Zápisnica ŠKAS
09.11.2017
Prítomní: Andrej Badík, Dominik Bujna, Zuzana Halgašová, Otto Kohulák, Júlia Pukancová,
Adam Štefunko
1. Privítanie nového člena – v ŠKASe sme privítali nového člena Dominika a stručne
sme ho oboznámili s fungovaním ŠKASu.
2. Kľúče – Adam dal vyrobiť kľúče pre členov ŠKASu, pre ktorých už neboli kľúče v
zásobe. Evidujeme problém s vymáhaním kľúčov od bývalých členov. Súčasní
členovia sme sa však zhodli na tom, že by normálnym postupom malo byť pri
odstupovaní zo ŠKASu odovzdať kľúče aktuálnym členom.
3. Mini-Erasmus – Júlia informovala, že počet tútorov sa zvýšil na 6 (vrátane nej). Tiež
sa navýšil počet stredoškolákov z 15 na 20. Tešíme sa veľkému záujmu.
4. Anketa – na zasadnutí vedenia sme boli informovaní, že dekan (ako aj všetci
vyučujúci) napísali vyjadrenia k jednotlivým otázkam v ankete. Dekan už žiadne
ďalšie vyjadrenie podávať nebude, no ponúkol nám možnosť na čokoľvek sa pýtať. Z
našej strany je ale najprv potrebné prezrieť si vyjadrenia v ankete (Andrej sa ponúkol,
že sa toho chytí).
5. Dotazník o prváckom sústredení – Júlia urobila posledné úpravy v dotazníku pre
prvákov týkajucom sa prváckeho sústredenia a ich motivácie nastúpiť na našu
fakultu. O výsledkoch bude informovať.
6. Tlačiareň – Andrej sa pokúšal skontaktovať s firmou distribuujúcou tlačiarne na
mince (multifunkčné samoobslužné zariadenie na tlač, kopírovanie a scanovanie,
ktoré by sme radi sprístupnili vo verejných priestoroch fakulty všetkým študentom),
no mailová komunikácia zlyhala na ich probléme so zaplnenou schránkou, z čoho
dedukujeme, že firma už nie je aktívna. Andrej však bude kontaktovať ďalšiu firmu,
ktorá by mala takúto službu ponúkať.
7. Kapustnica – Andrej rezervoval Skleník na 18.12.2017. Júlia o tomto termíne
informovala vedenie. Po minulom roku sme si vedomí, čo všetko prípravy tohto
podujatia obnášajú. Začali sme so zhánaním plynových horákov. Oslovili sme
Dominika, či by nemal záujem urobiť plagát.
8. Beánia – Zuzka nás informovala, že je členkou organizačného tímu pre Beániu.
Zdelila nám niektoré detaily z príprav a bude nás priebežne informovať, hlavne, ak by
organizátori potrebovali pomoc od ŠKASu.
Zapisovateľ: Júlia Pukancová

