
1 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

ŠTUD EN TSK Á K OM ORA AK ADEM ICK ÉHO 

SENÁ TU  

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 29.05.2019 

 

ZÁPISNI CA  

Z 10 1.  zasadnut ia  Študents kej čas ti  akademického s enátu  

Z 28.  mája 2019  

Miestnosť:  Cauchyho klubovňa  

 

Začiatok zasadnutia: 16.10 hod. 

Prítomní:   

Bobáľ B. ,Krnáč J. ,Lettrichová E. ,Mikulec J. , Štefunko A. (predseda ŠKAS FMFI UK a opätovne 

zvolený člen ŠKAS FMFI UK), Zelenayová M. 

Neprítomní:  

 ---- 

Ospravedlnení:  

Baniar V., Eckertová T., Halgašová Z , Tóth O., (podpredseda ŠKAS FMFI UK) 

Hostia (novozvolení členovia ŠKAS FMFI UK na funkčné obdobie 2019 až 2021):  

Agarský Ivan, Csiba Martin, Eckerová Barbora, König Damián 

Program zasadnutia:  

1. Uvítanie novo zvolených členov ŠKAS 

a. Oboznámenie s aktuálnymi členmi ŠKAS + predstavenie nových členov 

b. Predstavenie primárnej činnosti  

c. Predstavenie sekundárnej činnosti  

d. Príprava na Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS AS FMFI UK 

e. Plány na rok 2019/2020 

Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu (ďalej 

len „ŠKAS“).  

Zasadanie otvorili a viedli paralelne predseda ŠKAS Adam Štefunko a členka ŠKAS Mária Zelenayová, ktorí 

privítali prítomných členov ŠKAS a hostí zasadnutia. 

                                                             
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2018)  po koniec letného skúškového obdobia (t.j. 

30.6.2019). 

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
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Bod č.1 z programu zasadnutia – uvítanie novozvolených členov ŠKAS a) oboznámenie sa s aktuálnymi 

členmi ŠKAS + predstavenie nových členov 

Zelenayová M. privítala všetkých prítomných ostávajúcich členov ŠKAS a hostí – novozvolených členov ŠKAS. 

Na začiatok vyzvala, aby každý povedal cieľ (motiváciu), prečo sa rozhodol kandidovať do ŠKAS.  

Zelenayová M. uviedla, že sa k ponuke ísť do ŠKAS dostala sprostredkovane cez odborného asistenta, ktorý 

tlmočil výzvu vtedajšieho predsedu Akademického senátu FMFI UK (Doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc.). 

Uvažovala dlho, či sa rozhodne kandidovať, pretože sa obávala, či sa bude popri štúdiu fyziky schopná venovať aj 

iným záujmovým činnostiam na fakulte. Ďalej predostrela projekty, na ktorých participovala a aj chcela by 

v budúcnosti participovať (Sprievodca „správnym“ vyplnením Študentskej ankety, nedokončený Sprievodca pre 

nových členov ŠKAS, kde sa veľmi stručne uvádzajú funkcie jednotlivých orgánov pridružených k AS FMFI UK 

a dôležitých orgánov na pôde fakulty).  

Na záver Zelenayová M. vyjadrila pochybnosť o tom, či aj od septembra bude naďalej riadnym členom ŠKAS, 

keďže senát je de iure vo väčšine prípadov len schvaľovací orgán, nie legislatívny (t.j. väčšinou sa návrhy, čo 

schvaľuje Akademický senát sa pripomienkujú v pridružených orgánoch AS FMFI UK, len v ojedinelých 

prípadoch je možné komplexnejšie pripomienkovanie). Z toho dôvodu by sa vzdala členstva a stala by sa riadnou 

členkov nejakej komisie.  

 

Bobáľ B. uviedol, že bol oslovený rovnakým odborným asistentom s „ponukou“, či by nechcel kandidovať do 

ŠKAS. Po zvážení povinností vyplývajúcich z členstva v ŠKAS sa rozhodol kandidovať, keď tam nešiel s pevne 

stanoveným cieľom. Nakoniec ostal pri „legislatíve“, stará sa o bežný chod ŠKAS (drobné nákupy inventára 

ŠKAS, písanie zápisníc zo zasadaní...). 

 

Štefunko A. uviedol, že počas strednej školy bol súčasťou študentského parlamentu a z nazbieraných skúseností 

sa rozhodol, že bude aj na vysokej škole členom Študentskej komory akademického senátu. Ďalej vysvetlil 

riadnym členom ŠKAS a prítomným hosťom dôvod, prečo sa rozhodol opätovne kandidovať do ŠKAS. Ako 

dôvody uviedol, že niektoré veci, ktoré začal ako predseda ŠKAS v tomto akademickom roku je potrebné 

dokončiť.  

Na záver predstavil, v akých komisiách počas svojho minulého funkčného mandátu participoval.  

 

Mikulec J. povedal, že nerozmýšľal o tom, že by počas štúdia chcel participovať v ŠKAS. Oslovila ho p. 

prodekanka, RNDr. Kristína Rostás, PhD., s ponukou kandidovať do ŠKAS. Mikulec J. to zobral ako výzvu a ako 

aj príležitosť sa zoznámiť s novými ľuďmi, s fungovaním fakulty a spolupracovať s ľuďmi, ktorí chcú aktívne 

pôsobiť na fakulte a svojou snahou zlepšiť prostredie pre študentov.  

 

Mikulec J. ďalej povedal, že sa rozhodol opätovne kandidovať do ŠKAS, avšak nebol opätovne zvolený. Ďalej 

povedal, že by chcel naďalej spolupracovať so ŠKAS a ako „emeritný člen“ ŠKAS participovať na projektoch 

a spoluorganizovať ich. Adam Štefunko, predseda ŠKAS, sa rozhodol, že umožní Mikulcovi J. ako „emeritnému 

členovi“ Študentskej komory akademickému senátu neobmedzený prístup do Cauchyho Klubovne a do 

„ŠKASOVNE“. Preto ŠKAS v zložení Bobáľ, Lettrichová, Krnáč, Štefunko a Agarský, Csiba, Eckerová, König 

vydáva uznesenie:  

„Študentská komora akademického senátu umožňuje neobmedzený prístup (prístup na dobu neurčitú) Jaromírovi 

Mikulcovi (1mMAT) do miestností Cauchyho klubovňa a ŠKASOVŇA za jeho zásluhy počas jeho mandátu, 

v ktorom aktívne spolupracoval na projektoch ŠKASu.“ 

Č. hlas. Prítomných Kvórum Za Proti Zdržali sa Výsledok 

1. 8 6 8 0 0 Schválené 
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Vzhľadom na výsledky hlasovania vydáva Študentská komora akademického senátu uznesenie č. 2:  

 

Uznesenie č. 2: 

„Študentská komora akademického senátu umožňuje neobmedzený prístup (prístup na dobu neurčitú) 

Jaromírovi Mikulcovi (1mMAT) do miestností Cauchyho klubovňa a „ŠKASOVŇA“ za jeho zásluhy počas 

jeho mandátu, v ktorom aktívne spolupracoval na projektoch ŠKASu.“ 

Ján Krnáč uviedol, že nemal nijaké striktné plány, ktoré by chcel v ŠKAS uskutočniť. Počas volieb konaných 

v októbri ho oslovila ponuka kandidovať, podobne ako jeho spolubývajúceho (Viktora Baniara). V rámci ŠKAS 

sa venuje (ako aplikovaný matematik) primárne hospodáreniu (v zmysle ako člen Komisie pre hospodárenie 

a rozvoj).  

Erika Lettrichová uviedla, že ju fascinovalo skutočnosť, že prostredníctvom ŠKAS sa môže dozvedieť viac o tom, 

ako fakulta funguje viac na vnútornej „úrovni“. Podobne ako Ján Krnáč, spolupracuje v rámci AS FMFI UK 

v KpHaR.  

Martin Csiba uviedol, že do ŠKAS neprišiel s nejakým primárnym cieľom. Oslovil ho jeden z predvolených 

mailov, ktoré mali za účel spropagovať medzi Akademickou obcou fakulty (AOF) voľby do ŠKAS.  

Damián König povedal, že myšlienka zapojenia do volieb u neho vznikla, keď sa zúčastnil „akcie“ Rannej kávy 

so ŠKAS (kde členovia oslovovali študentov s cieľom zvýšenia informovanosti o činnosti ŠKAS). Jedným z jeho 

cieľov ktoré by chcel v rámci pôsobnosti ŠKAS docieliť, je zapojenie sa do propagácie ŠKAS (napr. navrhovanie 

dizajnu a s tematikou matfyzu, resp. „vedeckou“ tematikou, Facebook marketing... 

 

Bod č.1 z programu zasadnutia – b) predstavenie primárnej činnosti:  

 

Zelenayová M. stručne predstavila hlavnú pôsobnosť členov ŠKAS. Bobáľ B. dodal, že de iure je hlavná činnosť 

Študentských komôr podľa „Zákona o vysokých školách2“ zúčastňovať sa zasadaní Akademického senátu svojej 

domovskej fakulty. Zelenayová M. ďalej pokračovala stručným predstavením jednotlivých pridružených komisií 

k AS FMFI UK. Bobáľ B., Lettrichová E. a Štefunko A. opísali pôsobnosť komisií, ktorých sú členovia 

(prerokovávané materiály, predmet pôsobnosti danej komisie...). Súčasnými členmi ŠKAS boli jednotliví noví 

členovia oslovení, aby zvážili svoju účasť v niektorej z komisií.  

König D. sa vyjadril, že momentálne si nevie predstaviť byť členom nejakej pridruženej komisie.  

Agarský Ivan na margo komisií, že ho zaujala činnosť a pôsobnosť KaPK.  

 

Bod č.1 z programu zasadnutia – c) predstavenie sekundárnej činnosti:  

 

Štefunko A. predstavil základné „piliere“ sekundárnej činnosti. Každý rok pomáha ŠKAS organizovať „Prvácky 

týždeň“, zúčastňuje sa na stretnutí študentov s garantami, organizuje klasickú akciu „kapustinica“, ktorú 

organizujeme výhradne vo vlastnej réžii, podieľame sa na aktívnej propagácii ankety našej fakulty (plagátmi, e-

mailovou hromadnou komunikáciou), členovia sú ďalej prizývaní pri príležitosti rôznych nepravidelných 

rokovaní, ktoré súvisia so študentskou agendou. Tento akademický rok ŠKAS organizoval diskusie s rôznymi 

ľuďmi z praxe, resp. zo zaujímavých oblastí, ktoré by mohli študentov zaujať (napr. diskusia s  Ľubomírom 

Dragom – „ako si napísať úspešný životopis“, Diskusia s Doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD. (prorektorom 

                                                             

2 Zákon č. 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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pre IT) a Marekom Šebom – „Čo nám môže ponúknuť vysoká škola?“ a Diskusia s Jaroslavom Varcholom – 

diskusia na tému: „Čo je realita?“) 

Bod č.1 z programu zasadnutia – d) Príprava na Ustanovujúce zasadanie ŠKAS. 

 

Štefunko Adam a Bobáľ B. informovali o podrobnostiach Ustanovujúceho zasadania ŠKAS. Noví členovia budú 

poučení o „metóde“ hlasovania, možných typoch hlasovania, budú oboznámený „s chodom“ AS FMFI UK. Na 

tomto zasadnutí budú poskytnuté informácie o priebehu riadnych volieb do študentskej komory Akademického 

senátu na obdobie 2019 – 2021. Toto zasadnutie bude regulárne (t.j. s možnou prítomnosťou členov 

zamestnaneckej komory), ďalej na toto zasadnutie bude pozvané vedenie fakulty.  

Na tomto zasadnutí bude zvolený predseda ŠKAS (podpredseda AS FMFI UK) a podpredseda ŠKAS.  

 

Bod č.1 z programu zasadnutia – d) Plány na rok 2019/2020. 

Mikulec J. uviedol, že ŠKAS chce v priebehu nasledujúceho roka s požehnaním vedenia osadiť navigačné 

tabuľky, ktoré budú spĺňať ich hlavnú činnosť, t.j. navigovať. Ďalšie plány sú: zútulniť existujúce a zriadiť nové 

„relax zóny“, zvýšiť propagáciu ŠKAS a fakulty samotnej prostredníctvom propagačných materiálov (tričká, 

mikiny s logom ŠKAS).  

 

 

Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Adam Štefunko poďakoval členom ŠKAS a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 17.20 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (člen ŠKAS) 

 

    v.r.  

  

        Bc. Adam Štefunko 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 

 


