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Prítomní: Andrej Badík, Júlia Pukancová, Adam Štefunko, Silvia Žákovičová
1. Komisie – na poslednom zasadnutí AS sa stala Zuzana členkou Komisie pre
hospodárenie a rozvoj AS, Júlia členkou Mandátovej komisie AS a Adam členom
Pedagogickej komisie AS. Všetky aktuálne členstvá možno nájsť na webovej stránke
ŠKASu http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/skas.
2. Propagácia pozitívnych vplyvov ankety – vzhľadom na naše minulosemestrové
zanedbanie propagácie pozitívnych vplyvov ankety sme si znova pripomenuli
dôležitosť tohto spôsobu propagovania ankety študentom a plánujeme sa mu tento
semester znova venovať. Potrebujeme teda mapovať dopad výsledkov ankety zo
zimného semestra 2016/17 ako vo výučbovej sfére, tak aj v ďalších problematických
oblastiach, ktoré boli adresované. Okrem mapovania by sme samozrejme radi
prispeli k riešeniu problémov, no v súčasnosti vidíme veľkú snahu zo strany vedenia
(najmä dekana), takže naša iniciatíva nie je potrebná.
3. Diskusia o problematických vyučujúcich – tento bod má široký prienik s bodom
2., keďže diskusia o problematických vyučujúcich vznikla najmä na základe
výsledkov z ankety. Diskutovali sme možné riešenia, ako sa dá prispieť k tomu, aby
vyučujúci zmenili svoj postoj, čím by prispeli k lepšiemu hodnoteniu v ankete a
samozrejme vyššej spokojnosti študentov. V minulosti sme poskytli vyučujúcim napr.
pomoc pri dozore na písomkach (v prípade predmetov, pri ktorých sa študenti
sťažovali na problémy s opisovaním), no zhodli sme sa na tom, že to bolo len
dočasné riešenie a veríme, že si problémy tohto typu už vyučujúci budú riešiť na
pôde svojho pracoviska.
4. Mini-Erasmus – Júlia spolu s prodekanom Vinařom, prodekankou Rostás a pani
Gažákovej z propagačného oddelenia vytvárajú rozvrh pre projekt Mini-Erasmus.
Snažili sa nakombinovať predmety tak, aby boli rovnovážne zastúpené oblasti
matematika, fyzika, informatika a učiteľstvo. Júlia bude mať v pozícii koordinátora
tútorov za úlohu zabezpečiť, aby presuny stredoškolákov za pomoci tútorov
prebiehali hladko.
5. Ples – po rozhovore s pani Gažákovou a informatívnom maily z jej strany nám boli
ozrejmené okolnosti ohľadom organizácie plesu, ktorý sa bude konať v sobotu 13.
januára 2018. Niektorí členovia ŠKAS budú v daný dátum k dispozícii, aby pomohli s
realizáciou plesu, výzdobou a pod., no nikto z členov neprejavil iniciatívu s
realizovaním vlastných nápadov.
6. Tlačiareň – realizácia umiestnenia samoobslužnej tlačiarne sa presunula z Jakuba
(ktorý je momentálne odcestovaný na erasme) na Andreja, ktorý sa ponúkol, že sa
pokúsi znova osloviť firmu Robocopy, ktorej tlačiarne sa vyskytujú na viacerých
miestach v Bratislave (napr. Fakulta managementu).
Zapisovateľ: Júlia Pukancová

