
1. Zasadanie ŠKASu – 23.10.2018, miestnosť ŠKAS 

 

Prítomní: Boris Bobáľ, Erika Lettrichová, Adam Štefunko 

Ospravedlnení: Mária Zelenayová (príchod 8.50), Ondrej Tóth, Zuzana Halgašová 

 

Začiatok zasadania: 8.13 

 

1. Gratulácia – Predseda ŠKASu ( Adam Štefunko) gratuluje k zvoleniu E. Lettrichovej a Borisovi 

Bobáľovi k podpredsedníctvu v komisiach (konktrétne: E.Lettrichovej ku podpredsedníctvu 

Komisie pre hospodárenie a rozvoj a B. Bobáľovi ku podpredsedníctvu v Koncepčnej a právnej 

komisie) 

 

2. Zhodnotenie zasadnutia AS FMFI UK 23.10.2018 – A. Štefunko kvitoval spoluprácu 

Akademického senátu s p. dekanom 

 

3. Zhodnotenie priebehu jednotlivých komisií – E. Lettrichová skonštavovala jednotlivé 

skutočnosti, ktoré sa odohrali na Komisii pre hospodárenie a rozvoj. E. Lettrichová hovorí, že 

1. zasadanie bolo orientačné, kde sa noví členovia oboznamili s agendou vyplývajúcou 

z činnosti komisie (doterajšie čerpanie financií, priebeh komisie a.i.) – (edit: bližšie informácie 

zo zasadnutia KPHaR sa nachádzajú v zápisnici). 

 

4. Koše na separovanie – Členovia ŠKASu skonštatovali, že situácia ohľadom košov na 

komunálny odpad (taký, čo sa nedá triediť) je nedostatočná. Bolo škonštatované, že 

v minulosti sa na fakulte vyskytovali aj „normálne“ koše na netriedený odpad, pričom by bolo 

vhodné ich opätovné zriadenie (paralelne s košmi na triedený odpad). 

   

5. Emailová korešpondencia – Členovia ŠKASu skonštatovali, že ako zástupcovia študentov, ktorí 

v ich mene vykonávajú rôzne činnosti (medzi nimi aj vybavovanie e-mailovej korešpondencie 

medzi rôznymi subjektami v rámci fakulty) nemajú možnosť posielať na „mailing listy“, 

menovite: doktorandi@fmph.uniba.sk a vo všeobecnosti na mailing listy (napr. Na 

prevádzku) končiace príponou „fmph.uniba.sk“.  

 

Členov ŠKAS to spôsobuje značné prekážky. Ak uvedieme príklady, predsedovi Študentskej 

volebnej komisie, Borisovi Bobáľovi, ktorý nemohol posielať na mailing list 

doktorandi@fmph.uniba.sk hromadné emaily, ktoré oboznamovali voličov o konaných 

voľbách. Ďalší príklad, pri pokazení zámku v „Cauchyho klubovni“, kedy zo strany ŠKASU 

nemohli jeho členovia poslať mail na prevádzku/údržbu (kedže obsahuje príponu 

„fmph.uniba.sk“).  

  

 

6. Pravidelné stretnutia – A. Štefunko navrhuje, aby sme počkali na nových členov ŠKASu, ktorí 

budú zvolení vo voľbách konaných 24.10. Spolu s nimi by sme sa dohodli na fixný čas konania 

pravidelných stretnutí. 
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7. Informácie od Mandátovej komisie –  S.Ševčík informoval, že nechajú kontakty na 2 členov 

Mandátovej komisie Študentskej volebnej komisie, ak by sa stal prípad, že by chcel voliť člen 

študentskej obce, ktorý nie je v zozname voličov. Na základe dodatočného rozhodnutia 

Mandátovej komisie sa schváli, pretože členovia Študentskej volebnej komisie na to nemajú 

kompetenciu. 

 

8. Pravidelné diskusie – A. Štefunko a doc. Olejár navrhol, aby „sa zaviedli“ nové diskusie na 

mesačnej báze. A. Štefunko referuje, že od študentov dostal podnety, aby diskusie boli „viac 

do hĺbky a nie do šírky“, keďže sa viacerým zdalo, že téma/ témy boli príliš obšírne. Ďalej 

informuje o akcii, ktorú má pod záštitou Ondrej Tóth – akcia tvorba životopisov (doplniť viac 

info).  

 

A. Štefunko by chcel osloviť ďalších ľudí, ktorých by chcel na pozvať na „voľnú diskusiu“. 

Predseda ŠKAS vyzval účastníkov, či nepoznajú nejakých mladých – úspešných ľudí – 

ochotných porozprávať o svojej práci, čo robia atď. 

 

9. Vianočná kapustnica – A. Štefunko otvoril tému akcie „Vianočnej kapustnice“ a oboznámil 

členov s touto akciou.  

 

10. Ľudia, ktorí sa nedostali do ŠKAS-u – uvažovalo, aby sa nestratil kontakt s ľuďmi, ktorí neboli 

zvolení do ŠKAS, a naďalej pracovať s nimi. A. Štefunko spomenul, že naším cieľom je 

v dohľadnej dobe založiť Občianske združenie, ktoré by zastrešovalo podobnú ideu.  

 

11. Žipomat – A. Štefunko sa chce informovať o jesennom žipomate. A. Štefunko nabádal, aby 

členovia ŠKAS-u nabádali študentov na účasti na Mini- Erazme.  

 

12. Projekt skupina FMFI na Facebooku– Idea skupiny na Facebooku, ktorá by bola istým 

komunikačným nástrojom medzi študentmi a študentmi a ŠKASom. 

 

13. Zabezpečenie komunikácie s novými členmi ŠKAS-u po zvolení. Novým členom ŠKAS B. Bobáľ 

pošle „uvítací mail“, v ktorom im pošle tabuľku, kde noví členovia vyplnia údaje potrebné na 

komunikáciu.  

 

Koniec zasadania: 9.00 

 

Spísal: Boris Bobáľ 


