
Zápisnica ŠKAS 
23.11.2017 

 
Prítomní: Andrej Badík, Dominik Bujna, Zuzana Halgašová, Otto Kohulák, Júlia Pukancová, 

Adam Štefunko 
Hostia: Askar Gafurov 
 

1. Taláre – Askar nás informoval o iniciatíve univerzitného senátu zaviesť nosenie           
talárov pri promočných príležitostiach. Ako ŠKAS túto iniciatívu podporíme, ak bude           
medzi študentami záujem. Askar teda zmapuje postoj študentov a bude nás           
informovať. 

2. Dotazník o motivácií pri výbere matfyzu – na zasadnutí Pedagogickej komisie sa            
diskutovalo o tom, že by bolo zaujímavé preskúmať dôvody, prečo sa naši študenti             
rozhodli nastúpiť práve na našu fakultu. Júlia oznámila členom ŠKASu, že by mala             
záujem vytvoriť elektronický dotazník, ktorý odošle študentom. O tejto iniciatíve          
informovala prodekanku Rostás, prodekana Vinařa a pani Gažákovú z propagačného          
oddelenia; dostala zatiaľ odpoveď od pani Gažákovej, ktorá má záujem k vzniku            
dotazníka prispieť. 

3. Matfyz je In admini – Júlia navrhla, aby sme požiadali správcu Facebook skupiny             
Matfy je In (slúžiaca na propagáciu Matfyzu, akcií s ním spojených a oznamy             
študentom), aby sa medzi adminmi a redaktormi tejto skupiny udržiavali len aktuálni            
členovia ŠKASu. ŠKAS sa zhodol na tom, že medzi redaktormi je potrebné udržiavať             
systém a poriadok. Bývalí členovia (tak ako aj ktokoľvek iný) nás samozrejme môžu             
kedykoľvek požiadať o zverejnenie oznamu pre študentov. 

4. Jedáleň – posledné dni horúco diskutovanú tému dlhých radov v jedálni sme nateraz             
uzavreli – budeme tento problém opätovne riešiť, ak nás bude informovať niekto zo             
študentov, no domnievame sa, že zamestnanci bud. 

5. Ples moderátor – Adam prisľúbil, že pouvažuje nad moderovaním plesu. O jeho            
rozhodnutí budeme informovať hlavnú organizátorku pani Gažákovú. 

6. Kapustnica horáky – Júlia zistí, ako legálne vyriešiť varenie veľkého množstva           
kapustnice na pôde fakulty. Doteraz sa varievalo na plynových horákoch, no radi by             
sme sa vyhli prípadným problémom. 

7. Kapustnica plagáty – Dominik bol opätovne požiadaný o vyhotovenie plagátov na           
kapustnicu; informoval nás, že v našom archíve nenašiel inšpiráciu, takže o týždeň            
prediskutujeme tento problém znova. 

8. Tlačiareň Robocopy – Andrej nás informoval, že mu prišla odpoveď od kontaktnej            
osoby z firmy Robocopy, od ktorej by sme radi objednali samoobslužnú tlačiareň pre             
študentov na mince. Predmetom tejto odpovede bolo zatiaľ len oznámenie, že sa            
dotyčný nachádza v zahraničí a po návrate na Slovensko bude Andreja kontaktovať. 

9. Vedenie – Andrej informoval o novinkách z vedenia; najzaujímavejší bol návrh od            
dekana zjednotiť matematické predmety (rovnaký predmet na rôznych odboroch – v           
niektorých prípadoch stačí len jeden pre rôzne odbory, takže vznikne komisia, ktorá            
posúdi každý predmet zvlášť a pokúsi sa vyriešiť zjednotenie). 

10. Ubytovacia komisia – náš zástupca v ubytovacej komisii Marek Pleva tento ak. rok             
končí svoje doktorandské štúdium. Tým pádom nebudeme mať v komisii zástupcu,           
čo nie je nutnosť, no zhodujeme sa na tom, že by bolo rozumné túto možnosť využiť.                



Askar nás informoval, že kandidátov môžeme navrhnúť k najbližšiemu zasadnutiu          
univerzitného senátu, ktoré sa bude konať v decembri.  

11. Tlač loga na lepiaci papier – členovia ŠKASu sa už viackrát zhodli na tom, že by                
sme vrámci propagácie ŠKASu mohli označovať naše “produkty” našim logom. Logo           
nám vyhotovil Stano Griguš a už ho len treba vytlačiť na nálepkový papier. Otto sa               
ponúkol, že už má know-how a zoberie si to na starosť. 

12. Štipendijný poriadok UK – ďalšia informácia od Askara sa týkala otvárania           
štipendijného poriadku univerzity. Návrhy na zmeny môžeme podávať do         
29.11.2017, kedy sa bude konať zasadnutie Pedagogickej komisie UK. 

 
Zapisovateľ: Júlia Pukancová 


