka ŠČ AS PriF UK  4. Bc. Andrej Feješ   

5. Zápis prvákov    5. Bc. Andrea Chovancová Ospravedlnení: 
6. Sem8str0branie    6. Karin Iková   1. Bc. Alica Lokajová 
7. Aktuálne informácie z vedenia a ŠRVŠ  7. Michaela Kardohelyová 2. Bc. Andrej Hurajt  
8. Príprava na senát    8. Mgr. Dominik Šmida   
9. Rôzne     9. Mgr. Gabriela Stehlíková Neprítomný: 
      10. Mgr. Petronela Nováková 1. Mgr. Samuel Furka 

       11. Bc. Emil Bečka 
 

Priebeh rokovania: 
 
1. Otvorenie: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Dominik Juračka privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

2. Schválenie programu zasadnutia: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Dominik Juračka oboznámil 

plénum ŠČ AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia. Nikto z prítomných nemal voči 

predloženému programu žiadne námietky ani neboli prednesené žiadne návrhy na doplnenie 

programu. Prebehlo hlasovanie. 

       (za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

3. Voľby do ŠČAS a privítanie nových členov: Zástupkyňa ŠČ AS PriF UK vo volebnej a 

mandátovej komisii Bc. Adriana Jariabková prítomných oboznámila s výsledkami doplňujúcich 

volieb do ŠČ AS PriF UK z dňa 01.10.2020, na základe ktorých boli zvolení noví členovia – Bc. 

Julián Vrábel, Mgr. Dominik Šmida a Bc. Emil Bečka. K výsledkom a priebehu volieb prebehla 

krátka diskusia. Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Dominik Juračka v krátkosti novým členom predstavil 

fungovanie ŠČ AS PriF UK, postavenie inštitúcie v rámci Univerzity Komenského a aktivity, na 

ktorých sa podieľa. V zápätí sa noví členovia predstavili, vysvetlili svoj zámer a ciele v ich pôsobení 

v ŠČ AS PriF UK. 

 

4. Voľba tajomníka ŠČ AS PriF UK: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka oboznámil potrebu 

zvolenia si nového tajomníka ŠČ AS PriF UK, vysvetlil popis práce a povinnosti 

tejto funkcie, požiadal plénum o nominácie a sám do funkcie nominoval Bc. Vrábla, ktorý 

s nomináciou súhlasil. Nikto z prítomných nenominoval ďalšiu osobu a k nominácii neboli žiadne 

námietky. Prebehlo hlasovanie. 

(za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1) 



5. Zápis prvákov: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka prítomných oboznámil s priebehom zápisu 

prvákov a nárastom počtu zapísaných. Medzi rôzne možné faktory tohto nárastu, okrem iného, 

uviedol aj aktuálnu epidemiologickú situáciu. Zároveň vyjadril vďaku všetkým zúčastnením, ktorí sa 

podieľali na hladkom priebehu tejto akcie, nakoľko bola situácia sťažená kvôli sprísneným 

hygienickým opatreniam. 

 

6. Sem8str0branie: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka a Bc. Terpák prítomných oboznámili 

s námetom novej akcie, ktorá mala prebehnúť na začiatku akademického roka k 80.výročiu vzniku 

PriF UK. Týkať sa mala najmä podpory a pomoci študentom prvého ročníka Bc. štúdia. Mala 

obsahovať poradňu pre všetky typy odborov, burzu skrípt, SWAP – výmena oblečenia a rôzne 

diskusie so zaujímavými osobnosťami. Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka pripomenul, že kvôli 

súčasnej situácii akciu nebude možné zorganizovať a pokiaľ sa epidemiologická situácia zlepší a 

letný semester bude prezenčne, bude možné akciu pripraviť na jar aj v spolupráci s dekanom fakulty. 

 

7. Aktuálne informácie z vedenia a ŠRVŠ: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka podal informácie zo 

zasadnutia vedenia a predsedníctva Akademického senátu PriF UK ako aj ŠRVŠ. Na žiadosť dekana 

fakulty zdôraznil potrebu sledovať situáciu ohľadom dištančného vzdelávania študentov, najmä 

v situáciách, kedy nefunguje komunikácia medzi študentmi a vyučujúcimi. Prebehla krátka diskusia 

k súčasnej epidemiologickej situácii a obmedzeniach na fakulte a internátoch. V rámci diskusie 

o internátoch zástupca ubytovacej komisie Bc. Feješ pridal ďalšie informácie zo zasadnutia 

ubytovacej komisie. Nasledovala diskusia k financovaniu internátov. Bc. Juračka upovedomil 

prítomných o zmenách dátumov Veľtrhov vzdelávania v rámci propagácie PriF UK, na ktorých sa 

ŠČ AS PriF UK pravidelne zúčastňuje. Taktiež sa zhodnotil dosah sociálnej siete Instagram 

a možností jej využitia ďalšej propagácie na stredných školách. Bc. Juračka oboznámil prítomných o 

nových projektoch ŠRVŠ v oblasti internátov, mentálneho zdravia a taktiež o školení na 

zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a prípravy na akreditácie. 

 

8. Príprava na senát: Noví členovia boli upozornení na prihlásenie sa do komisií (pedagogickej, 

legislatívnej, finančnej, volebnej a mandátovej). Boli prerokované materiály, ktoré boli výstupom 

daných komisií a o ktorých sa bude rokovať na zasadnutí akademického senátu. Prítomní k 

nim nemali žiadne námietky ani pripomienky. Bc. Feješ a Mgr. Stehlíková zisťovali možnosti 

konania senátu dištančnou alebo kombináciou prezenčno-dištančnej formy.  

 

9. Rôzne: V rámci propagácie činnosti ŠČ AS PriF UK navrhol Bc.Vrábel znovuotvorenie populárnej 

Instagramovej aktivity „My day tvojho senátora“ pre novoprijatých členov. Prebehla diskusia, ktorej 

výstupom bolo, že sa táto aktivita znovu môže vykonať všetkými členmi. Ďalšia diskusia sa týkala 

primeranosti a vhodnosti komunikácie senátorov na oficiálnych aj neoficiálnych informačných 

kanáloch PriF UK a k povzbudeniu členov k tvorbe nových prospešných akcií. Vzápätí Bc. Juračka 

poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil online stretnutie o 1845. 

 

 

 

  V Bratislave 11.10.2020 

 

   

   

  Bc. Julián Vrábel     Bc. Dominik Juračka 

  tajomník ŠČ AS PriF UK    predseda ŠČ AS PriF UK

 


