Zápisnica ŠKAS
21.2.2018
Prítomní: Andrej Badík, Dominik Bujna, Otto Kohulák, Júlia Pukancová, Simona Vajdiarová
1. Termín stretnutí ŠKAS – väčšina členov ŠKASu sa zhodla na stretnutiach každú
stredu o 16:30. Keďže sa viacerým ešte utriasa rozvrh, prípadné posuny vyriešime v
priebehu prvých týždňov semestra.
2. Pokračovanie ŠKASu – tento semester sa pokúsime popresúvať dlhodobejšie
povinnosti na členov, ktorým nekončí mandát 31.5.2018. Taktiež sa pokúsime
dokoncčiť všetky rozbehnuté projekty, aby sme tak uľahčili činnosť ,,novému
ŠKASu”.
3. Videá k ankete – Otto navrhoval spraviť analýzu vplyvu videí, ktoré sme natáčili s
cieľom propagovať anketu. Viacerí ale namietali, že táto aktivita by vyžadovala
nepomerne veľa námahy a času k jej prínosu.
4. Erasmus študenti – radi by sme ako študenti vypomáhali pri hosťovaní
zahraničných študentov. Prispieť by sme mohli sprevádzaním študentov po
fakulte/internátoch, sprievodnými akciami a pod. Na niektorých zahraničných
fakultách sa bežne priraďuje Erasmus študentovi domáci študent. Z vlastných
skúseností vieme, že na našej fakulte bývajú zahraniční študenti dezorientovaní a
zúfalo sa obracajú na učiteľov, čomu by sme týmto riešením aspoň z časti mohli
predísť. Tiež si myslíme, že pre našich dobrovoľníkov z matfyzu by toto
,,sprevádzanie’’ mohlo byť obrovským prínosom po všetkých stránkach.
5. Propagácia firiem na FMFI – v najbližších dňoch by sme sa chceli informovať, či by
nebolo možné riešiť organizovane propagácie firiem na pôde našej fakulty (pracovné
ponuky prostredníctvom plagátov a pod.). Ako ŠKAS sme veľakrát oslovovaní s
prosbou o propagáciu firmy, pričom dotyční sú väčšinou prekvapení, že túto službu
poskytujeme bezplatne. Myslíme si, že keby sa tomuto venovala jedna osoba a
vyberal sa za to určitý poplatok, nastal by v tom poriadok (ktorý by viedol k lepšej
prehľadnosti) a taktiež by z toho fakulta mala nejaký prínos (ako aj iné fakulty).
UPDATE: získali sme nové informácie od pani Gažákovej – všetko o možnostiach
propagácie na našej fakulte je uvedené na stránke
https://fmph.uniba.sk/sluzby-pre-verejnost/vase-podujatie-u-nas/. Odteraz teda
budeme o tomto spôsobe informovať záujemcov, prípadne ich sprostredkujeme
kontakt na pani Gažákovú.
6. V kocke – počas letného semestra by sme znova chcela propagovať akciu Matfyz v
kocke, ktorej cieľom je propagácia matfyzu na stredných školách. Konštatovali sme,
že po poslednej (a súčasne celkovo prvej) propagácii sa do akcie zapojilo šesť
študentov, no potom nastala prirodzená odmlka. Považujeme za potrebné znova sa
študentom pripomenúť.
7. Nová členka ŠKASu – vzhľadom na skutočnosť, že Dominik Bujna nás oboznámil s
jeho plánom vzdať sa mandátu, obnovili sme komunikáciu s náhradničkou z
posledných volieb.
Zapisovateľ: Júlia Pukancová

