UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
ŠTUDENTSKÁ KOMORA
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
Bratislava 23.09.2019

ZÁPISNICA
Z 1 1. z a s a d n u t i a Š t u d e n t s k e j k om o r y A k a d e mi c k é h o s e n á t u
Z 2 3 . s e p t e mb r a 2 0 1 9
Miestnosť: Škasovňa
Začiatok zasadnutia: 14.01 hod.
Prítomní:
Volebné obdobie: 1.6.2018 – 30.5.2020:
Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK), Ján Krnáč, Mgr. Ondrej Tóth, (predseda ŠKAS FMFI
UK) a Mária Zelenayová
Volebné obdobie: 1.6.2019 – 30.5.2021:
Ivan Agarský, Martin Csiba, Barbora Eckerová a Bc. Adam Štefunko
Neprítomní:
---Ospravedlnení:
Damián König a Erika Lettrichová
Hostia:
Mgr. Samuel Omasta (študent AOF FMFI UK)
Program zasadnutia:
Prvácky týždeň
Projekty VacuumZone (zodpovedná za realizáciu: Vacuumlabs) a Unispace (Nexteria)
Prerokovanie projektu študentských brigád (príležitostné brigády)
Zhodnotenie aktuálneho stavu alokácie miestnosti ŠKAS do iných priestorov
Volebná komisia do všeobecných volieb AS UK (študentská časť volebnej komisie)
Dodatočné schválenie uznesení (uznesenie č. 3 a č. 4). Prerokovanie uznesenia č. 5 –
participácia na projekte VacuumZone
7. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2019) po koniec letného skúškového obdobia
(t.j. 30.6.2020).
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Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu
(ďalej len „ŠKAS“).
Zasadanie otvorili a viedli paralelne predseda ŠKAS Mgr. Ondrej Tóth a podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ,
ktorí privítali prítomných členov ŠKAS a hostí zasadnutia.
Bod č.1 z programu zasadnutia – Prvácky týždeň:
Podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ v krátkosti informoval o priebehu prváckeho týždňa. Zároveň ocenil snahu
tých, ktorí aktívne participovali na buď na príprave, alebo pri priebehu samotnej realizácie. Zároveň dal na
zreteľ, že tí členovia ŠKAS, ktorí nedali vedieť, či sa môžu zúčastniť akcie by mali zvážiť formu svojej
komunikácie, resp. pôsobnosť v ŠKAS.
Predseda ŠKAS Mgr. Ondrej Tóth informoval, že z hľadiska faktúr a administratívy je Prvácky týždeň takmer
hotový (faktúry čakajú na schválenie tajomníčkou fakulty). Ďalej informoval, že 24.9.2019 v doobedňajších
hodinách plánuje finalizovať faktúry a prostredníctvom podateľne ich poslať na schválenie p. tajomníčke.
Pozn. pisateľa: v rámci finalizácie Prváckeho týždňa boli požiadaní administrátori ŠKAS stránky na doméne
zona.fmph.uniba.sk o pridanie akcie Prvácky týždeň do udalostí ŠKAS v akademickom roku 2019/2020.
Bod č.2 z programu zasadnutia – Projekty VacuumZone a Unispace:
Podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ podal najnovšie informácie ohľadom Projektu IT firmy Vacuumlabs
(miestnosť VacuumZone) a miestnosti Unispace (projektu neziskovej organizácie Nexteria).
Projekt VacuumZone:
Členovia ŠKAS sa zúčastnili v centrále Vacuumlabs dňa 29.8.2019 mítingu – prezentácie miestnosti
VacuumZone. V rámci projektu bol ŠKAS ako hlavný zástupca študentov AOF FMFI oslovený spoločnosťou
Vacuumlabs, aby prezentoval aktuálne potreby študentov z hľadiska vybavenia miestnosti (pomeru
coworkingovej a study zóny, materiálno-technickému zabezpečeniu a pod.). V rámci prípravnej fázy mali
jednotliví členovia ŠKAS možnosť pripomienkovať vizualizáciu projektu VacuumZone, či vzniesť akúkoľvek
pripomienku.
Zároveň, Vacuumlabs oslovili ŠKAS s tým, že ak by ŠKAS prejavil záujem využívať miestnosť na svoje
stretnutia, alebo na organizáciu svojich eventov, je táto možnosť k dispozícii 2 . Spoločnosť Vacuumlabs
oslovila ŠKAS aj z hľadiska spolufinancovania (finančnej spoluúčasti) na projekte Vacuumlabs. Odhadovaná
výška spolúčasti na projekte je približne 500 – 1 000€.
Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je vytýčený na polovicu októbra. Avšak, vzhľadom na fakt, že ešte
nebola podpísaná zmluva, nie je možné začať s rekonštrukciou priestoru.
Projekt Unispace:
Projekt Unispace bude realizovaný v spolupráci s Nexteriou (n.o.) a Fakultom matematiky, fyziky a
informatiky. Cieľom projektu bude zhodnotenie priestorov IT kobky, dnešnej šatne, Cauchyho klubovne a
miestnosti ŠKAS.
ŠKAS aktívne participoval na stretnutiach s Nexteriou (dovedna sa uskutočnili 3 stretnutia). ŠKAS súhlasil, že
uvoľní priestory Cauchyho klubovne a miestnosti ŠKAS, ak ŠKAS získa (tzv. zámenou) adekvátne priestory
na svoje fungovanie.

2 Reálne podmienky využívania miestnosti ešte neboli so spoločnosťou Vacuumlabs prekonzultované.
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Bod č.3 z programu zasadnutia – Študentské brigády:
Podpredseda Boris Bobáľ predniesol myšlienku s ktorou ho oslovil vedúci prevádzky FMFI UK (Mgr. Peter
Buzáš). Vzhľadom na to, že momentálny stav prevádzky je poddimenzovaný – skladá sa z dvoch
zamestnancov (+ jeden je dlhodobo „PN“) navrhol myšlienku tzv. študentských platených brigád.
Podpredseda Boris Bobáľ pripomenul, že v minulosti sa tento model využíval. Okolo roku 2015 ŠKAS
zorganizoval platenú brigádu (vypratávanie miestností).
Predseda Mgr. Ondrej Tóth kvitoval tento návrh a navrhol, aby si ho niekto z členov ŠKAS zaoberal
a odkomunikoval jeho realizáciu s vedúcim prevádzky a p. dekanom.
Pozn. pisateľa: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (dekan FMFI UK) si neosvojil myšlienku, aby fakulta
„organizovala“ študentské brigády z bližšie nešpecifikovaných dôvodov. (informácia zo dňa 24.9.2019)
Bod č.4 z programu zasadnutia – Zhodnotenie aktuálneho stavu alokácie miestnosti ŠKAS do iných
priestorov:
Podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ informoval aktuálny stav presťahovania miestnosti ŠKAS. V posledných
týždňoch sa začalo s postupným premiestňovaním nábytku (časť nábytku bola premiestnená do novej senátnej
zasadačky). Spomenul, že jednal s vedúcim prevádzky o premiestnení inventáru miestnosti Cauchyho
klubovňa na iné miesta v priestoroch fakulty.
Dňa 19.9.2019 členovia ŠKAS (Ivan Agarský a Martin Csiba) mali možnosť nahliadnuť do skladovacích
priestorov neďaleko Cauchyho klubovni. Tieto priestory sú momentálne pridelené Katedre informatiky (KI),
pričom v súčinnosti s prodekanom pre IT, PR a spoluprácu s praxou (Doc. RNDr. Martin Homola, PhD.) budú
tieto priestory vypratané. Polovica priestoru bude vyčlenená pre potreby uloženia inventáru z miestnosti
ŠKAS, druhá polovica pre potreby miestnosti Unispace.

Bod č.5 z programu zasadnutia –Volebná komisia do všeobecných volieb AS UK (študentská časť
volebnej komisie
Podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ predstavil Študentskú volebnú komisiu do všeobecných volieb do AS UK.
Všeobecná volebná komisia sa skladá z jedného zamestnanca a jedného člena za študentskú časť AOF.
Všeobecná volebná komisia je nasledovná:
Damián König – (členka študentskej časti AOF, člen ŠKAS)
Alžbeta Miklášová (členka študentskej časti AOF)
Bc. Jaromír Mikulec – (člen študentskej časti AOF, bývalý člen ŠKAS)
Mgr. Samuel Omasta – (člen študentskej časti AOF)
Mgr. Ondrej Tóth – (člen študentskej časti AOF, predseda ŠKAS FMFI UK)
Tomáš Veľas – (člen študentskej časti AOF)

Bod č.6 z programu zasadnutia – Dodatočné schválenie uznesení (uznesenie č. 3 a č. 4) a prerokovanie
uznesenia č. 5:
Pozn. pisateľa: predmetné dokumenty (uznesenia č. 3,4 a 5) boli zaslané jednotlivým členom ŠKAS
prostredníctvom univerzitných mailových adries dňa 22.9.2019 o 17:56.
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Uznesenie č. 3 – udelenie titul „emeritného člena“ Mgr. Viktorovi Baniarovi.
Podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ poslal uznesenie č. 3 mailovou komunikáciou členom ŠKAS. Podpredseda
ŠKAS Boris Bobáľ zdôraznil, že je rozdiel byť v ŠKASe a byť aktívny v ŠKAS. Zároveň toto uznesenie má
len informatívny charakter, t.j. vzdanie akéhosi „holdu“ nad tým, čo pre ŠKAS daná osoba vykonala.
Adam Štefunko nerozumie idei udeľovania titulu „emeritného člena“ Mgr. Viktorovi Baniarovi, teda
absolventovi fakulty, ktorý už nemá väzby s fakultou a neparticipuje na projektoch v ŠKASe. Ako príklad
uviedol Bc. Jaromíra Mikulca, ktorému ŠKAS ako orgán udelil titul „emeritného člena“.
Adam Štefunko uviedol, že udeľovanie takýchto titulov je zbytočné. Uviedol, že rieši spôsob, ako
zhromažďovať okolo ŠKAS aktívnych ľudí – a to združiť ich do občianskeho združenia.
Mária Zelenayová uviedla, že tiež úplne nerozumie myšlienke udeľovania titulu „emeritných členov“.
Predseda Mgr. Ondrej Tóth navrhol, aby ŠKAS toto uznesenie prerokoval na neskorších zasadnutiach.

Uznesenie č. 4 – Vyjadrenie ŠKAS k projektu Unispace
Podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ pripomenul, že ŠKAS ako orgán nemôže vydávať uznesenia Per Rollam –
toto ustanovenie vyplýva z rokovacieho poriadku AS FMFI UK. Preto je potrebné opätovné schválenie
uznesenia č. 4. ŠKAS preto v nadväznosti schvaľuje uznesenie č.4 v zložení: Agarský, Bobáľ, Csiba,
Eckerová, Krnáč, Štefunko a Tóth nasledovne:
Č. hlas.
1.

Prítomných
8

Kvórum
6

Za
8

Proti
0

Zdržali sa
0

Výsledok
Schválené

Vzhľadom na výsledky hlasovania vydáva Študentská komora akademického senátu uznesenie č. 4. Uznesenie
je prílohou tejto zápisnice.
Prekovovanie uznesenia č. 5 – .Participácia na projekte Vacuumlabs
Bolo vypracované uznesenie č. 5 , ktorého obsahom je, akou finančnou spoluúčasťou sa bude podieľať ŠKAS
a vytýčenie využívania miestnosti zo strany ŠKAS na zasadania, resp. na eventy urganizované pod patronátom
ŠKAS.
Zo strany Vacuumlabs bolo navrhnuté ŠKASu, či by chcel využívať priestory Vacuumlabs na svoje
zasadnutia, resp. organizovať vo VacuumZone eventy ŠKASu.
Toto uznesenie sa neschválilo, len sa prerokovalo členmi ŠKAS. Uznesenie bude schválené za predpokladu
realizácie projektu VacuumZone (t.j. podpísanie memoranda o spolupráci medzi Vacuumlabs a Fakultou
matematiky, fyziky a informatiky UK).

Bod č.7 z programu zasadnutia – Rôzne:
Predseda ŠKAS Mgr. Ondrej Tóth pripomenul, že na senáte, ktorý sa bude konať po zasadnutí ŠKAS majú
možnosť noví ale i súčasní členovia ŠKAS byť súčasťou jednej z komisií. Komisie sú súčasťou
Akademického senátu. Komisie slúžia na prerokovanie materiálov, teda komisia (ne)odporučí jeho schválenie
(pričom uvedie dôvod neschválenia), na senáte spravidla nie je zvykom opätovné prejedávanie daných
materiálov.
Predseda ŠKAS Mgr. Ondrej Tóth informoval, že najbližšia „hromadná“ akcia je na sklonku akademického
roka – kapustnica. Predseda ŠKAS zabezpečí v priebehu nasledujúcich mesiacov tzv. „PhD. stretko“. Cieľom
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akcie je prepojenie doktorandov v rámci jednotlivých odborov a prezentovanie svojho výskumu v rámci „PhD.
stretka“. Na konci akcie je spravidla spoločný obed.
Predseda ŠKAS Mgr. Ondrej Tóth podotkol, že ak majú členovia ŠKAS záujem zorganizovať vlastnú akciu,
majú „voľnú ruku“, teda, že môžu rátať s pomocou členov ŠKAS.
Mária Zelenayová informovala o zámere vzdať členstva v ŠKAS (a súčasne mandátu v AS FMFI UK). Ako
dôvod uviedla, že momentálne je jej priorita iná, ako participovať na projektoch ŠKAS. Informovala, že
s nadchádzajúcim štúdiom je nezlučiteľné jej ďalšie pôsobenie v ŠKAS. Na senát, ktorý sa bude konať dňa
23.9.2019 o 14.30h príde. Mandátu sa plánuje vzdať v priebehu týždňa oficiálnou formou (vyplnením
formuláru). Na jej uprázdnené miesto bolo z titulu náhradníka, ktorý vzišiel z doplňujúcich volieb 2018, bol
oslovený Mgr. Samuel Omasta.
Mgr. Samuel Omasta (hosť zasadnutia) osobne súhlasil, že na ostávajúci mandát (do 30.5.2020) nastúpi.
Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth poďakoval členom ŠKAS a hosťom za účasť a ukončil
zasadnutie.
Vzhľadom na začiatok semestra nebolo možné vytýčiť termín (harmonogram) ďalšieho zasadnutia Študentskej
komory.

Koniec zasadnutia: 14.25 hod.

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK)
Overili: členovia ŠKAS

Mgr. Ondrej Tóth
Predseda ŠKAS FMFI UK
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