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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

ŠT U DE NTSK Á  KOMO R A  

A K AD E MI CKÉH O SE NÁT U  

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 11.10.2021 

 

ZÁPISNICA  

Z  1 1.  zasadnutia  Študentskej  komory Akademického  senátu  

Z  8 .  októbra  2021  o  11:45 hod v  pavi lóne  S  

 

Začiatok zasadnutia: 11:45 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 1.6.2018 – 31.5.20202: 

o Boris Bobáľ (predseda ŠKAS FMFI UK) 

Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021:  

o Martin Csiba (podpredseda ŠKAS FMFI UK) 

Neprítomní: Barbora Eckerová, Erika Lettrichová, Samuel Omasta  

Ospravedlnení: Ivan Agarský a Adam Otruba 

Hostia: –   

Program zasadnutia:  

1. Úvod 

2. Vyhodnotenie činnosti Študentskej komory AS obdobie jún – september 2021 

3. Vyhodnotenie testovania informačného systému pre elektronické voľby („SEVAS“) 

4. Informácia z Mandátovej komisie ohľadom volieb do ŠKASu na obdobie 2020-2022 a 2021-2023 

5. Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ, Predsedníctve AS FMFI UK, Rade pre kvalitu 

FMFI UK, Dočasnej akreditačnej rade (DAR) 

6. Rôzne 

7. Záver  

 
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku akademického roka (t.j. od 1. septembra príslušného roka) dokonca  

akademického roka (do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka). 
2 Mandáty členov boli zákonom č. 93/2020 Z.z. (tzv. „Lex-Corona“) predĺžené do zvolenia nových študentských senátorov. 

Voľby sú plánované pri príležitosti obnovenia prezenčnej výučby v zimnom semestri 2021/2022. 
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Bod č. 1 z programu zasadnutia – Úvod 

Zasadnutie otvoril Boris Bobáľ, ktorý krátko zhrnul dôvody neúčasti ospravedlnených členov ŠKASu. 

Vzhľadom na nízky počet prítomných členov následne navrhol, aby bolo stretnutie vedené formou dialógu.   

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Vyhodnotenie činnosti Študentskej komory AS za obdobie jún – september 

2021 

Boris Bobáľ na úvod skonštatoval, že posledné zasadnutie ŠKASu sa uskutočnilo dňa 22. marca 2021. Následne 

nastalo obdobie zníženej aktivity, spojené s faktom, že traja členovia Študentskej komory ukončovali bakalárske 

štúdium a dvaja členovia ukončovali doktorandské štúdium. Koniec akademického roka znamenal tiež odchod 

niektorých členov z dôvodu ukončenia štúdia. Martin Csiba si členstvo v senáte prerušil. Damián König a Ján 

Krnáč členstvo neprerušili, nakoľko v novom akademickom ruku už nepokračovali v štúdiu na FMFI.  

Počas letných mesiacov sa ŠKAS nestretával, prebiehalo však tzv. filtrovanie ankety, prípravy na prvácky 

týždeň 2021 a tvorba výročnej správy činnosti akademického senátu za akademický rok 2020/2021. Filtrovanie 

ankety zahŕňalo identifikáciu problémových predmetov, tj. predmetov s dlhodobo nízkym hodnotením. Toto 

zhrnutie bolo posunuté kompetentným osobám vo vedení fakulty a ŠKAS sa oň bude opierať pri ďalšej evaluácii 

[Zoznam problémových predmetov je neverejnou prílohou č. 1 tejto zápisnice, pozn. zapisovateľa.]. Prípravy na 

prvácky týždeň 2021 zahŕňali zabezpečenie dostatočného počtu fakultných tričiek a sprievodcov, ktoré boli 

následne distribuované prvákom. Taktiež bolo potrebné zohnať pomocnú silu zabezpečujúcu navigovanie 

prvákov po budove fakulty v rámci stretnutia s garantmi študijných programov a ďalších bodov programu. 

Výročná správa Akademického senátu je dokument zahŕňajúci aktivitu senátu počas uplynulého akademického 

roka. Správa má tradične dve časti, prislúchajúce dvom komorám senátu. Študentskú časť Výročnej správy 

Akademického senátu za akademický rok 2020/2021 vytvoril Boris Bobáľ. 

Okrem týchto udalostí sa v letných mesiacoch odohrali aj dve stretnutia na tému priestorov na fakulte, ktoré 

viedol doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prodekan pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou 

a spoluprácu s praxou. Prvé stretnutie (26.7. 2021) sa zameriavalo na neoprávnené využívanie skladovacieho 

priestoru pod schodiskom pavilónu M, patriacemu ŠKASu a Katedre informatiky a riešilo nápravu tohto stavu 

[Zápisnica zo stretnutia ohľadom priestorov ŠKASu je prílohou č. 2 tejto zápisnice, pozn. zapisovateľa.]. Druhé 

stretnutie (10.08. 2021) sa zameriavalo najmä na fungovanie nového coworkingového priestoru Unispace 

[Zápisnica zo stretnutia ohľadom priestoru UNISPACE je prílohou č. 3 tejto zápisnice, pozn. zapisovateľa.]. 
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V septembri úspešne prebehol prvácky týždeň. Okrem toho Borisa Bobáľa oslovil prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

a požiadal ho o účasť na akreditácii doktorandského študijného programu matematika. Boris Bobáľ pozvanie 

prijal. 21.09.2021 vedenie prerokovalo aktuálny problém s nedostatkom odborníkov na katedre teoretickej 

fyziky. Aktuálne zoskupenie nie je postačujúce na garantovanie programu Teoretická fyzika. Boris Bobáľ sa 

preto na túto tému stretol s prof. RNDr. Petrom Babincom, CSc., prof. RNDr. Petrom Markošom, DrSc. a Mgr. 

Jurajom Tekelom, PhD., v snahe o nájdenie vhodného riešenia. 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Vyhodnotenie testovania informačného systému pre elektronické voľby 

Na fakulte sa uskutočnilo testovanie informačného systému pre elektronické voľby do Študentskej komory AS 

(„SEVAS“ – System of Electronic Voting for Academic Senate). Testovanie sa uskutočnilo na anketovej otázke 

„Ktoré z uvedených možností by ste radi videli zrealizované?“ K anketovej otázke bolo 21 možných odpovedí, 

z ktorých si študenti mohli vybrať najviac 10. Do ankety sa zapojilo 185 študentov z 1402, čo predstavuje účasť 

približne 13 %. Anketa prebiehala v čase od 30. septembra 2021 (štvrtok), 8.00 hod. do 4. októbra 2021 

(pondelok), 8.00 hod. [Vyhodnotenie anketovej otázky, aj s jednotlivými hlasmi, sú k dispozícii ako príloha č, 4, 

pozn. zapisovateľa.] 

Účasť bola vyhodnotená ako nízka, ŠKAS by mal preto klásť dôraz na propagáciu všetkými dostupnými kanálmi 

(Facebook, Instagram, infoboardy a plagáty na fakulte). 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Informácia z Mandátovej komisie ohľadom volieb do ŠKASu na obdobie 

2020-2022 a 2021-2023 

Z rozpravy Mandátovej komisie vyplynulo odporúčanie, aby volebná komisia stanovila lehotu na navrhovanie 

kandidátov do 19. októbra 2021, 14.30 hod. Samotné voľby sa uskutočnia v dňoch 26. októbra 2021 (utorok) a 

27. októbra 2021 (streda) elektronickým hlasovaním. Čas na elektronické hlasovanie bude stanovený od polnoci 

prvého dňa volieb do polnoci druhého dňa volieb (t. j. aby čas na elektronické hlasovanie bol 48 hodín). Návrhy 

kandidátov je v súlade so Zásadami volieb do AS FMFI UK potrebné podávať v listinnej podobe do podateľne 

fakulty alebo osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie. Cieľom volieb je zaplniť všetkých 10 prázdnych 

pozícii v Študentskej komore akademického senátu. 

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ, Predsedníctve AS 

FMFI UK, Rade pre kvalitu FMFI UK 

Boris Bobáľ, ako zástupca fakulty v AS UK reportoval, že ŠČAS UK nevykazuje v poslednom období žiadnu 

aktivitu. Ďalej podotkol, že v ŠRVŠ sa budú čoskoro konať voľby.  

 

 



4 
: skas@fmph.uniba.sk , : https://zona.fmph.uniba.sk/skas/ 

 

Bod č. 6  z programu zasadnutia – Rôzne  

V tomto bode sa diskutovalo o novom predpise rektora, na základe ktorého sa bude dať žiadať o finančnú 

a materiálnu podporu študentských spolkov a združení. Vznikol konsenzus, že ŠKAS sa o túto dotáciu bude 

uchádzať. 

Bod č. 8  z programu zasadnutia – Záver  

Vzhľadom na to, že body rokovania sa vyčerpali, Boris Bobáľ ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 13:45 hod. 

 

 

Zapísal: Martin Csiba 

Overili: členovia ŠKAS  

 

 

        Boris Bobáľ 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 


