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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 23.09.2019 

ZÁPISNICA  

Z  2 1.  zasadnutia  Študentskej  čas t i  akademického  senátu  

Z  7 .  októbra  2019  

Miestnosť:  Škasovňa  

 

Začiatok zasadnutia: 09.05 hod. 

Prítomní:  

 Volebné obdobie: 1.6.2018 – 30.5.2020:  

Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK), Mgr. Samuel Omasta a Mgr. Ondrej Tóth, (predseda 

ŠKAS FMFI UK) 

 Volebné obdobie: 1.6.2019 – 30.5.2021: 

Ivan Agarský a Barbora Eckerová  

Neprítomní:  

 ---- 

Ospravedlnení:  

Martin Csiba, Damián König (študijné povinnosti), Ján Krnáč (študijné povinnosti), Erika Lettrichová 

(pracovné povinnosti) a Bc. Adam Štefunko (dlhodobý pobyt v Slovinsku - Erasmus)) 

Hostia:  

 Mgr. Askar Gafurov (zástupca v AS UK a zástupca v ŠRVŠ za volebný obvod FMFI) 

Program zasadnutia:  

1. Vacuumlabs – verejná rozprava ohľadom uznesenia č. 5 a dodatku č.1 k uzneseniu č. 5 

2. Aktuálne informácie ohľadom projektu Unispace („IT kobka – rekonštrukcia“) 

3. Informácie ohľadom projektu Mini-Erasmus 

4. Informácie od študentských zástupcov v AS UK a ŠRVŠ   

5. Rôzne 

6. Záver 

 

1 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 – Vacuumlabs: verejná rozprava ohľadom uznesenia č. 5 a dodatku č.1 k 

   uzneseniu č. 5: 

Podpredseda Boris Bobáľ informoval členov ŠKAS o napredovaní projektu Vacuumlabs miestnosti. V nedeľu 

vypracoval pozmenené uznesenie č. 5 a s ním aj dodatok č. 1 k uzneseniu č. 5. Dôvodom, prečo bolo uznesenie 

prepracované je, že partnerská strana (spoločnosť Vacuumlabs) nesúhlasila so znením niektorých bodov (napr. 

absentovanie času (hodín), koľko môže ŠKAS daný priestor užívať).  

 

V rámci prepracovania vznikol aj dodatok č. 1, ktorý upresňuje uznesenie č.5. V ňom ŠKAS odporúča, aby bol 

ešte pred otvorením miestnosti vyhotovený protokol o miestnosti a napr. akým systémom bude možné 

rezervovať miestnosť, ak by sa v nej mal konať nejaký event. V rámci tohto uznesenia sa zaviazal, že 30 dní od 

začiatku stavebných prác alokuje odsúhlasenú čiastku v prospech spoločnosti Vacuumlabs. 
 

Predseda Mgr. Ondrej Tóth informoval, akým spôsobom je možné využívať peniaze z ŠPP prvku, ktoré boli 

ŠKASu pridelené.  
 

Vzhľadom na to, že zo strany spoločnosti Vacuumlabs neprišla reakcia na uznesenie č.5 a dodatok č. 1. ŠKAS 

odporučil schválenie zmienených dokumentov na najbližšom zasadnutí.  

 

Bod č.2 z programu zasadnutia – Aktuálne informácie ohľadom projektu Unispace 

Podpredseda Boris Bobáľ informoval, že od minulého stretnutia ŠKAS sa projekt Unispace (projekt spoločnosti 

Nexteria, n.o.) žiadnym spôsobom nepohol. Podľa jeho vedomostí, zmluva o spolupráci (zmluvné strany sú 

Nexteria a FMFI) stále nie je podpísaná.  
 

Minulý týždeň dekan prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. avizoval, že k vyššie zmienenému projektu malo 

prebehnúť stretnutie (menovite: p. dekana, prodekana pre IT, PR a spoluprácu s praxou, p. tajomníčky a 

zástupcov ŠKAS) po vedení fakulty. Toto stretnutie sa doposiaľ neuskutočnilo.  

 

  

Bod č.3 z programu zasadnutia – Informácie ohľadom projektu Mini-Erasmus 

Vo štvrtok (3.10.2019) pozvala prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium zástupcov ŠKAS na stretnutie 

ohľadom mini-erazmu. Na stretnutí vyplynula požiadavka na ŠKAS, či by bol schopný nájsť osobu, ktorá by sa 

stala Mini-Erazmus tútorom (t.j. osoba, ktorá by komunikovala so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje Mini-

Erazmus a koordinovala tútorov na fakulte). Na základe viacerých faktorov sa Predseda Mgr. Ondrej Tóth a 

podpredseda Boris Bobáľ rozhodli, že najlepším kandidátom je Erika Lettrichová.  
 

Erika Lettrichová súhlasila, Ján Krnáč sa prihlásil, že Erike Lettrichovej pomôže s koordináciou.  

 

Predseda Mgr. Ondrej Tóth informuje, čo je projekt „Mini-Erazmus“. Mini-Erazmus je projekt pre študentov 

stredných škôl (v 3. a 4. ročníku), ktorí majú šancu si počas troch dní „vyskúšať“ štúdium na vysokej škole. 

Študenti si sami podľa svojich preferencií vyberajú školu a fakultu, o ktorú majú záujem.  
 

Počas troch dní majú možnosť sa zúčastniť reálnych vyučovacích hodín, návštevy laboratórií, športových aktivít 

atď. 
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Bod č.4 z programu zasadnutia – Informácie od študentských zástupcov v AS UK a ŠRVŠ   

 

Mgr. Askar Gafurov informoval prítomných členov ŠKAS o tom, čo sa deje v AS UK a ŠRVŠ.  

Ohľadom AS UK:  

- informoval, že počas letných prázdnin nezasadal AS UK. V stredu 2.10. 2019 zasadali jednotlivé komisie AS 

UK. Pričom najbližší senát bude 16.10.2019 

- informoval o incidente, ktorý sa stal v Ubytovacej komisii AS UK, kde sa takmer všetci členovia vzdali funkcie 

(okrem zástupcu z FMFI, RNDr. Róberta Kysela, PhD.). Askar Gafurov povedal, že toto bude pravdepodobne 

jedna z tém na predsedníctve AS UK a aj v senáte AS UK 

- informoval, že od 1.11.2019 do 31.10.2023 budú zvolení na noví členovia AS UK 

 

Ohľadom ŠRVŠ:  

-  Askar Gafurov informoval, že najbližšie zasadnutie sa bude konať 10.10 - 13.10 v Poprade. Meritom 

stretnutia bude voľba nového predsedníctva ŠRVŠ. Predsedníctvo je volené na obdobie troch rokov (mandát 

začína plynúť od decembra tohto roku). V rámci stretnutia prijal pozvanie prof. Redhammer (bývalý rektor 

STU a súčasný predseda Výkonného výboru Akreditačnej agentury), na ktorom bude informovať o aktuálnom 

stave novej akreditačnej agentúry 

 

- Askar Gafurov informoval, že ŠRVŠ sa venovala reforme Fondu na podporu vzdelávania (FnPV), pričom sa 

jej nepodarilo presadiť garantované pôžičky pre vybrané sociálne skupiny  

  

 

Bod č.5 z programu zasadnutia – Rôzne 

Do bodu rôzne sa nik neprihlásil.  

 

Bod č.6 z programu zasadnutia – Záver 

 

Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth poďakoval členom ŠKAS a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie.  

 

 

Koniec zasadnutia: 09.35 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK) 

Overili: členovia ŠKAS  

 

 

 

       Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 


