
Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2019 

 
Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave (ŠČAS PriF UK) sa počas roka 2019 okrem povinností v podobe účasti na zasadnutiach 

Akademického senátu a vedenia fakulty venovala aj nižšie uvedeným činnostiam: 

 

Január 

25.01.2019 – Deň otvorených dverí PriF UK 

Na fakulte sa uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sa organizačne podieľali aj členovia ŠČAS PriF 

UK. Evidovaných bolo niečo vyše cez 500 študentov stredných škôl. Podujatie je zdokumentované 

formou fotografií, ktoré sú dostupné na internetových stránkach fakulty. V porovnaní s minulým rokom 

sa jednalo o 50% nárast študentov. 

 

Január - Február 

Kam na vysokú - ROADSHOW 

Členovia ŠČAS PriF UK sa podieľali na prezentácii fakulty a o možnostiach a výhodách štúdia na PriF 

UK na projekte Roadshow - Kam na vysokú?, kedy v priebehu 2 mesiacov navštívili mestá ako Trnava, 

Nitra, Žilina, Košice, Prešov a Banská Bystrica, aby sa pokúsili prilákať študentov a zvýšiť tak záujem a 

povedomie o štúdium prírodných vied. 

 

Marec 

13.03.2019 – Párty prírodovedcov 

Párty prírodovedcov sa uskutočnila v klube UNIQUE v Mlynskej doline, organizačne bola zastrešená 

členmi ŠČAS PriF UK a zúčastnilo sa jej približne 400 návštevníkov. 

 

22.03.-23.03.2019  – Konvent akademických senátorov Univerzity Komenského 

Na spoločnom stretnutí fakultných senátorov Univerzity Komenského boli členovia ŠČAS PriF UK  

aktívnymi prispievateľmi diskutovali možnosti spolupráce a podieľania sa na rôznych podujatiach s 

podporou fakulty ako aj o riešeniach problémov študentov a návrhov na zlepšenie života na fakulte. 

 

Apríl 

11.04.2019 – Deň narcisov UK 

V spolupráci s Ligou proti rakovine sme našej fakulte zorganizovali finančnú zbierku ku Dňu narcisov 

a podarilo sa nám tak vyzbierať neuveriteľných 1243,14 €. 

 

09.04.2019 – Študentská vedecká konferencia 

Členovia ŠČAS PriF UK každoročne participujú a pomáhajú pri organizácii tohto podujatia. 

 

 

 

 

 

 



Máj 

02.05.-05.05.2019 – Konvent ŠRVŠ 

Po konvente senátorov Univerzity Komenského sa konventu Študentskej rady vysokých škôl zúčastnili aj 

delegáti za ŠČAS PriF UK. Aktívne sa zapájali do diskusie o novovznikajúcej akreditačnej agentúre, 

témach o zabezpečovaní kvality a povinnej praxi. 

 

09.05.2019 – Športový deň UK 

ŠČAS PriF UK v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a Internátom Družba zorganizovala deň športu, 

ktorého sa zúčastnilo takmer 70 študentov z rôznych fakúlt UK. Súťažiť a vyhrávať vecné ceny mohli v 

samostatných disciplínach ako beh, stolný tenis a tenis alebo v tímoch ako napríklad streetball, basketbal, 

volejbal a futbal. 

 

Jún 

Anketa PriF UK 

Študenti PriF UK mohli vyjadriť svoj názor na vyučovací proces, ako aj na pedagógov samotných. Do 

elektronickej ankety sa zapojilo 442 študentov, čo predstavuje 21%-ný podiel všetkých študentov PriF 

UK. Rok predtým predstavoval podiel všetkých študentov len 12%. 

 

Príprava materiálov pre ubytovací proces 

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

Sprievodca Ubytovaním na PriF UK 

 

Ubytovanie študentov 

Členovia 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. 

Príprava materiálov pre nových študentov 

Vševedníček pri zápisoch - sprievodca štúdiom na PriF UK pre prvákov. Cieľom tejto publikácie je 

pomôcť študentom 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. 

Informačný leták na triednicku hodinu - cieľom je jednoduchšia orientácia po fakulte a prvotné 

informácie, ktoré budú študenti po nástupe potrebovať 

 

September 

03.09.-06.09.2019 – Zápisy prvých ročníkov Bc. štúdia 

Členovia ŠČAS PriF UK sa podieľali na priebehu zápisov prvákov formou vytvorenia informačných 

pultov a taktiež krátkou prednáškou o základnom fungovaní na fakulte a ubytovacích zariadeniach. 

 

23.09.2019 - Triednická hodina 

ŠČAS PriF UK sa zúčastňuje na triednickej hodine, ktorá sa koná v prvý deň semestra a snaží sa novým 

študentom priblížiť možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia na fakulte. 

 

 



 

24.09.-26.09.2019 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus v BA 

Séria úspešných podujatí Gaudeamus na propagáciu fakulty a možnostiach štúdia pokračovala aj 

zastúpením našimi členmi v hlavnom meste Bratislava. 

 

Október 

01.10.2019 – Riadne voľby do ŠČAS PriF UK a ŠČAS UK. 

Dňa 1. októbra 2019 prebehli riadne voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na funkčné 

obdobie od 16.10.2019 do 15.10.2021 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. Volieb sa zúčastnilo 148 

študentov PriF UK, ktorí si prevzali hlasovacie lístky. Celkový počet vydaných volebných lístkov: 148, z 

toho 147 platných a 1 neplatný. Do ŠČAS PriF UK boli zvolení nasledujúci kandidáti: Furka, Chovanová, 

Iková, Juračka, Kardohelyová, Kondeková, Mazúrová, Vrábel. 

 

17.10.2019 – Kam na vysokú - ROADSHOW - Poprad 

S úspešnou akciou ROADSHOW na propagáciu fakulty zavítali zástupcovia ŠČ AS PriF UK aj do 

Popradu. 

 

23.10.2019 – Párty prírodovedcov 

Párty prírodovedcov sa uskutočnila v klube UNIQUE v Mlynskej doline a organizačne bola zastrešená 

členmi ŠČAS PriF UK. Zúčastnilo sa jej približne 500 študentov. 

 

21.10.-25.10.2019 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus v Brne 

Členovia ŠČAS PriF UK aktívne reprezentovali fakultu na 26. ročníku európského veľtrhu vzdelávania 

Gaudeamus v Brne, v rámci ktorého sa zúčastnilo vyše 300 vystavovateľov zo 17 krajín. Počas týchto dní 

prišlo na veľtrh viac ako 30 000 študentov. 

 

24.10.-25.10.2019 – Veľtrh vysokých škôl VYSOKOŠKOLÁK v Trenčíne 

Aj v Trenčíne mala fakulta zástupcov na propagovanie fakulty a prírodných vied z radov ŠČ AS PriF UK. 

 

November 

05.11.-06.11.2019 – Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus v Nitre 

Zástupcovia študentov pokračovali v cykle propagácia prírodných vied a PriF UK v Nitre. 

 

06.11.-07.11.2019 – Prírodovedecká kvapka krvi a Antropometria 

ŠČAS PriF UK zorganizovala na pôde fakulty Kvapku krvi a počas tohto podujatia prebiehali aj 

antropologické merania v spolupráci s Katedrou antropológie. 

 

14.11.2019 – Beánia FMFI + PriF UK 

V spolupráci so ŠČAS FMFI UK a vedením fakulty bola aj tento rok pre študentov týchto fakúlt 

pripravená slávnosť na uvítanie prvákov, ako aj prvá veľká akcia pre ostatných študentov a zamestnancov 

fakúlt. Počet zúčastnených sa pohyboval okolo 1000. 

 

 

 

 



18.11.-20.11.2019 - MiniErasmus 

60 stredoškolákov malo počas troch dní možnosť vyskúšať vyučovanie a život na našej fakulte vo 

všetkých odboroch. Bol to už 8. ročník tohto úspešného projektu v spolupráci s občianskym združením 

Future Generation Europe. 

 

 

18.11.2019 – Doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK 

Doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020. Z troch kandidátov 

bola zvolená Lokajová. 

 

December 

03.12.2019 – Vianočná kapustnica 

Členovia ŠČAS PriF UK pripravili pre študentov a zamestnancov PriF UK tradičnú „Vianočnú 

kapustnicu“, ktorej sa tento rok zúčastnilo rekordný počet ľudí - zhruba 400. 

 

  12.12.-14.12.2019 – Školenie študentských expertov na zabezpečovanie kvality 

  Dvojica zástupcov zo ŠČ AS PriF UK bola školená na vykonávanie funkcie do novo pripravovanej      

  akreditačnej komisie, ktorá bude kontrolovať kvalitu štúdia na VŠ na Slovensku. 

 
Okrem vyššie uvedených udalostí sa s mesačnou pravidelnosťou stretávame na zasadnutiach, kde riešime 

súčasné študentov fakulty a pripravujeme sa na vyššie spomínané aktivity pre akademickú obec, aktívne 

spolupracujeme so zástupcami ŠČAS UK, ŠRVŠ a takisto so zástupcami Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie UK. 

 

 
V Bratislave dňa 18.2.2020 

 

 

   RNDr. Mária Kondeková      Julián Vrábel 

predsedníčka ŠČ AS Prif UK      tajomník ŠČ AS PriF UK 


