Zápisnica ŠKAS
6.4.2017
Prítomní: Jakub Bahýl, Andrej Badík, Anna Buchholcerová, František Herman, Júlia
Pukancová
Hostia: Zuzana Rusnáková
Témy:
1. Knihobežník - Fero reagoval na podnet od Tomáša Vinařa; písal Dominike
Balabánovej, ktorá Knihobežník zakladala - ona je za zrušenie, ale bola by rada,
keby sme v tom pokračovali. ŠKAS sa zhodol, že to treba v Martinuse zrušiť. Poličku
prenecháme Tomášovi Vinařovi na podobné účely.
2. Veká na koše - skontrolovať koše, či sú správne označené - Fero si to berie na
starosť.
3. Dozor na písomke 12.4.2017 - vyučujúcemu Kollárovi sme sa pred pár dňami
ponúkli s pomocou na písomkách. Iniciatíva vznikla na základe negatívnej odozvy v
ankete. Fero, Sima V., Hanka sa ponúkli, že vypomôže na písomke 12.4.
4. Propagácia najlepších predmetov z ankety - ŠKAS riešil, aké metriky zvoliť pri
výbere najlepších predmetov (ťažko sa porovnávajú predmety kvôli rôznemu počtu
študentov, atď.). Kubo vyberie najlepšie predmety, pošle ich Ferovi a Fero
zorganizuje so Stanom Grigušom natáčanie rozhovorov s vyušujúcimi.
5. Predmet s najhorším hodnotením v ankete - Fero s Andrejom budú s dotyčným
vyučujúcim osobne riešiť problémy odzrkadlené v ankete.
6. Zverejnenie plagátu o stretnutiach ŠKASu - Stano Griguš nám vyrobil plagát,
ktorý informuje o našich pravidelných stretnutiach a sú na ňom vyzobrazené
fotografie ŠKASáckych úspechov. Plagát bol vyvesený na informačné obrazovky.
7. Zelený študent - stretol sa so starostkou Karlovej Vsi, s ktorou diskutovali o
rozšírení cyklochodníkov. Problém je s pozemkami, ktoré patria UK (v okolí lodenice)
- študent nás požiadal o posunutie tohto problému do univerzitného senátu.
8. Propagácia fakulty - Zuzka nás informovala o propagáciach na iných fakultách napr. FEI robí veľtrh pracovných príležitostí (firma informuje o pracovných postoch,
ktoré môžu ponúknuť absolventom danej fakulty). Jakub argumentoval, že týchto
akcií sa veľa usporiadava, ale skôr z pohľadu firmy a nie fakulty. ŠKAS sa zhodol na
tom, že treba osloviť p. Gažákovú, Stana Griguša a p. Belluša, či by sa nepokúsili
zorganizovať takýto veľtrh na dni otvorených dverí. Júlia im napíše mail.
9. Mail ohľadom volieb - Andrej má v pláne napísať mail v termíne cca týždeň pred
voľbami.
10. Verbovanie na voľby - diskusia o kandidátoch. Opäť sme si pripomenuli, že treba
hľadať kandidátov.
11. Vysádzanie stromčekov iniciované Dušanom - teraz sa vysadzánie zrealizovať
nedá kvôli prírodným podmienkam. Zvážime, či sa realizácia bude dať vykonať v
inom ročnom období.
12. Poďakovanie prodekanovi - prodekan Kúš vysadil stromčeky v okolí fakulty, za čo
mu chceme za všetkých študentov poďakovať. Plánujeme to zrealizovať osobným
poďakovaním.

13. Informácie z komisií - Fero nás informoval o diskutovaných problémoch na
pedagogicke a hospodárskej komisii, ktoré sa konali súčasne 3.4.2017.
14. PhD konferencia - Fero sa bude informovať u prodekana Jajcaya, či nám vie
pomôcť so zaobstaraním stojanov na postery. Na najbližšom stretnutí ŠKASu
naplánujeme ďalšie kroky organizácie konferencie.
15. Majáles - študenti boli informovaní o možnom účinkovaní na Majálese
prostredníctvom Facebooku a prostredníctvom mailu.

Zapisovateľ: Júlia Pukancová

