Zápisnica ŠKAS
20.4.2017
Prítomní: Jakub Bahýl, Andrej Badík, Anna Buchholcerová, František Herman, Júlia
Pukancová
Témy:
1. Verbovanie do volieb - Kubo, Hanka a Fero majú vyhliadnutých kandidátov.
Pracujeme naďalej na verbovaní.
2. Vybavený mail na doktorandov - donedávna bol zmätok v mailingliste na
doktorandov. Bola vytvorená nová adresa doktorandi@fmph.uniba.sk, ktorá aj
zverejnená na fakultnej stránke; zmenu iniciovala Júlia.
3. Filmový večer na matfyze - vznikla udalosť na fb na stránke Matfyz je In. Je vybratý
odhlasovaný film. Akcia sa bude konať v stredu 3.5.2017 v Skleníku. Je potrebné
zistiť, či daná miestnosť spĺňa technické požiadavky (projektor). Budúci týždeň
rozvešajú Kubo so Simou plagáty. Hanka rieši byrokraciu. Občerstvenie zabezpečí
Simina babka (pagáče) plus sa nakúpi snack v podobe chipsov, pukancov,..
4. Polička z knihobežníka - T. Vinař v spolupráci s Ferom presunul poličku z
Knihobežníka do matematického pavilónu. Bude využitá na knižnicu, o ktorú sa bude
starať Dom použitých kníh.
5. Dozor na písomke - Fero so Simou V. pomohli Martinovi Kollárovi pri písomke.
Všetko prebehlo v poriadku a obe strany boli spokojné.
6. Problematický predmet z ankety - Fero s Andrejom prediskutovali problémy s
dotyčným vyučujúcim. Výsledkom je, že vučujúcemu bude poskytnutá pomocná
pedagogická sila (opravovanie písomiek, úloh, konzultácie). Fero s Andrejom to
plánujú s odstupom času skontrolovať, či sa tento nápad zrealizoval.
7. Posunuté problémy na univerzitný AS - Júlia požiadala zástupcu v univerzitnom
senáte Mareka Plevu o prednesenie žiadosti o odstránenie limitovania finančných
prostriedkov z UK grantu určených na cestovanie (340 eur) a žiadosti o posielanie
hodnotiatich správ riešiteľom.
8. Tlač plagátov na voľby - poprosiť Simu V. zjednotiť viacero verzií plagátov a budúci
týždeň vytlačiť (po konzultácií s Hankou - byrokracia).
9. Vedenie 11.4.2017 - prodekan Jajcay informoval o prezentácii našej fakulty na
Ukrajine, potrebná by bola väčšia podpora z ambasád. Fero informoval o účasti na
konvente.
10. Komisie 21.4.2017 - zástupcovia ŠKASu sa zúčastnia zasadnutí pedagogickej a
koncepčnej a právnej komisie, ktorá bude spojená s diskusiou o zákonoch
súvisiacich s projektom Učiace sa Slovensko.
11. Predsedníctvo - vyučujúci sa sťažujú na mailovú komunikáciu so študentami. S
univerzitnými mailami je viacero problémov, ŠKAS sa zhodol na tom, že by ich bolo
najprv treba vyriešiť, až potom môžeme nútiť študentov do využívania tejto služby.
Zapisovateľ: Júlia Pukancová

