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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

ŠT U DE NTSK Á  KOMO R A  

A K AD E MI CKÉH O SE NÁT U  

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 15.09.2020 

 

ZÁPISNICA  

Z  1 1.  zasadnutia  Študentskej  komory Akademického  senátu  

Z  14 .  septembra  2020 o  13:00 hod 

Miestnosť:  ŠKASOVŇA 3.0 ,  Pavi lón S  

 

Začiatok zasadnutia: 13.15 hod. 

Prítomní:   

Volebné obdobie: 1.6.2018 – 31.5.20202: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK) a Ondrej Tóth, (predseda  

  ŠKAS FMFI UK) 

Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021:  Ivan Agarský, Martin Csiba a Damián König  

Neprítomný:  

------ 

Ospravedlnení:  

Barbora Eckerová, Ján Krnáč, Erika Lettrichová a Samuel Omasta  

Hostia:  

------  

Program zasadnutia:  

1. Harmonogram / koncept činností Študentskej komory Akademického senátu v akademickom roku 

2020/2021 

2. Spolupráca so Študentskou časťou Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK ohľadom 80. 

výročia PriF UK a 40. výročia FMFI UK  

3. Plán výdavkov spojených s činnosťou Študentskej komory AS FMFI UK 

4. Priestor FaynCoffee 

5. Volebná komisia pre riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK – rekapitulácia  

6. Koncept metodiky odmeňovania študentov pri „mimoriadnej pomoci“ v prospech fakulty. 

Odmeňovanie senátorov 

 
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku akademického roka (t.j. od 1. septembra príslušného roka) po koniec 

akademického roka (do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka). 
2 Mandáty členov boli zákonom č. 93/2020 Z.z. (tzv. „Lex-Corona“) predĺžené do zvolenia nových Študentských 

senátorov. Voľby sú plánované na 13. – 14.10.2020. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifnuTYpLngAhUBZlAKHVm7CfoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffmph.uniba.sk%2Ffileadmin%2Ffmfi%2Ffakulta%2Fvyrocne_spravy%2FFMFI_vyrocna_sprava_2013.pdf&psig=AOvVaw3jAvHcm5DAGUbf1p9Isk6z&ust=1550167121577285


2 
: skas@fmph.uniba.sk , : https://zona.fmph.uniba.sk/skas/ 

 

7. Vyhodnotenie ankety konanej v LS 2020 

8. Prvácky týždeň – rekapitulácia 

9. Koncept novej vizuálnej identity pre univerzitu a jednotlivé fakulty 

10. Informácie od študentských zástupcov v Rade pre kvalitu FMFI UK, AS UK a ŠRVŠ 

11. Rôzne 

12. Záver  

 

Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory Akademického senátu 

(ďalej len „ŠKAS“). 

 

Zasadanie otvorili a viedli paralelne predseda ŠKAS Ondrej Tóth a podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ, ktorí 

privítali prítomných členov ŠKAS. 

Bod č.1 z programu zasadnutia – Harmonogram / koncept činností Študentskej komory Akademického senátu 

v akademickom roku 2020/2021: 

Boris Bobáľ otvoril rozpravu ohľadom harmonogramu činností ŠKAS. Vyslovil sa, že vzhľadom na nepriaznivú 

epidemiologickú situáciu na Slovensku pristúpil rektor Univerzity Komenského, prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD., k odporúčaniu zrušenia plánovaných hromadných akcií. Z dôvodu nepriaznivej situácie bol modifikovaný 

tzv. „Prvácky týždeň“ do online priestoru (opakovacie cvičenia z matematiky, fyziky a programovania, 

populárno-náučné prednášky, stretnutie s garantmi a pod.) aby sa zamedzilo prípadnej nákaze koronavírusom 

SARS-CoV-2 a jeho komunitnému šíreniu medzi študentmi. Ďalej so zreteľom na vyššie povedané si myslí, že 

do konca kalendárneho roka, popr. do konca akademického roka bude spoločenský život na fakulte 

paralyzovaný. Boris Bobáľ navrhuje, aby sa ŠKAS prenastavil viac na „byrokratickú“ (zákonodarnú) rovinu 

svojho pôsobenia. 

Ondrej Tóth sa vyjadril, že podľa neho dekan nezakáže akcie ako „Kapustnica“ , keďže sa pravidelne konajú aj 

tzv. katedrové kapustnice.  

 

Damián König navrhol výmenu vybraného inventáru na fakulte za nový, konkrétne revitalizácia priestoru pri 

schodisku v matematickom pavilóne (pri prednáškovej miestnosti M VIII) a priestoru pri posluchárni A. Avšak 

pri svojich plánoch narazil na prekážky pri ich obstarávaní, nepozná presné postupy a mechanizmy pri 

obstarávaní. Boris Bobáľ ozrejmil mechanizmus obstarávania v tomto prípade. Pri obývacom nábytku nie sme 

viazaní obstarávať vysúťaženou rámcovou zmluvou podpísanou so spoločnosťou Drevona, a.s., keďže predmet 

kúpy sa týka kancelárskeho a školského nábytku. Avšak, je potrebné uskutočniť tzv. „prieskum trhu“. Ondrej 

Tóth doplnil, že pri prieskume trhu sa súťaží tak, že sa stanovia špecifikácie produktu a oslovia sa tri firmy, 

pričom najnižšia cenová ponuka vyhráva. Tiež podotkol, že nie je si istý, kedy a za akých okolností sa musí 

použiť elektronické trhovisko a či by sa v tomto prípade muselo použiť.  

 

Boris Bobáľ odporučil Damiánovi Königovi, aby sa opýtal na Referáte verejného obstarávania, u p. Královej. 

Ondrej Tóth sa opýtal, či niekto nemá informáciu ako je na tom tlač tričiek [prítomný jednohlasne odpovedajú, 

že nevedia]. Ondrej Tóth a poprípade Boris Bobáľ oslovia Barboru Eckerovú, ako je na tom objednávka tričiek.  

Boris Bobáľ poprosil Martina Csibu, aby kontaktoval Denisu Novákovú z Teach for Slovakia s cieľom udržania 

vzťahov a potencionálnej spolupráce do budúcna. 

 

Ondrej Tóth informuje o stretnutí s Borisom Karolčíkom z Red Bull-u. Informuje, že nosnú časť stretnutia už 

napísal členom ŠKAS Boris Bobáľ do Facebookovej skupiny. Ondrej Tóth oboznámil prítomných, že spolupráca 

s Red Bullom je založená na „partnerskom vzťahu“ („ja tebe-ty mne“) a nie je podložená žiadnou zmluvou, toto 

berie, ako pozitívum v prípade, ak by sa vyskytlo niečo sporné (napr. ak by žiadali propagáciu nového 

jahodového Red Bullu prostredníctvom informačných kanáloch fakulty). Ondrej Tóth pripomenul, že existuje 

z ich strany záujem poskytovať / zapožičať na akciách konaných ŠKASom (alebo i iných) napr. slnečníky, Red 

Bully, mixážny pult, stany, „merch“ a pod s tematikou Red Bullu. Ich cieľom je pestovanie podvedomej 

reklamy. 
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Ďalej Ondrej Tóth stručne informoval projekte Red Bull Basement, ktorý je založený na prezentovaní nejakej 

zaujímavej myšlienky, ktorá je v krátkom videu predstavená (nemusí existovať, stačí len koncept). Ak porotu 

zaujme myšlienka, súťažiaci postupuje do celosvetového kola. Ondrej Tóth vyjadril pochybnosti o koncepte 

súťaže (koncept môže byť neuskutočniteľný, adaptácia konceptu a pod.).  

 

Bod č.2 z programu zasadnutia – Spolupráca so Študentskou časťou Akademického senátu Prírodovedeckej 

fakulty UK ohľadom 80. výročia PriF UK a 40. výročia FMFI UK  

 

Boris Bobáľ informuje o tom, že ho cez letné prázdniny kontaktoval predseda ŠČ AS Prírodovedeckej fakulty 

– Bc. Dominik Juračka – s možnosťou participácie na oslavách 80. výročia založenia PriF UK a 40. výročia 

FMFI UK. Na základe toho uskutočnil Boris Bobáľ stretnutie cez Telemost, ktorého sa zúčastnil Ivan Agarský 

a Martin Csiba. Prítomní členovia ŠKAS poverili Borisa Bobáľa, aby zorganizoval stretnutie s PriF UK. 

Následne kontaktoval Bc. Dominika Juračku za účelom stretnutia, na mail neprišla do stretnutia žiadna odpoveď. 

Komunikačné ticho je pravdepodobne spôsobené zrušením 80-tého výročia fakulty vzhľadom na príkaz rektora 

UK (veľkú časť osláv mala PriF plánovanú na september).   

 

V priebehu stretnutia p. dekan mailom oznámil, že vzhľadom na plánovaný počet hostí (cca 180 hostí, 90 

potvrdilo účasť) by bol prekročený dovolený počet účastníkov, preto sa rozhodol, že akciu ruší. Zároveň sa 

uvažuje aj nad zrušením slávnostného zhromaždenia (slávnostný senát) súčasných a bývalých senátorov. 

 

Výstava na 40-te výročie fakulty a tematická prehliadka je naďalej naplánovaná, avšak môže dôjsť k jej 

posunutiu.  

 

Bod č.3 z programu zasadnutia – Plán výdavkov spojených s činnosťou Študentskej komory AS FMFI UK 

 

Boris Bobáľ pripomenul, že na poslednom zasadaní Akademického senátu FMFI UK sme schválili rozpočet 

fakulty, v ktorom prišlo k miernym úsporám (univerzitná metodika počítala so zadržaním 10% zo štátnej dotácie 

ako „buffer zone“). Na rok 2020 bolo pridelených ŠKAS 8 000 € z toho na drobný nákup bolo minutých cca 

200€. Boris Bobáľ odhaduje výdavky na zaobstaranie tričiek (okolo 2 000 €) a na tlač Sprievodcu (do 100 €). 

Ďalej odhaduje, že sa sa ušetrí na grilovačke (okolo 800 €) a na kapustnici (okolo 1 000 €). ŠKASu ostáva do 

konca roka okolo 5 000 €. Ondrej Tóth pripomenul, že ŠKAS finančne participoval na Beánii (výdavky na 

materiálno-technické zabezpečenie sme zdieľali s PriF „pol na pol“). 

 

Ďalej Boris Bobáľ uviedol, že ho kontaktoval doc. Ševčík s možnosťou využiť peniaze na senátnom účte ( účet 

AS FMFI UK a ŠKAS FMFI UK). Financie by boli použité na tlač brožúrky „40 rokov – 40 zaujímavostí 

o FMFI UK“ a na potlač a kúpu hrnčekov s logom 40-teho výročia fakulty. Súhlasil s tým, keďže tieto peniaze 

sú zdieľané a účet je v dostatočnom prebytku (každý rok sa ušetrí suma, ktorá sa rokmi nakulmovala). Konkrétna 

suma nie je známa ani „v náznakoch“. Táto požiadavka vznikla z toho dôvodu, že síce oslavy 40-teho výročia 

boli podľa konkretizácie zámeru na rok 2020 označené ako priorita, avšak p. dekan nevyčlenil na to žiadne 

finančné prostriedky.  

 

Boris Bobáľ informoval o stave projektov VacuumZone a Unispace. VacuumZone je momentálne bližšie 

k dokončeniu. Ešte pred uzavretím fakulty bola miestnosť obnovená (podlahy, vymaľovaná, obnovené drevené 

dvierka skríň). Momentálne sa chystá osadenie nábytku. Plán spustenia je plánovaný začiatkom zimného 

semestra. Čo sa týka Unispace, tá má „oneskorenie“ spôsobené dodávkou podlahovej krytiny (podlahy). 

Pôvodne mala byť aplikovaná liata podlaha, avšak boli osadené parkety. Koncom augusta a začiatkom 

septembra boli osadené nové vstupné dvere (presklený vchod). Momentálne treba ešte dokončiť 

elektroinštalačné práce (rozvody, svetlá), predprípravu na bar (voda a odpad), vybudovanie mítingoviek, 

osadenie nábytku a pod. Podľa prodekana pre IT (povereného projektom Unispace) sa projekt dokončí a dá 

študentom do užívania koncom októbra3. Na margo projektov Ondrej Tóth na otázku Damiána Königa, či už 

 
3 Ešte v júli 2020 bolo avizované finálne dokončenie priestoru Unispace k Prváckemu týždňu (16.9-18.9.2020). 
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boli odoslané peniaze sponzorom odpovedal záporne. Komunikácia prebehla, avšak zatiaľ sa nenašiel spoločný 

prienik, ako im poslať peniaze, keďže priamou cestou („na účet“) to je druhú stranu nevýhodné. Momentálne 

vec stojí (neprebieha žiadna komunikácia). Ondrej uviedol, že jednou z ciest môže byť kúpenie napr. sedacej 

súpravy (avšak po konzultácii, aby sa nestalo, že nie je napr. farebne nekompatibilný).  

 

Martin Csiba navrhol, aby sa nepoužité peniaze využili na kúpu sedacích súprav. Boris Bobáľ pripomenul, že 

ešte v marci oficiálne poprosil vedúceho prevádzky s distribúciou nábytku z bývalej IT kobky po fakulte. 

Vzhľadom na poddimenzovanosť pracovníkov fakulty to nebolo možné. Boris Bobáľ sa zaviazal, že pošle 

členom ŠKAS vypracovaný plán s fotografiami, kde a koľko stolov uložiť, ktorý vypracoval pre prevádzku.   

 

Bod č.4 z programu zasadnutia – Priestor FaynCoffee 

 

Boris Bobáľ informuje, že sa mu doniesla informácia, že majiteľ Fun Weston pri žiadosti o nájom 

pravdepodobne neprejaví záujem o priestor bufetu pod schodiskom v F1 (FaynCoffee) vzhľadom na to, že bufet 

je stratový. Momentálne je bufet nepoužívaný a do veľkej časti vyprázdnený. Boris Bobáľ ďalej informuje 

o dekanovom zámere ponúknuť tieto priestory pod gesciu ŠKAS. Ivan navrhuje, aby sa z toho priestoru urobil 

koncept „Student Lab-u“, avšak vyjadril pochybnosti ohľadom vhodnosti priestoru (priestor nie je dostatočne 

izolovaný od okolia). Ondrej Tóth si myslí, že momentálne mítingových miestností bude na fakulte dosť (napr. 

vznikajúce miestnosti VacuumZone, Unispace). Damián navrhuje zriadenie Cauchyho klubovne II. Odôvodňuje 

to potrebou vybudovania aj čisto oddychovej zóny, ktorý je v centre fakulty (veľa ľudí o Cauchyho klubovni 

nevedela). Ondrej Tóth kvitoval Boris Bobáľa, aby sa v miestnosti vybudoval podobný model ako je Libresso 

v UPeCe (komunitná kuchyňa) spojené s menšou oddychovou zónou. Damián König kvituje nápad. Martin 

Csiba podotýka, že „pomaly každý druhý v UPeCe“ je matfyzák. Ondrej Tóth navrhuje, aby dekana v tejto veci 

kontaktovali a v prípade potreby i opakovane.  

 

Bod č.5 z programu zasadnutia – Volebná komisia pre riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK – 

rekapitulácia  

 

Boris Bobáľ pripomenul, že dňa 21. septembra sa bude konať Volebná komisia pre riadne voľby do ŠKAS na 

končiace mandáty (t.j. noví ŠKASáci za Boris Bobáľa, Jána Krnáča, Eriku Lettrichovú, Samuela Omastu 

a Ondreja Tótha). Zároveň poslal všetkým link na zdieľanú tabuľku s harmonogramom jednotlivých členov 

Volebnej komisie. Momentálne čas stretnutia (najväčší časový prienik) vychádza v intervale 11:30 – 13:00. Tiež 

predstavil približne, ako bude prebiehať Volebná komisia (úvod, stanovenie lehôt, stanovenie predsedu 

a podpredsedu komisie, spôsob a forma odovzdávania kandidatúr, naplánovanie ďalšieho stretnutia Volebnej 

komisie a pod.). Tiež apeloval, aby v prípade neúčasti na voľbách (fyzické sedenie počas volieb) oznámili túto 

skutočnosť a vzdali sa členstva v komisii.  

 

Boris Bobáľ ďalej predrokoval nominácie členov na predsedu a podpredsedu Volebnej komisie. Predseda 

a podpredseda Volebnej komisie bude mať na starosť manažment ohľadom volieb, t.j. navrhnutie 

harmonogramu „prítomnosti na voľbách“, manažovanie propagačnej kampane (vytvorenie propagačných 

plagátov na voľby – na motivovanie kandidátov a na motivovanie voliť), správu informačných kanálov 

(napísanie niekoľkých mailov), vytvorenie grafík na info panely a pod.  

 

Ivan Agarský poznamenal, že tieto činnosti sú z väčšej časti len symbolické. Ondrej Tóth poznamenal, že sú 

symbolické, ak každý si robí svoju prácu, v opačnom prípade všetko skončí na predsedovi a podpredsedovi 

Volebnej komisie.  

 

Ivan Agarský navrhol, že by si sa uchádzal za predsedu Volebnej komisie a Damián König navrhol seba za 

podpredsedu komisie. Boris Bobáľ poznamenal, že to bude regulárna tajná voľba.  
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Bod č.6 z programu zasadnutia – Koncept metodiky odmeňovania študentov pri „mimoriadnej pomoci“ 

v prospech fakulty. Odmeňovanie senátorov. 

 

Boris Bobáľ poprosil Damiána Königa, aby uviedol myšlienku. Damián König sa pýta, aká je motivácia, aby sa 

človek prihlásil do ŠKAS. Uviedol, že ešte na strednej, keď sa pýtal spolužiakov, či nejdú rozbehnúť nejakú vec 

sa oportunisticky opýtali, aký prospech budú mať z toho / z tej činnosti.  

Ondrej Tóth uviedol, že to dobre vyzerá v „CV“. Človek tým môže získať cenné organizačné skúsenosti, ak 

bude adept vedieť o tom plnohodnotne porozprávať (t.j. nie taký človek, čo sa do ŠKAS prihlásil len preto, aby 

si to mohol regulárne zapísať do CV). Teda, pôsobením v ŠKAS (resp. v takejto organizácii) môže človek získať 

plusové body pri pohovore do práce.  

Damián König uviedol, že keď môže človek získať mimoriadne štipendium za to, že sa zúčastní Študentských 

veľtrhov, tak prečo by nemohol človek dostať mimoriadne štipendium za pôsobenie v senáte. Martin Csiba 

uviedol, že práve on tak získal mimoriadne štipendium. 

Ondrej Tóth poznamenal, že mu doc. Ševčík spomínal, že pred niekoľkými rokmi za ním, ako za predsedom AS 

FMFI UK, prišli po zvolení študenti, že aký budú mať z toho úžitok / pôžitok, resp. privilégium, že sú študentskí 

senátori.  

Boris Bobáľ na margo odmeňovania študentských senátorov poznamenal, že na „univerzite“ sa preferuje model 

odmeňovania všetkých senátorov za ich prácu v Akademickom senáte UK (vrátane študentov) v štýle „time is 

money“. Vyjadril myšlienku, že veľká väčšina študentov nepovedala na pléne ani slovo a aktívne sa nezapájali 

do procesu riadenia univerzity, teda odmenu vo forme mimoriadneho štipendia dostali „za sedenie“. Myšlienku 

ukončil tým, že nechce, aby do ŠKAS chodili ľudia, čo sa chcú „obohatiť“. Skôr preferuje model odmeňovania 

vecí, ktoré sú nad rámec kompetencii ŠKAS, ktoré sú určené zákonom.  Damián König poznamenal, že na senáte 

sme tam zväčša len na to, aby sme veci odhlasovali [pozn. zapisovateľa: Damián König to myslel v zmysle, že 

by ho nenapadlo ani hlasovať inak, keďže drvivá väčšina navrhovaných vecí je logická a „správna“.].  

Ondrej Tóth poznamenal, že to najdôležitejšie sa práve deje na tých komisiách, ktoré minulý akademický rok 

trvali niekoľko hodín [pozn. pisateľa: napr. Koncepčná a právna komisia pri tvorbe Študijného poriadku trvala 

viac ako 4 hodiny. Online komisie počas zatvorenia univerzity ešte dlhšie.]. Na komisiách sa často ľudia „dobijú 

do krvi“, a potom sa senáte prezentujú tie isté stanoviská v prípade ak ich poznámka nie je zapracovaná 

v materiáloch.  

Damián König uviedol, že napr. v NR SR majú poslanci fixný plat + „kredity“ za to, že nejaký návrh zákona 

poslancovi prejde. Ondrej Tóth na margo tohto poznamenal, že to je ich práca, zatiaľ, čo pôsobenie v senáte je 

dobrovoľná činnosť.  Damián König poznamenal, že túto tému nadhodil „na slepo“, avšak chcel by vymyslieť 

model financovania pri mimoriadnej pomoci. Uviedol, že keď on pomáhal Stanislavovi Grigušovi pri Prváckom 

týždni, resp. pri fotkách fakulty pomocou dronu, nedostal za to žiadne mimoriadne štipendium. Tiež uviedol, že 

v spolupráci s Propagačným oddelením obnovil tzv. Matfyzácke mikiny (a vo vlastnej réžii tričká s matfyzáckou 

/ fyzikálnou potlačou). Síce nemal finálnu grafiku „v krivkách“ a Stanislav Griguš to musel prerábať, ale práve 

Damián bol tá hnacia sila.  

 

Ondrej Tóth a Damián König uviedli, že vyplácanie štipendií je príšerne nastavené. Damián König uviedol, že 

začiatkom akademického roka príde mail o udelení štipendia a následne je vyplatené až po Vianociach. Ondrej 

Tóth predstavil paralelu so stravnými lístkami, stravné lístky je možné obdržať práve vtedy, keď sa kompletne 

uzavrie dochádzka. Potom sa stáva, že ľudia dostanú stravné lístky na mesiac až v druhom týždni daného 

mesiaca. Na margo štipendií navrhol, aby sa vyrozumenie posielalo vtedy, keď bude na isto jasné, že daný 

študent štipendium obdrží. Taktiež na margo Damiána Königa uviedol, že vo veľa prípadoch sa to urýchliť nedá, 

keďže sa musí počkať až na úplne posledného študenta, kedy si uzavrie semester (niektorí študenti môžu mať 

výnimku, a tak konať skúšky aj počas augusta, nanajvýš do 31. augusta). Aj z toho dôvodu sa vyplácajú 

prospechové štipendiá za letný semester v priebehu zimného semestra nasledujúceho akademického roka.  

 

Ondrej Tóth na Damiánov Königov podnet navrhol, aby si o mimoriadne štipendium požiadal, a bude len na 

nich, či mu bude štipendium priznané. Boris Bobáľ uviedol, že mimoriadne štipendium je možné vyplatiť z 

„veľa prasiatok“. Podľa neho  môže ktokoľvek, kto má prístup k nejakému „prasiatku“ požiadať, aby dal návrh 
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an vyplatenie mimoriadneho štipendia. Damián König navrhuje, aby sme zaviedli „pracovné výkazy“, ktoré by 

členovia ŠKAS vypĺňali s mesačnou periodicitou. Tento model sa mu osvedčil pri jednom projekte, ktorý 

pomáhal realizovať. Pokiaľ nebol výkaz, tak ľudia nemali ochotu veci posúvať ďalej a nevideli progres vo veci 

samotnej. Ondrej Tóth kvituje návrh. Na základe výkazu by mohlo byť vyplácané symbolické štipendium.  

 

Damián König a Ondrej Tóth uviedli, že isté finančné ohodnotenie sa dá chápať ako nejaký minimálny záväzok, 

prečo veci robiť a zároveň sa veci s väčším nadšením robia, keď človek vie, že ho nečaká len odmena dobrého 

pocitu.   

 

Bod č.7 z programu zasadnutia – Vyhodnotenie ankety konanej v LS 2020 

 

Ondrej Tóth uviedol, že sa oboznámil s anketou. Ak daný predmet dištančne prebehol, väčšinou sa stretol s 

pozitívnou odozvou. Ak sa nekonal, tak mal negatívne hodnotenie. Boris Bobáľ uviedol, že sa stretol i takým 

nízkym hodnotením predmetov, ktoré nikdy v ankete nezaznamenal (hodnotenie pod 2 hviezdičky). 

Poznamenal, že podľa smernice prijatej v roku 2020 má takýto vyučujúci povinnosť sa vyjadriť, avšak už 

nešpecifikuje, kto to má žiadať. Osobne mu príde, že ŠKAS na to nemá legitimáciu, lebo by mohlo byť vnímané 

ako úkolovanie študentov vyučujúcich. Ondrej Tóth povedal, že on by napísal jednotlivým vedúcim katedry 

s tým, že aké budú reakcie. Boris Bobáľ uviedol, že vie z ankety vyfiltovať takéto predmety, keďže ešte počas 

uzavretia fakulty si od ŠVT vyžiadal prístup k jednotlivým reportom, aby mohol sledovať vývin (progres / 

regres) jednotlivých Študijných programov a predmetov [pozn. pisateľa: v čase písania zápisnice boli predmety 

vyfiltované a poslané členom ŠKAS na vedomie]. 

 

Boris Bobáľ ďalej uviedol, že je v momentálne v procese tvorby jednotlivých reportov za semestre, avšak nabral 

časový sklz.  

 

Damián König uviedol, že počas dištančnej výučby absolvoval predmet, ktorý mal nevhodne nastavené 

podmienky. Vyučujúci poslal 80 otázok, avšak literatúra na učenie a vypracovanie sa nachádzala v knižnici. 

 

Bod č.8 z programu zasadnutia – Prvácky týždeň – rekapitulácia 

 

Boris Bobáľ zrekapituloval naše povinnosti, ktoré nám ostali na starosť. Pôvodne ŠKAS mal zaobstarať tričká, 

sprievodcu, usporiadať grilovačku a pod. Neskôr bol Prvácky týždeň zrušený s tým, že objednávky vecí majú 

byť pozastavené. Napokon bolo odporúčané, aby sa veci obstarali a budú rozdané na všetkých veľkých 

prednáškach. 

 

Jedným z nich z bolo vyhotovenie audio-vizuálneho diela (videa) pre potreby Prváckeho týždňa. Damián König 

sa toho voluntaristicky ujal, keďže jeho dielo by bolo lepšie, ako výtvor kohokoľvek iného. Ďalej Damián König 

informoval, že tlač Sprievodcu sa zastavila na zastavení komunikácie zo strany dodávateľa (nedodali potrebné 

dokumenty). Barbora Eckerová mala na starosti zaobstaranie tričiek, avšak nie je známe, v akom stave je 

objednávka.  

 

Bod č.9 z programu zasadnutia – Koncept novej vizuálnej identity pre univerzitu a jednotlivé fakulty 

 

Boris Bobáľ pripomenul základný set-up ohľadom novej vizuálnej identity a poslal im na vedomie vizualizáciu 

predkladaných log z mája 2020 (schvaľované logo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky je dostupné ako 

príloha k zápisnici, príloha č.1). Jednou z najbližších zasadnutí komisií a senátu bude aj prijatie / neprijatie log 

uznesením senátu. Video, ktoré posielal p. prorektor pre vonkajšie vzťahy, doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., 

už nie je dostupné na linke, ktorú posielal v máji 2020.  

 

Damián König nie je nadšený z nových log, keďže sú len prekreslené (a zjednodušené) z pôvodných znakov. 

Bol by za to, aby sa presadilo logo z dielne Stanislava Griguša (autorský návrh). Martin Csiba sa pýta, či stratíme 
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tým niečo, ak logá budú odsúhlasené. Podľa Ondreja Tótha sa okolo log sústredí prílišná pozornosť, ktorú si 

nezaslúžia. Podľa neho k nám ľudia idú na fakultu nie kvôli logám, ale kvôli tomu, aké je to prostredie.  

Boris Bobáľ uvádza, že z pohľadu univerzity (AS UK) nevie, čo bude znamenať, ak by senát uznesením zamietol 

prijatie novej vizuálnej identity.  

 

Bod č.10 z programu zasadnutia – Informácie od študentských zástupcov v Rade pre kvalitu FMFI UK, AS 

UK a ŠRVŠ 

 

Boris Bobáľ uvádza, že od Askara Gafurova neobdržal žiadne správy na prezentovanie aktivít ŠRVŠ. Boris 

Bobáľ len uviedol, že ŠRVŠ vydala tlačovú správu, v ktorej obviňuje Univerzitu Komenského z pasivity 

a nečinnosti začať projektovú dokumentáciu a následne spustiť rekonštrukciu. ŠRVŠ vo svojej správe uvádza, 

že len 21% z alokovaných finančných prostriedkov, ktoré dostala UK bolo vyčerpaných [pozn. pisateľa: 

vzhľadom na uverejnené tlačové vyhlásenie bude Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie UK 

mimoriadne zasadať v priebehu nasledujúcich dní, resp. v prvých týždňoch semestra]. 

 

O Rade pre kvalitu FMFI UK nie sú dostupné žiadne nové informácie.  

 

Boris Bobáľ informuje, že AS UK ako celok momentálne nezasadá (plénum a komisie). Posledné zasadnutie 

bolo 24. júna 2020, ktorého sa Boris Bobáľ vzhľadom na štátnice zúčastnil od 14. bodu. ŠČ AS UK bola 

poverená rektorom UK, aby nominovala člena, resp. členov do Krízového štábu UK a do Permanentného 

krízového štábu UK. Po istej kontroverzii boli do týchto štábov nominovaní MUDr. Monika Kučeríková (JLF, 

Krízový štáb4) a JUDr. Filip Vincent (PraF, Permanentný krízový štáb5).    

 

Ivan Agarský informuje, že ako člen Akreditačnej agentúry pripravoval podklady s skúmal študijný program 

„aplikovaná mechanika a mechatronika“ na Fakulte elektroniky a informatiky STU (zmena garanta). Na odbor 

dostali „life-time“ akreditáciu, čo v praxi znamená, že môžu študijný program flexibilnejšie upravovať (vytvárať 

predmety, poprípade ich upravovať). 

 

Bod č.11 z programu zasadnutia – Rôzne 

 

Boris Bobáľ upozornil členov ŠKAS, že jednou z plánovaných aktivít osláv 40. výročia fakulty je i úprava 

zelene na pozemkoch fakulty (vysadenie a obnova nápisu „FMFI“ pri soche Koperníka a pod.). Ďalej upozornil, 

že Zuzana Halgašová ešte pred uzavretím fakulty kontaktovala ŠKAS s prosbou, či by mohla prísť na stretnutie 

a porozprávať o Beánii s možnosťou, že časť vecí by bolo postupom času delegovaných na ŠKAS. Momentálne 

Beánia je organizovaná viac-menej Alumni študentmi na báze dobrovoľnosti. Cieľom by bolo, aby momentálni 

študenti prevzali štafetu v organizovaní. 

 

Podľa Damiána Königa by to nemal organizovať ŠKAS, ale separátny tím, avšak nevylučuje istý prienik. Počas 

stretnutia nadobudol pocit, že ak by sme všetko, čo bolo povedané na tomto stretnutí, na organizáciu by neboli 

kapacity. Ondrej Tóth poznamenal, že by to mali byť ľudia, ktorí majú aktívny status študenta. Damián König 

má kontakt na dve spolužiačky, ktoré by boli ochotné niečo organizovať. Martin Csiba pozná jednu slečnu, ktorá 

by tiež bola eventuálne ochotná participovať. Boris Bobáľ poprosil Damiána Königa a Martina Csibu o kontakt 

a dohodol by sprostredkovanie kontaktu so Zuzkou Halgašovou. Aj keď nebude pravdepodobne možné Beániu 

tento rok uskutočniť, je dobré, aby sa ľudia s ochotou niečo organizovať našli a koncentrovali.   

 

Damián König navrhol kúpiť dva rozťahovacie stany, ktoré sú praktickejšie a trvácnejšie ako tie, ktoré 

momentálne ŠKAS vlastní.  

 

 
4 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2020/Zriadenie_KS_09_20.pdf , súčasťou zápisnice ako príloha č. 2 
5 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2020/Zriadenie_PKS_09_20.pdf , súčasťou zápisnice ako príloha č. 3 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2020/Zriadenie_KS_09_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2020/Zriadenie_PKS_09_20.pdf
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Boris Bobáľ pripomenul komunikáciu s prodekanom doc. RNDr. Martinom Homolom, PhD. (prodekan pre IT, 

PR a spoluprácu s praxou), ktorej obsahom boli tri body:  

- posielanie mailov z hromadných študentských adries pre študentov, ktorí sú po skončení Bc. štúdia 

a pred nástupom Mgr. štúdia, 

- začatie negociácii ohľadom ďalšieho fungovania ŠVT a  

- stav rekonštrukcií vznikajúcich priestorov. 

 

K posielaniu mailov:  

 

Ak študent skončí štúdium, je automaticky AiSom označený kódom 99 (absolvent), následne je systémom  

automaticky (?) odstránený z distribučných mailing listov (krúžkových mailing listov a z FMFI.studenti). 

Následne, až do riadneho zápisu nedostáva z fakulty žiadne informácie prostredníctvom oficiálnych kanálov. 

Tento problém sa hlavne týka absolventov, ktorí plynule prestupujú z bakalárskeho štúdia na magisterské, resp. 

z magisterského na doktorandské štúdium. De facto sú to naši študenti, veľa z nich sú vedecky činní i počas 

prázdnin (podieľajú sa na písaní článkov, experimentov, sú PVP / PPS, vykonávajú činnosť v prospech fakulty 

a pod.), avšak de iure študentmi nie sú vzhľadom na delené štúdium. Tento problém sa naplno prejavil počas 

momentálnej situácie, neistých dôb, počas celosvetového respiračného ochorenia COVID-19.  

 

Študenti sú počas prázdnin „odstrihnutí“ od oficiálnych informácií vzhľadom na ich status absolventa, teda 

nedostávajú sa im riadne informácie o ich ďalšom štúdiu (resp. čo ich čaká po zápise, ako študentov). Väčšina 

mailov upozorňuje na bežne dostupné informácie, ktoré sú uverejnené na stránke, avšak, kto by ich tam hľadal 

bez prvotného impulzu? Tiež sa môže stať, že niektoré informácie majú interný charakter a na stránke sa 

informácia sa nepublikuje na internet.  

 

Prodekan pre IT, PR a spoluprácu s praxou problém identifikoval a opýtal sa na CIT a na margo odpovedal, že 

mu momentálne nastavenie „v zásade dáva zmysel a aj ´legálne´ je to správne“ a ďalej napísal6:  

 

„Je možné, že pre množstvo iných študentov, ktorých zahŕňate, najmä tých, ktorí sú ešte len prijatí na bakalárske 

(ci magisterské) štúdium a neštudovali tu uz predtým, nie sú tieto maily až také zaujímavé a žiadané.“     

 

K ŠVT:  

 

Boris Bobáľ sa ďalej zaujímal ohľadom Študentského vývojového tímu, pričom by rád inicioval so všetkými 

stranami rokovania o „záchrane“ a správnom nastavení fungovania ŠVT. Jeho záujem prameni z toho, že p. 

dekanovi odporučil zahrnúť do konkretizácie na rok 2020 i bod „Pripravíme schému financovania študentského 

vývojového tímu a budeme propagovať jeho činnosť medzi študentmi“, pán dekan si návrh osvojil. 

 

V priebehu letných prázdnin oslovil Stanislava Griguša, či by nebol ochotný a nevyrobil propagačné video 

s tematikou ŠVT, ktorého cieľ by bolo propagovať a vzbudzovať povedomie medzi študentmi. Má za to, že veľa 

ľudí nevie, že ŠVT existuje a jeho produkty (Votr, Candle, e-prihláška a pod.) berú ako samozrejmosť.  

 

Ďalším aspektom začatia negociácii je fakt, že ŠVT odchodom posledného študentského člena (Mgr. Adriána 

Matejova) de facto zanikol. Prodekan pre IT, PR a spoluprácu s praxou na margo odpovedá7:  

 

„Výborne, máte úplnú pravdu. ŠVT de facto nefunguje, je to ale vážnejší problém, o ktorom vedieme diskusie s 

Tomášom Vinařom uz dlhšie. Navrhujem, že dohodneme ďalšie stretnutie a prizveme Vás.“ 

 

 
6 Výňatok z mailovej komunikácie. Výňatok taktiež prešiel jazykovou korektúrou. 
7 Výňatok z mailovej komunikácie. Výňatok taktiež prešiel jazykovou korektúrou. 
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Ivan Agarský na margo podotýka, že vidí v ŠVT veľký potenciál, poznamenal, že je ochotný nájsť / popýtať sa 

ľudí, či by nechceli participovať v ŠVT. Boris Bobáľ poznamenal, že disponuje informáciou od riaditeľa CIT, 

že by mali pre ŠVT projekty´(požiadavky od fakúlt), ktoré oni nie sú schopní z kapacitného dôvodu stíhať riešiť. 

Tiež poznamenal, že takáto spolupráca je možná len prípade, ak tím bude „pevný“ (stály) a ochotný pracovať 

na projektoch.  

Ondrej Tóth poznamenal, že pre transparentnosť by bolo vhodné, aby „na stole“ dokument s náplňou daného 

projektu / nápadu, aby to nebolo len na dobré slovo. Tiež poznamenal, že na informatických odboroch majú aj 

nejaký seminár, kde je možné vytvárať projekty z tém, ktoré poskytne na výber. Jednou z tém by mohol byť 

i nejaký projekt od CIT.  

Ivan Agarský poznamenal, že pravdepodobne vie, o aký predmet sa jedná, ale nemyslí si, že je na to vhodný, 

keďže predmet je dosť osekaný a nebol by priestor na plné realizovanie danej požiadavky.  

 

Boris Bobáľ pripomenul, že v ankete sa vyskytuje už veľa rokov „problém“ v študijnom programe manažérska 

matematika. Na tento problém študenti upozorňujú už roky v ankete, ale problém sa neriešil. Pripomenul, že 

pôvodný garant študijného programu bol kvôli vekovej hranici vymenený za iného.  

Damián König, ako študent manažérskej matematiky, povedal, že jeden z predmetov, ktoré učil daný pedagóg 

už neučí a ďalší predmet ponúkal Mgr. Andrejovi Badíkovi, ktorý ho odmietol kvôli jeho náročnosti. Tiež 

uviedol, že momentálne na fakulte nie je nikto, kto by tie predmety dokázal učiť.  

Na margo komentára povedal, že sa s novým garantom manažérskej matematiky porozpráva o pomeroch na 

odbore a pokúsi sa viesť dialóg.  

 

Ivan Agarský povedal, že by bolo vhodné, aby i ŠKAS vydal brožúrku „30 rokov ŠKAS“, v ktorej by boli 

obsiahnuté mená všetkých senátorov (momentálne sa ich mená spisujú zo verejne dostupných záznamov) a 

„zaujímavých“ osloviť s cieľom rozhovoru, čo im ŠKAS, resp. pôsobenie v senáte dalo do života. Nastala 

všeobecná zhoda, že takýto projekt by sa mohol iniciovať.  

 

Bod č.12 z programu zasadnutia – Záver 

 

Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth a podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ poďakovali členom 

ŠKAS za účasť a ukončili zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 17.20 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK) 

 

 

         Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 
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PRÍLOHA Č.1  
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PRÍLOHA Č. 2 

REKTOR  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V 

BRATISLAVE  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

  

V Bratislave dňa 05. septembra 2020  

 

Rozhodnutie o zriadení krízového štábu 
   

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor“ a „UK“) v súlade s vnútorným predpisom č. 

12/2020 smernica rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie zriaďuje  

Krízový štáb 

Univerzity Komenského v Bratislave. 
  

Z dôvodu vzniku krízovej situácie v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

zriaďuje rektor Krízový štáb UK ako svoj poradný orgán v zložení:  

• Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK    

• doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka UK  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK  

• prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor UK  

• doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK  

• doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor UK  

• prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK  

• doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK  

• prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

• prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK  

• doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., prodekan Právnickej fakulty UK  

• prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Akademického senátu UK  

• MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií pri UK  

• Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba UK  

• Ing. Peter Petro, riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK  

• Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľa Centra ďalšieho vzdelávania UK  

• prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK a hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu  

• RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., odborníčka z Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej 

fakulty UK a vedúca vedecká pracovníčka vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v 

Bratislave  

• doc. MUDr. Margita Špaleková, CSc., prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK  

• doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, epidemiologička  

• zástupca študentov určený uznesením študentskej časti Akademického senátu UK   

Rektor môže členov Krízového štábu UK podľa potreby odvolávať, meniť a dopĺňať. Krízový štáb UK vykonáva 

svoje poslanie a činnosť v súlade so smernicou rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie.  
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PRÍLOHA Č. 3 

REKTOR  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V 

BRATISLAVE  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

  

V Bratislave dňa 05. septembra 2020  

  

  

Rozhodnutie o zriadení   

permanentného krízového štábu 

   

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor“ a „UK“) v súlade s vnútorným predpisom č. 

12/2020 smernica rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie zriaďuje  

  

Permanentný  krízový štáb 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

  

Z dôvodu vzniku krízovej situácie v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

zriaďuje rektor Permanentný krízový štáb UK (ďalej len „Permanentný krízový štáb“) ako virtuálne pracovisko 

zriadené s cieľom monitorovania situácie a koordinácie postupov v zložení:  

    

• Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK  

• doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK  

• doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK  

• Mgr. Róbert Zsembera, vedúci Kancelárie rektora UK  

• JUDr. Michal Káčerík, vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK  

• Mgr. Martina Mášiková, vedúca Oddelenia pre vonkajšie vzťahy RUK  

• RNDr. Milan Remiš, vedúci Oddelenia pre európske programy a Erasmus+ RUK  

• Mgr. Magdaléna Belková, vedúca Oddelenia medziuniverzitnej spolupráce RUK  

• doc. MUDr. Margita Špaleková, CSc., prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK  

• doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, epidemiologička  

• Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba UK  

• Ing. Peter Petro, riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK  

• Mgr. Peter Kopáč, riaditeľ Centra informačných technológií UK  

• zástupca študentov určený uznesením študentskej časti Akademického senátu UK  

  

Rektor môže členov Permanentného krízového štábu podľa potreby odvolávať, meniť a dopĺňať. Permanentný 

krízový štáb vykonáva svoje poslanie a činnosť v súlade so smernicou rektora UK o postupe UK v čase krízovej 

situácie.  

  


