
Zápisnica ŠKAS 
12.10.2017 

 
Prítomní: Andrej Badík, Zuzana Halgašová, Justína Nováková, Júlia Pukancová, Adam 

Štefunko, Silvia Žákovičová 
Hostia: Oto Kohulák 
 

1. Voľby – Adam dokončí plagáty a rozvešia. Zatiaľ máme dvoch kandidátov. Deadline 
na navrhovanie kandidátov je 18.10. (t.j. budúca streda). 

2. Propagácia ŠKASu – Justína by rada rozbehla propáciu ŠKASu prostredníctvom 
plagátikov s heslami týkajucími sa toho, čo by dotyčný mohol vďaka členstvu v 
ŠKASe všetko ovplyvniť. Opäť sme prediskutovali potrebu šíriť medzi študentami 
povedomie, že ŠKAS neslúži len na organizovanie spoločenských akcií ako napr. 
Kapustnica. Tiež sme poprosili Justínu, aby vyrobila nálepky, ktorým označíme ŠKAS 
produkty (Relax zóna, Cauchyho klubovňa, a pod.). 

3. Anketa – Júlia zverejní vyjadrenie k otázke ŠKASu. Oslovili sme ŠVT s prosbou o 
vytvorenie rebríčka predmetov, ktorého analýze sa bude venovať Andrej. 
Problematické predmety bude riešiť aj kolégium dekana. 

4. Dotazník k sústredenie je už vytvorený (Júlia), no rozpošleme ho až koncom 
októbra. Domnievame sa, že študentom sa bude sústredenie lepšie hodnotiť s 
odstupom času. 

5. Včelstvo na matfyze – Justína nás informovala o možnosti zapojenia sa do projektu, 
ktorého cieľom je rozširovať včelstvo prostredníctvom umiestnenia úľov na príslušnej 
zapojenej inštitúcii. Oboznámila nás, že v organizátori projektu sa starajú o realizáciu 
a údržbu včelínov, a tiež že v projekte sa pracuje len s včelami, ktoré nie sú 
problematické pre alergikov. Diskutovali sme, či by sme sa ako fakulta do tohto 
projektu nezapojili. Justína sa pokúsi posunúť návrh vyššie. 

6. Street workout – Justína tiež navrhla, že by sme mohli vyzistiť, ako funguje 
zriaďovanie street workout parkov (outdoor posiľňovne). Zhodli sme sa, že by sa aj 
takýmto spôsobom dalo spríjemniť prostredie fakulty. Taktiež však treba  

7. Mini-Erasmus – ŠKAS bol oslovený občianskym združením Future Generation 
Europe o zapojenie sa do projektu Mini-Erasmus.  

8. Kapustnica – prediskutovali sme možné termíny Matfyzáckej kapustnice. Neoficiálne 
sme sa zhodli na 18. decembri, no v najbližšej dobe túto otázku uzavrieme a 
začneme pomaly riešiť ďalšie záležitosti týkajúce sa tejto akcie. 

9. Ples – Júlia má na starosti zistiť od pani Gažákovej, aké sú tohtoročné plány s 
organizovaním plesu. 

 
Zapisovateľ: Júlia Pukancová 


