Zápisnica ŠKAS
30.3.2017
Prítomní: Jakub Bahýl, Andrej Badík, Anna Buchholcerová, František Herman, Júlia
Pukancová, Simona Töröková, Simona Vajdiarová
Hostia: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., RNDr. Róbert Kysel
Témy:
1. Propagácia volieb - Sima V. komunikovala s p. Gažákovou, plánuje v spolupráci s
Ticiánom vytvoriť plagáty - jednak reklama volieb, po druhé motivácia pre študentov,
aby šli voliť.
2. Volebná komisia - Andrej - predseda, Júlia - podpredseda, Andrej pošle mail
študentom ohľadom volieb.
3. Pedagogická a hospodárska komisia - uskutoční sa v pondelok 3.4.2017.
4. Cyklostojany a tlačiarne - Jakub na tom začne pracovať.
5. Propagácia fakulty - Sima V. má dohodnuté stretnutie s p. Gažákovou na zajtra
31.3.2017 (budú diskutovať propagačné materiály; ako ŠKAS vytlačíme nálepky s
logami a dáme spraviť perá - cez firmu Soreta?; taktiež matfyz mikiny, odznačiky)
6. Propagácia ŠKASu - okrem nálepiek a pier z bodu 5. Stano Griguš pracuje na
plagátoch o našich stretnutiach + Jakub vyrobí jednoduchú verziu loga na
označkovanie našich predmetov (napr. predlžovačky)
7. IHRYsko - Júlia písala mail, ale zatiaľ neodpísali
8. Sad vytvorený čerstvými absolventom - Fero komunikuje s iniciátorom Dušanom,
ktorý má zistiť, aké stromy sú vhodné - čakáme na odpoveď od Dušana a následne
budeme riešiť problém s prodekanom Kúšom
9. Pripomienky do ŠČAS UK - Júlia: transparentnosť grantov UK - každý žiadateľ o
grant by mal dostať slovné ohodnotenie, na základe ktorého mu bol / nebol grant
udelený; zrušenie obmedzenia na výšku prostriedkov, ktoré môže žiadateľ čerpať na
cestovanie. Pripomienky boli komunikované smerom k členovi ŠČAS za našu fakultu.
10. PhD konferencia - minulý týždeň sa Júlia stretla s prodekanmi Jajcayom a Vinařom
- prodekan Vinař predstavil, ako zatraktívni ŠVK pre doktorandov (doktorandi budú
oceňovaní prostredníctvom mimoriadnych štipendií) a s prodekanom Jajcayom sme
prediskutovali predstavu doktorandskej konferencie - pôjde o neformálne stretnutie
doktorandov z našej fakulty (napr. formou tzv. poster session) v druhej polovici mája
alebo v júni. Zahájili sme spolu s Ferom prvý krok, ktorým je zisťovanie predbežného
zájmu medzi doktorandami. O ďalších krokoch budeme následne diskutovať s
prodekanom Jajcayom.
11. Rebríček predmetov z ankety - nie je možné zverejniť rebríček, Fero navrhuje
spraviť videozáznam z rozhovoru s vyučujúcimi z najlepších predmetov (Fero osloví
Stana, aby zrealizoval natáčanie). Taktiež treba riešiť predmet, ktorý dopadol v
ankete veľmi zle - Fero navrhuje osloviť vyučujúceho a nenásilnou pozitívne ladenou
formou ho požiadať o nejaké konkrétne zmeny.
12. Diskusia - Jakub sa ponúkol, že pomôže Sime T. s organizovaním diskusie s
inšpiratívnym hosťom
13. Premietanie filmov - Sima T. nás bude informovať na ďalšom stretnutí, Jakub sa
ponúkol, že by jej pomohol.

14. Update stránky - na stránke ŠKASu
https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/skas/ skontrolovať, či sú zachytené
všetky doterajšie udalosti a upraviť stránku s udalosťami.
15. Nainštalované predlžovačky v relax zóne - Jakub a Andrej nainštalovali do novej
relax zóny vo fyzikálnom pavilóne predlžovačky.
Zapisovateľ: Júlia Pukancová

