Zápisnica ŠKAS
18.5.2017
Prítomní: Jakub Bahýl, Andrej Badík, Zuzana Halgašová, František Herman, Júlia
Pukancová, Simona Vajdiarová
Hostia: Marek Pleva
1. Majáles - v ŠKASe máme 6 stanov, ktoré by bolo treba odskúšať
2. Verejná tlačiareň na FMFI - Kubo spravil prieskum, zisťoval na manželákoch, že
tam funguje verejná tlačiareň (človek príde s usb, hodí mince, nakliká si, čo
potrebuje). Kubo zistil kontakt na firmu Robocopy, ktorá distrubuuje tieto tlačiarne,
poslal im e-mail s otázkou o cene. Iné kontakty nenašiel.
3. Cyklostojany - Kubo zistil, že niektoré firmy ponúkajú prenájmy stojanov. Skúmal
ceny pre kúpu stojanov a prístreškov. Spraví výstup zo svojho prieskumu, ktorý
pošleme prodekovanovi Kúšovi.
4. Koše - Fero vybral koše, objedná ich, budúci týždeň to sfinalizujeme.
5. Rozhovor s učiteľom s dobrým hodnotením v ankete - Fero pripraví otázky k
interview, Stano bude natáčať.
6. Predmet so zlým hodnotením v ankete - dekan prevzal iniciatívu s riešením
problematického predmetu. Navrhli riešenie, čakáme na vyjadrenie od študentov,
ktorých sa to týka. Ak by im riešenia nepostačovali, sme ochotní im naďalej pomôcť.
7. Propagácia ankety - mali by sme začať plánovať posty o ankete (začneme s videom
zachýtavajúcim interview s vyučujúcim s dobrým hodnotením).
8. Disciplinárna komisia - zháňame človeka na doplnenie - Kubo sa podujal.
9. Ubytovacia komisia - zháňame človeka na doplnenie, pretože Marek Pleva budúci
akademický rok končí. Marek informoval: ubytovacia komisia riadi ubytovanie na
celej univerzite; rieši kontroly (zrušili sa lokálne komisie, ktore boli zneužívané),
kontroluje finančné záležitosti; bolo by dobré, keby sme v komisii mali zástupcu
fakulty. AS UK musí zvoliť nového člena - zasadanie bude začiatkom júna a potom
až v zimnom semestri.
10. Prvácky týždeň - po semestri začneme riešiť prvácky týždeň, Andrej, Zuzka a Júlia
sa plánujú angažovať. Oslovíme Tomáša Vinařa.
11. Povolebné obdobie - Andrej navrhol pripomenúť sa po voľbách - dať študentom
najavo, že sme tu a fungujeme aj v novom zložení; pripomienku na facebook.
12. Nástenka pri mat vchode - Júlia má v pláne osloviť vedenie, či by sme mohli
spravovať nástenku pri matematickej vrátnici. Už teraz sa o ňu staráme, no začali
tam pribúdať externé reklamy, čo by sme chceli eliminovať.
13. Komisie 22.5.2017 - v pondelok 22.5.2017 bude spoločné zasadanie pedagogickej
komisie a koncepčnej a právnej komisie.
Zapisovateľ: Júlia Pukancová

