
Zápisnica ŠKAS 
27.4.2017 

 
Prítomní: Jakub Bahýl, Andrej Badík, František Herman, Júlia Pukancová, Silvia Žákovičová 
 
Témy: 

1. Anketa na Lekárskej fakulte - Fero odprezentuje anketu na Lekárskej fakulte (na 
stretnutí ich Študentskej časti AS), podá im informácie o fungovaní ankety na našej 
fakulte, posunie know-how (ako motivovať študentov k výplňaniu ankety). 

2. Koše - Fero zmapoval stav košov na separovaný odpad na fakult. Spísal počty 
chýbajúcich košov, počet potrebných nálepiek s nápismi zmiešaný odpad, plast, 
papier. S T. Vinařom sa porieši dokúpenie košov. Tlač nálepiek s nápismi zabezpečí 
ŠKAS. 

3. Poloformálne stretnutie doktorandov - najbližší plán je vytvoriť udalosť na 
Facebooku a navrhnúť plagáty (Stano); diskusia s prodekanom Jajcayom o našom 
nesúhlase so zborníkom (dôvody: 1. náš úmysel je stretnúť sa v menej formálnom 
duchu, prediskutovať naše témy, získať prehľad o výskume doktorandov na našej 
fakulte, diskutovať s hosťami spomedzi študenov a zamestnancov fakulty; 2. 
nedostatok času; 3. nechceme, aby doktorandi boli motivovaní k účasti z dôvodu 
“umelého” zvyšovania počtu svojich publikácii (domnievame sa, že nami 
organizovaná akcia má slúžiť práve na odprezentovanie toho, čo doktorand 
publikoval a plánuje publikovať; tiež v tomto čase priebehala na fakulte ŠVK, na 
ktorej mohli doktorandi publikovať svoje príspevky)). 

4. Propagácia firiem na pôde fakulty - Júliu zaujíma, kto spravuje propagáciu firiem 
na našej fakulte prostredníctvom stánkov, rozdávania letáčikov, a pod. - otázka na 
pani Gažákovú a Stana. 

5. Nová členka - Silviu treba pridať do mailinglistu skas@fmph.uniba.sk. 
6. Majáles - začíname riešiť propagáciu (podujala sa na to Silvia). Okrem toho 

drobnosti ako napr. bezpečnostná hliadka z radu študentov, ktorá prejde školením; 
taniere, príbory, stany, ktoré môže ŠKAS na akciu poskytnúť. 

7. Mailinglist fmfi.studenti@uniba.sk - ŠKAS má podozrenie, že študentský 
mailinglist nefunguje, keďže maily smerované na študentov v poslednej dobe neprišli. 
Moderátor tohto mailinglistu nás informoval, že maily študentom určite chodia. 
Pokúsime sa teda zistiť (od T. Vinařa?), čo môže spôsobovať, že veľa študentov 
neprijalo maily v poslednej dobe a ich mailer im daný mail ani nezaradil do spamu. 

8. Voľby - do 2.5. prijímame návrhy na kandidátov. 
9. Dobrák od kosti - 10.5. sa na našej fakulte uskutoční propagácia darovania kostnej 

drene, do ktorej sa prípadní záujemcovia môžu zapojiť odovzdaním vzorky slín na 
testovanie vhodnosti darcu. Akciu zabezpečuje Nadácia kvapka nádeje (boli sme 
oslovení univerzitným senátom). 

 
Zapisovateľ: Júlia Pukancová 
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