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Prítomní: Andrej Badík, Zuzana Halgašová, Otto Kohulák, Justína Nováková, Júlia 

Pukancová, Adam Štefunko 
 

1. Voľby – včera 25.10.2017 sa uskutočnili voľby do ŠKAS, novým členom sa stáva 
Dominik Bujna, s počtom hlasov 76. Volilo 94 študentov, 1 hlasovací lístok bol 
neplatný. 

2. Automaty na vodu – Adam prišiel s nápadom rozdistribuovať po matfyze automaty 
na vodu. Diskutovali sme o ekologickosti tohto riešenia. Viac-menej sme sa zhodli na 
tom, že študenti majú k dispozícii pitnú vodu z kohútika na toaletách. Uzavreli tým, že 
v tom nechávame Adamovi voľnú ruku. 

3. Plagát o stretnutiach – Júlia spravila nástrel plagátu, ktorý má informovať študentov 
o našich pravidelných stretnutiach. Cieľom je pozvať študentov na tieto stretnutia, 
aby nám mohli odkomunikovať rôzne problémy a aby si urobili predstavu, ako 
funguje a čím sa zaoberá ŠKAS. Justína na základe tohto nástrelu spraví plagát, 
ktorý zverejníme na informačných obrazovkách. 

4. Zastrešenie propagácie FMFI – propagácia našej fakulty je často diskutovaným 
problémom. Radi by sme boli, keby rôzne iniciatívy jednotlivcov boli organizované. 
Vieme, že propagačné oddelenie má aj skúsenosti, aj rôzne materiály z minulosti. 
Chceli by sme však rozšíriť povedomie o dôležitosti a možnostiach propagovania 
fakulty medzi študentami aj zamestnancami a vyzvať ich k tomu, aby prispeli k 
šíreniu informácií o štúdiu na našej fakulte. Sima sa ponúkla, že sa skontaktuje s p. 
Gažákovou z propagačného oddelenia a že sa pokúsia dať dokopy materiály a budú 
informovať študentov a zamestnancov. 

5. Installfest – Otto bol spoluorganizátorom udalosti, ktorej cieľom bolo pomôcť 
nainštalovať študentom Linux. Akcia úspešne prebehla v informatickom pavilóne v 
miestnosti H6. Do budúcnosti Otto plánuje lepšiu propagáciu akcie medzi študentami. 

6. Kapustnica 18.12.2017 – vybrali sme dátum tohtoročnej kapustnice, ktorá sa 
tradične uskutoční na konci zimného semestra v Skleníku. Na ďalších stretnutiach 
budeme diskutovať o ďalších záležitostiach týkajúcich sa tohto podujatia. 

7. Mini-Erasmus – na post tútorov sa nám zatiaľ prihlásili 4 študenti (tzn. spolu s Júliou 
5 tútorov na fakulte). Medzi stredoškolákmi je vraj o matfyz veľký záujem. Presné 
mená študentov by sme sa mali dozvedieť v polke októbra. Ešte stále je otvorená 
možnosť, že by sme navýšili počet 15 študentov. Spolu s prodekankou Rostás, 
prodekanom Vinařom a pani Gažákovou čakáme na schválenie rozvrhu, ktorý bol 
zaslaný organizujúcej spoločnosti Future Generation Europe. 

 
Zapisovateľ: Júlia Pukancová 


