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Začiatok zasadnutia: 15.01 hod.
Prítomní:
Volebné obdobie: 1.6.2018 – 31.5.20202:
Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK), Ján Krnáč, Samuel Omasta (od 15:20) a Ondrej Tóth, (predseda
ŠKAS FMFI UK),
Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021: Martin Csiba, Barbora Eckerová (od 15:18) a Damián König a Adam
Otruba
Neprítomná:
Erika Lettrichová
Ospravedlnený:
Ivan Agarský
Hostia:
-----Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spôsob komunikácie rámci ŠKAS
Rekapitulácia doterajších plánov na akademický rok 2020/2021
Alternatíva činnosti ŠKAS počas uzavretia univerzity
Diskusia ohľadom uznesenia Študentskej časti Akademického senátu UK prijatého dňa 21.10.2020
Rôzne
Záver

Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2020) po koniec letného skúškového obdobia (t.j.
30.6.2021).
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.
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Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory Akademického senátu
(ďalej len „ŠKAS“).
Zasadanie otvoril a viedol Damián König, ktorý privítal prítomných členov ŠKAS. Damián König oslovil
prítomných členov ŠKAS o prípadné doplnenie programu. Keďže taký návrh nezaznel, požiadal prítomných
členov o schválenie programu v znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Spôsob komunikácie rámci ŠKAS
Rekapitulácia doterajších plánov na akademický rok 2020/2021
Alternatíva činnosti ŠKAS počas uzavretia univerzity
Diskusia ohľadom uznesenia Študentskej časti Akademického senátu UK prijatého dňa 21.10.2020
Rôzne
Záver „

prítomných
6

kvórum
6

za
6

proti
0

zdržal sa
0

Výsledok
schválené

Damián König skonštatoval schválenie programu 2. zasadnutia ŠKAS FMFI UK dňa 26. októbra 2020.
Bod č.1 z programu zasadnutia – Spôsob komunikácie rámci ŠKAS
Damián König a ostatní členovia ŠKAS privítali Adama Otrubu, ktorý bol doplnený ako náhradník za Adama
Štefunka, ktorý koncom augusta riadne skončil štúdium. Damián König načrtol spôsob, akým momentálne
komunikuje ŠKAS (prevažné médium je FB skupina „ŠKAS FMFI UK“, FB Messenger a oficiálna mailová
univerzitná adresa, resp. mailing list).
Adam Otruba uviedol, že sa pokúšal zaregistrovať na sociálnej sieti Facebook, avšak jeho konanie bolo
vyhodnotené ako „rizikové“ a sociálna sieť mu následne po založení zablokovala založený profil na danej
sociálnej sieti.
Damián König informuje, že pred Facebookom ŠKAS využíval platformu Slack. Nezastáva myšlienku návratu
na sociálnu sieť Slack, keďže sa mu zdá táto sieť nepriehľadná, často bol problém s upozorneniami a členovia
ŠKAS neboli na nej príliš aktívni.
Boris Bobáľ uviedol, že jemu sa sociálna sieť Slack pozdávala, keďže sa tam dali vytvárať na jednotlivé témy
vlastné sekcie a na každý príspevok sa mohli viesť viacnásobné „vlákna“. Z jeho strany bola na pravidelnej báze
snaha informovať o podstatných veciach mailom a súčasne na Facebookovej skupine. Ďalej uviedol, že
informoval Adama Otrubu prostredníctvom screenshotov o komentároch jednotlivých členov, no z dlhodobého
hľadiska to nebolo udržateľné. Prikláňa sa k možnosti čo najväčšej unifikácii na jedno médium a odstránenie
dvojkoľajnosti.
Martin Csiba navrhol, či by nebolo možné, aby si Adam Otruba založil Messenger, ktorý je možné si založiť
bez toho, aby si človek musel zakladať profil na sociálnej sieti Facebook. Podľa neho je Messenger dobré
médium na promptnú komunikáciu.
Ondrej Tóth povedal, že to nebude v jeho prípade možné, keďže mal problém si založiť účet na Facebooku,
podobne by to mohlo nastať aj pri registrácii na Messengeri. Ondrej Tóth navrhol ako hlavné komunikačné
médium MS Teams, ktorý je súčasťou licencie Office365. Argumentoval tým, že momentálne je to hlavné
médium na výuku pre drvivú väčšinu študentov. Pokračoval tým, že Messenger je viac na „pokec“ a Facebook
viac na riešenie vecí.
Damián König sa prikláňa k MS Teams, momentálne nie je problém ho priebežne kontrolovať, keďže všetci
v ňom máme výuku.
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Členovia ŠKAS sa konsenzuálne zhodli na využívaní MS Teams ako na hlavnom komunikačnom médiu.
Bod č.2 a č. 3 z programu zasadnutia – Rekapitulácia doterajších plánov na akademický rok 2020/2021 a
Alternatíva činnosti ŠKAS počas uzavretia univerzity
Damián König rekapituloval plány, ktoré vzišli z minulého zasadania ŠKASu:
Kapustnica:
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu ju nebude možné uskutočniť. Nepredpokladá sa, že sa zmení
epidemiologická situácia natoľko, aby sa otvorila univerzita.
FaynCoffee:
Damián König informoval, že dňa 22.9.2020 sa uskutočnilo stretnutie s dekanom fakulty, prof. RNDr. Danielom
Ševčovičom, DrSc., ohľadom priestoru FaynCoffee. Uviedol, že o priestor nebude mať doterajší prenajímateľ
záujem, keďže pre neho bol bufet stratový, avšak bude za daný priestor platiť do skončenia zmluvy (1/2021).
Ďalej spomenul, že zo stretnutia vyplynulo, že fakulta zorganizuje súťaž o obsadenie novým prenajímateľom.
Dekan na stretnutí prisľúbil študentom (v zastúpení ŠKAS) participáciu na konečných podmienkach pre
prenajímateľa (napr. účel zariadenia, otváracie hodiny a pod.).
Boris Bobáľ doplnil, že je skeptický k uskutočneniu súťaže vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorá
spôsobila gastropriemyslu veľkú ranu. Zároveň informoval, že fakulta nemusí byť pre budúceho investora
dostatočne atraktívna, sám pán dekan na stretnutí spomenul, že za posledné roky nedostal žiadnu ponuku od
potencionálneho prenajímateľa na poskytovanie služieb spojené s gastronómiou. Ďalej spomenul klesajúci trend
počtu študentov na fakulte. Na záver uviedol, že by stálo začiatkom roka viesť ešte rokovania ohľadom tohto
priestoru, keďže dostal viacero podnetov aj od zamestnancov, ktorí by tiež uvítali spoločenský priestor čisto len
na sedenie (stretnutie mimo kancelárie) i bez možnosti plánovanej samoobslužnej kuchynky.
Sedacie súpravy:
Damián König spomenul, že toto je „jeho“ bod. Už dlhšie uvažuje o kultivácii priestoru, ktorý sa nachádza
v blízkosti M VIII (pod schodami v Pavilóne matematiky). Konštatuje, že problém má dve roviny. Jeden je
samotný fyzický presun nábytku a druhý je samotné jeho zaobstaranie. Spytuje sa, či je možné v tejto situácii
niečo robiť (t.j. z domu, na diaľku). Boris Bobáľ odpovedá, že je možné napísať Jarmile Kráľovej (Referát
verejného obstarávania) s prosbou o informácie, aby bolo možné v prípade otvorenia univerzity konať vo
veciach, ktoré nebolo možné vyriešiť mailovou komunikáciou.
Ondrej Tóth povedal, že nedávno väčšine zmlúv vypršala platnosť. Uviedol, že univerzita prechádza na tzv.
dynamický nákupný systém (DNS), t.j. nebudú sa podpisovať s vysúťaženými firmami rámcové zmluvy, ale
bude prebiehať súťaž medzi firmami o danú požiadavku, ktorá bude vložená na elektronické trhovisko.
Poznamenal, že sa pred pár dňami pozeral do tohto systému (ako doktorand má prístup na elektronické trhovisko,
keďže doktorandi môžu nakupovať z grantov), ale bolo prázdne.
Funguje to tak, že človek zadá parametre daného výrobku (v prípade pohovky, či má byť rovná, „L-ková“,
látková, kožená a pod.), pričom záujemca má možnosť ponúkať svoj výrobok bez vedomosti o ostatných
rivaloch. Po skončení systém vyhodnotí objednávku, ktorá je najlacnejšia (ostatné nezverejňuje).
RedBull:
Ondrej Tóth uviedol, že Boris Karolčík je komunikatívny a sympatický. Momentálne funguje spolupráca tak, že
posiela linky na Red Bull basement (projekt za účelom zviditeľnenia zaujímavých projektov), ktoré
propagujeme na sociálnych sieťach. Boris Bobáľ doplnil, že s ním udržuje komunikáciu prostredníctvom SMS,
kde pošle „zadanie“ – stránku (udalosť), ktorú momentálne propagujú. Naposledy to bola výzva na zapojenie sa
do súťaže RedBull basement. Táto spolupráca je recipročná a za pomoc pri propagácii je možné očakávať istý
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„revanš“ (vo forme RedBullov). Za doterajšiu spoluprácu sme obdržali dva kartóny RedBullov, ktoré boli
proporcionálne rozdelené (19 Damiánovi za propagáciu na Matfyz Memes, 19 Stanovi Grigušovi za propagáciu
na fakultných médiách a po 5 RedBullov pre Boris a Ondreja za sprostredkovanie).
30 rokov ŠKASu:
Boris Bobáľ pripomenul projekt „30 rokov ŠKASu“, má to byť zoznam senátorov za študentskú časť za obdobie
vzniku Akademického senátu (1.6.1990) do dnešných dní (október 2020). Uviedol, že momentálne je to v takom
istom štádiu, v akom to bolo pri poslednom zasadnutí (chýba zoznam z 2. a 3. volebného obdobia). Tento
zoznam vznikal na základe 40. výročia fakulty (ako zoznam ľudí, ktorí boli senátormi za 30 rokov).
Dôvodom, prečo zoznam nie je hotový je jeho časová náročnosť, prejsť jedno volebné obdobie trvá zhruba 5
hodín (obe komory AS). Nastal konsenzuálny súhlas, aby sa tento projekt realizoval a zaujímavých bývalých
členov ŠKASu oslovili.
Zároveň bolo odporučené, aby Boris Bobáľ v tomto projekte oslovil iniciátora (Ivana Agarského) a
spoločne vytvorili koncepciu.
Skupina FMFI UK:
Damián König poznamenal, že by bolo dobré sprevádzkovať už založenú skupinu, ktorej cieľom je poskytnúť
komunikačné médium minulým, súčasným aj budúcim študentom. Damián König skonštatoval, že momentálne
sa v nej nachádzajú 2 príspevky, a jeden z nich je, že existuje. Damián König poprosil Borisa Bobáľa o pridanie
členov ŠKAS a nastavením ich role ako „administrátor“.
Pozn. pisateľa: všetci súčasní členovia ŠKAS (okrem Adama Otrubu) boli pridaní ako administrátori skupiny
„FMFI UK BA“ dňa 26. októbra 2020.
Študentskí prieskum ohľadom opätovného zavedenia dištančnej výučby:
Damián König na margo opätovného zavedenie dištančnej výučby poznamenal, že oproti minulému semestru
cíti obrovské zlepšenie zo strany prednášajúcich.
Adam Otruba preferuje nápad, aby sa študenti vyjadrili ohľadom dištančnej výučby v dotazníku (napr. Google
dotazník, Forms a pod.) a nečakať na výsledky v ankete. Zo skúseností zo svojho okolia badá, že nie všetci sa
popasovali so zmenou formy výučby. Ďalej spomína, že na jednej strane chápe, že nie všetci sú kompatibilní
s novými trendami a na druhej strane si uvedomuje, že reakcie zo strany študentov sú minimálne.
Adam Otruba súhlasil, že vyhotoví dotazník a po konzultácii s členmi ŠKAS ho zverejní.
Ondrej Tóth povedal, že počas leta bola výzva zo strany fakulty, aby vyučujúci mohli požiadať o potrebnú
techniku na dištančnú výučbu, keďže sa implicitne očakávalo s opätovným prechodom na online výučbu.
Konštatuje, že niektorí vyučujúci túto výzvu ignorovali, a teraz sú nepripravení prejsť na iný typ výučby.
Boris Bobáľ spomenul osobnú skúsenosť, že na jedných cvičeniach neustále je spomínané, že si cvičiaci zažiadal
o grafický tablet, avšak ešte neprišiel. Je možné, že pri niektorých predmetoch je nižšia kvalita spôsobená týmto
faktorom.
Damián König na margo diskutérov uviedol, že niektoré veci sa zmeniť nedajú. Osobne nadobudol pocit, že
v letnom semestri sa veľa ľudí ani nesnažilo nastoliť kvalitu predmetu (napr. nebola žiadna výuka a vyučujúci
len posielal Pdf-ka s materiálmi). Navrhol, že vyučujúcim, ktorí nestihli zadovážiť pomôcky na online výuku
by mohol ŠKAS zafinancovať potrebné veci.
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Boris Bobáľ uviedol, že každá katedra má vyčlenené peniaze (tzv. tovary a služby), z ktorých by mohla daná
katedra financovať nákup pomôcok na skvalitnenie online výučby.
Martin Csiba pripomenul, že by si vyučujúci mohli kúpiť predmetné pomôcky aj z výzvy na infraštruktúru
(vnútrofakultná grantová schéma), ktorá končí v horizonte jedného / dvoch týždňov.
Boris Bobáľ uviedol, že toto je výzva na vedeckú infraštruktúru, ktorá má slúžiť na nákup vedeckých prístrojov
(napr. mikroskopu). Ondrej Tóth súhlasí, táto výzva je čisto zameraná na vedu, keďže z projektov sa nedá
zaobstarávať prístrojové vybavenie.
Bod č.4 z programu zasadnutia – Diskusia ohľadom uznesenia Študentskej časti Akademického senátu UK
prijatého dňa 21.10.2020
Boris Bobáľ uviedol, že sa konalo stretnutie dňa 21.10.2020 stretnutie Študentskej časti akademického senátu
(ŠČ AS). Na stretnutí bolo prednesené uznesenie:
„Študentská časť Akademického senátu UK
I. podporuje Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy
v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán.;
II. požaduje otvoriť verejnú diskusiu za účelom spôsobu participácie študentov na fungovaní slovenského
vysokého školstva do budúcnosti, pretože študenti sú rovnocennou súčasťou akademickej obce na Slovensku.“
Týmto sa ŠČAS uzniesla, že súhlasí s uznesením AS UK, ktoré je proti okliešťovaniu akademickej slobody3
a dodala druhý bod uznesenia, ktorým komunikuje absenciu študentov na participácii v akademickej
samospráve. Na zasadnutí ŠČ AS vznikla idea, aby aj ostatné ŠKAS / ŠČAS schválili predmetné uznesenie.
Damián König sa pýta, čo s tým máme robiť / čo sa od nás očakáva.
Boris Bobáľ odpovedá, že je očakávané, aby sme sa vyjadrili vo formou uznesenia, či podporujeme uznesenie,
alebo ho nepodporujeme. Poznamenal, že na pléne ako aj na ŠČ AS prešiel návrh jednomyseľne. Tiež
poznamenal, že pre krátkosť času sa neoboznámil celým dokumentom, na ktorý AS UK reagoval.
Adam Otruba poznamenal, že navrhovaná textácia vyhlásenia je príliš všeobecná a nevidí dôvod, prečo by
nezahlasoval. Ďalej poznamenal, že v navrhovanom znení nikde nie je napísané slovo „študent“.
Damián König poznamenal, že by nemal problém zahlasovať „za“.
Ondrej Tóth sa pýta, prečo je potrebné hodnotiť (hlasovať) za uznesenie, ktorá prijala väčšia inštancia (AS UK,
resp. v prípade ŠKAS ŠČ AS). Podľa Ondreja Tótha je to „papagájovanie sa“.
Boris Bobáľ odpovedal, že tam ide čisto o kvantitu, tzn. že toto uznesenie nepodporuje len 36 študentov vo
„veľkom senáte“, ale aj všetky „regionálne“ zastúpenia študentov prostredníctvom častí a komôr jednotlivých
senátov fakúlt.
Boris Bobáľ navrhuje, že tento bod bude prerokovaný per-rollam (t.j. pošle sa predmetný materiál a zahlasuje
sa mailom do stanoveného času). Táto forma bola zvolená z dôvodu väčšieho informovania sa o prijímaných
materiáloch, keďže ani na ŠČ AS nebol dostatok priestoru sa s daným materiálom oboznámiť. K postupu nastala
konsenzuálna zhoda. Boris Bobáľ sa zaviazal do piatku poslať predmetné materiály a zostaviť (okošielkovať)
uznesenie.

3

Dostupné na linke: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2020/20201021/06_Vyhlasenie_AS_UK_k_NIRP.pdf
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pozn. pisateľa:
Uznesenie č. 1/2020 bolo poslané prostredníctvom mailing listu „SKAS@fmph.uniba.sk“ na hlasovanie formou
per-rolllam, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 29.10.2020 (21:25) do 3.11.2020 (10:54).
Výsledok voľby formou per-rollam je nasledovný:
prítomných
7

kvórum
6

za
0

proti
0

zdržal sa
3

Výsledok
schválené

Študentská komora Akademického senátu FMFI UK schvaľuje Uznesenie č. 1 „Podpora uznesenia, ktoré na
svojom zasadnutí prijala Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. 10.
2020“.
Bod č.5 z programu zasadnutia – Rôzne
Damián König navrhol, aby sme opätovne zaviedli periodicitu stretávania sa, napr. každé dva týždne o 14.00.
Prítomný členovia ŠKAS konsenzuálne súhlasili.
Ondrej Tóth informoval, že konzultoval na Vedení FMFI tému mimoriadnych štipendií za mimoriadnu činnosť
v prospech fakulty. Bolo mu povedané, že aj on môže navrhovať odmeny, stačí, ak mu senátor napíše a on
vyhodnotí relevantnosť „pomoci“ a stanoví výšku odmeny.
Samuel Omasta sa zaujímal, či niekto nevie o dôsledkoch tzv. „Corona párty“. Chcel sa uistiť, že „vinníci“ budú
potrestaní. Ondrej Tóth informoval, že má informáciu, že daní študenti budú náležite potrestaní.
Martin Csiba informoval, že udržuje kontakty s Denisou Novákovou (z Teach for Slovakia).
Bod č.6 z programu zasadnutia – Záver
Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth poďakoval členom ŠKAS za účasť a ukončili zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 16.41 hod.

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK)

Mgr. Ondrej Tóth
Predseda ŠKAS FMFI UK
Prílohy:
1. Uznesenie č. 1/2020
2. Písomná informácia člena AS UK, Borisa Bobáľa, zo zasadnutia ŠČ AS konaného dňa 21.10.2020
[pozn. pisateľa: sumár zo zasadnutia bol dodatočne vložený, nebol prednesený na zasadnutí ŠKAS konaného
dňa 27.10.2020.]
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Príloha č. 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
ŠTUDENTSKÁ KOMORA
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
Bratislava 29.10.2020

Uznesenie č.1/2020
Zo dňa 26. októbra 2020
Formou per-rollam

Študentská komora Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave (ŠKAS FMFI UK) sa dňa 26. októbra 2020 uzniesla na podpore uznesenia Študentskej časti
Akademického senátu Univerzity Komenského prijatého dňa 21. októbra 2020 v znení:

Študentská časť Akademického senátu UK
I. podporuje Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v
Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán.;
II. požaduje otvoriť verejnú diskusiu za účelom spôsobu participácie študentov na fungovaní slovenského vysokého
školstva do budúcnosti, pretože študenti sú rovnocennou súčasťou akademickej obce na Slovensku.

Toto uznesenie nadobúda schválením Študentskou komorou akademického senátu FMFI UK okamžitú platnosť.

Mgr. Ondrej Tóth
predseda ŠKAS FMFI UK

V Bratislave dňa 29. októbra 2020
Vyhotovil: Boris Bobáľ, podpredseda ŠKAS FMFI UK
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Príloha č. 2
Písomná informácia člena AS UK, Borisa Bobáľa, zo zasadnutia ŠČ AS konaného dňa 21.10.2020:

Stretnutie sa uskutočnilo formou MS TEAMS dňa 21.10.2020 o 12.00 do 13:57. Stretnutiu predsedal JUDr.
Filip Vincent (podpredseda AS UK za študentskú časť, PraF UK). Na stretnutí bol schválený program
zasadnutia.

JUDr. Filip Vincent požiadal prítomných členov ŠČ AS o meno do návrhovej komisie, dobrovoľne sa tejto
funkcie ujal Bc. Andrej Feješ (PriF UK).

Nosná časť stretnutia bola vedená v duchu hlavného bodu senátu konaného toho istého dňa – okliešťovaniu
akademickej samosprávy, ktorá je zamýšľaná v dokumente Národného integrovaného rozvojového plánu
(NIRP). Na zasadaní bolo sformulované uznesenie, ktoré vyjadrilo podporu AS UK a súčasne bol sformulovaný
aj druhý bod, ktorý dáva na zreteľ aj postavenie študentov pri plánovaných zmenách. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené. Zároveň vznikla myšlienka posunúť podporné uznesenie aj na fakultné ŠKAS
a ŠČAS, ktoré by sa, rovnako as AS UK, resp. ŠČ AS UK, ohradili voči zamýšľaným plánom.

V tomto bode sa ďalej diskutovalo o prosbe (o podpornom uznesení ŠČ AS) predsedu Študentskej komory
Akademického senátu Filozofickej fakulty, Bc. Šimona Kotvasa. Prof. Bátora (interný zamestnanec na katedre
politológie, Fil. fakulty) sa podľa ŠKAS FF UK dehonestujúco vyjadril na adresu študentov zastúpených
v senátoch v diskusii „Večera s Havranom“. JUDr. Filip Vincent vytvoril per rollam hlasovanie, v ktorom sa
členovia ŠČ AS uzniesli na tom, že nebudú na tento apel reagovať.

Súčasne JUDr. Filip Vincent sa opätovne hlasovať o rovnakej veci i na online stretnutí ŠČ AS, na čo ho následne
upozornili niektorí členovia ŠČ AS, že duplicitné hlasovanie o tej istej veci nie je legitímne, ani s odôvodnením,
že niektorí členovia nehlasovali per rollam. V diskusii na stretnutí dominoval názor, že názor prof. Bátoru bol
vyjadrený v rámci jeho pasívnej slobody (t.j. v rámci plurality názoru v rámci demokracie), ďalej prevládal
názor „opozdenej a zbytočnej reakcie“ (vzhľadom na to, že podporné uznesenie ŠČ AS by nemalo takú silnú
mediálnu prezentáciu ako Večera s Havranom).

Nasledovala rozprava o prerokovaných materiáloch (ŠP PraF, nájmy). K ŠP, viedli sa celkovo dve komisie,
keďže „VedPed Kom“ odporučila jeho prepracovanie. Na mimoriadnom zasadnutí spojených komisií (Vedeckopedagogickej a Právnej komisie) bol ŠP schválený a posunutý na plénum senátu. K nájmom, štandardné
schvaľovačky (nové nájmy / predĺženia) a schvaľovanie poskytnutia zliav, o ktoré požiadali prenajímatelia
z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Najspornejším bodom bol návrh na odpustenie dlhu
„burgerovne“ BeAbout.

V bode rôzne sa viedla rozsiahla diskusia o vyhlásení ŠRVŠ ohľadom najslabšieho čerpania štátnej dotácie na
rekonštrukciu internátov. V diskusii padli názory o tom, že delegovaný predseda za ŠČ AS, Bc. Filip Šuran, by
sa mal zúčastňovať zasadnutí ŠČ AS a informovať členov ŠČ AS o dianí v ŠRVŠ. JUDr. Filip Vincent sa
vyjadril, že zvolá mimoriadne zasadnutie ŠČ AS ohľadom pôsobenia a informovania delegáta za ŠČ AS
v ŠRVŠ.
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