Zápisnica ŠKAS
23.3.2017
Prítomní: Jakub Bahýl, Andrej Badík, František Herman, Simona Töröková
Hostia: Róbert Kysel
Témy:
1. Nesvietiace svetlá v Cauchy - Fero zabudol, Fero už nezabudne
2. Konvent UK - príde nám záver, ale pred tým je dobré o tom dať vedieť našim
študentom.
3. Pochvala ŠVT za anketu - post na matfyzjein s fotkami a popisom o čo šlo a
pochvalou nášho ŠVT (rieši Kubo, ak ste náhodou fotili, kľudne mu pošlite fotky)
4. Know-how o propagácii ankety - na FiFku sa dá poslať náš recept na to, ako
dostať anketu k študentom, podrobný popis dá (dnes večer) dokopy Simonka T. a my
ho budeme komentovať na Slacku. Keď to bude učesané, pošleme to Viktorovi na
FiF Uk. Je to aj pre nás dobré na ďalšie roky.
5. Rozširovanie ankety - vďaka Andrejovi a Kubovi môžeme anketu skúsiť rozšíriť na
lekársku fakultu tu v Ba a vďaka Veronike Sivovej aj do Martina. Uvidíme ako to
pôjde ďalej. (Veronika sa má ozvať. Medikom z Ba sa môžeme ozvať a naplánovať
stretko. Pokúsim sa zariadiť.)
6. PhD matfyz konferencia - s Julkou začíname pracovať na Doktorandskej
konferencii. Sme v štádiu predbežný záujem. Julka dá v krátkom čase dokopy mail a
potom ho po osobných a verejných linkách dostaneme k doktorandom. (doplnenie od
Julky - máme podpora od prodekana Jajcaya, ktorý je z našej iniciatívy veľmi
nadšený a rád nám s čímkoľvek pomôže)
7. Predlžovačky do relax zóny - paperwork ready, môže sa nakupovať. Andrej v
krátkom čase zariadi ak správne chápem.
8. Premietanie filmov - Simona T. aj s Hankou (Simonka sa Ti zrejme ozve neboj
Hanka.) zbehnú za Dekanom a opýtajú sa (čo najskôr samozrejme), či je za.
9. Rebríček Anketa - náš pôvodný nápad naráža na to, že by mohol vniesť nenávisť
medzi učiteľov, čo nechceme, takže budem ešte pinkať maily s T. Vinařom o tom či
sa niečo bude dať s týmto robiť. Rád by som ale mal nejaký výsledok čo najskôr
(Fero)
10. Diskusia s Michalom Meškom - Simona T. má tento parádny nápad. Je to nápad v
plienkach, uvidíme, či (a kto) do toho pôjdeme.
11. Robo nás informoval o tom, že sa bude otvárať študíjny poriadok na senáte (10. 4.
2017), takže ak máme niečo na srdci, treba napísať prodekanke pre študíjne
záležitosti.
12. Voľby - na ďalšom stretku budeme okrem iného riešiť aj voľby. Ak správne chápem
sú pozvaní aj predseda senátu doc. Ševčík (Hanku poprosím potvrdiť) a aj Robo
Kysel (určite).
Zapisovateľ: František Herman

