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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 22.11.2021 

 

ZÁPISNICA  

Z  4 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  19.  novembra  2021 o  16:00 hod uskutočneného  hybridnou 

formou (v  pavi lóne S  resp .  MS Teams)  

 

Začiatok zasadnutia: 16:03 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Róbert Belanec, Adrián Goga, Boris Bobáľ, Petra Macková a 

Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Martin Csiba, Filip Janák (do 17:42), Rudolf Nosek, Viliam Furík 

(od 17:39) a Adam Otruba 

Neprítomní: ---- 

Ospravedlnení:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022:  

Hostia: ----  

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Odprezentovať vízie/pokroky v jednotlivých témach + rozprava. 

3. Dohodnúť si fungovanie ŠKASU, pravidelnosť stretnutí a pod. 

4. Rôzne.  

5. Záver. 

  

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

akademického roka (do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka). 
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Bod č. 2 z programu zasadnutia – Odprezentovať vízie/pokroky v jednotlivých témach + rozprava.  

Skrášlenie okolia fakulty: 

 

Prítomní členovia diskutovali o skrášlení okolia fakulty. Dohodli sa na odklade exteriérových prác, keďže sa 

obávajú zničenia výsledkov práce skrz rôznych možných stavebných prác. 

 

Bufet: 

 

Boris Bobáľ predstavil svoj nápad s priestorom bývalého bufetu. Navrhol opýtať sa študentov, ako by si 

predstavovali nový priestor. Podľa Adama Otrubu by však nikto nemusel odpovedať alebo by si priestor 

predstavoval každý študent inak. Prítomní účastníci hovorili svoje nápady ako upraviť priestory bývalého bufetu 

(presvetlenie, zásteny na oddelenie) a nápady na vytvorenie videa „pred a po“. S návrhom urobiť z priestoru 

komerčnú kaviareň účastníci nesúhlasili. Členovia sa zhodli, že by bolo vhodné pre túto tému vytvoriť pracovnú 

skupinu. Členmi tejto pracovnej skupiny sú Boris Bobáľ, Adam Otruba a Veronika Turiničová.   

 

Bakalárske štátnice: 

 

Situácia so zrušením bakalárskych štátnic nevyzerala dobre. Dekan a všetci profesori, ktorí sa ozvali nesúhlasia 

s našim stanoviskom. Pán dekan tvrdil: 

- Na Fyzike nechcú rušiť bakalárske štátnice. 

- Odbor EFM, ktorý je najlepší na fakulte má ťažké bakalárske štátnice a to mu pridáva na kvalite. 

- Chce, aby sa všetky odbory zhodli na jednotnom prístupe ku štátniciam. 

 

SKAŠ avšak zachytili na fyzike rôzne názory. Zhodli sme sa, že určiť, ktorý odbor je najlepší a či za to môžu 

štátnice je ťažké povedať objektívne. Sú totiž aj iné odbory, ktoré sú tiež v niečom najlepšie/špeciálne (napr. 

AIN – najväčší odbor na FMFI ). Sme zmätený z postoju pána dekana ohľadom jednotnému postoju k štátniciam, 

lebo v maili, ktorý bol súčasťou diskusie o bakalárskych štátniciach tvrdil, že keďže každý študijný program je 

iný, tak by mal mať aj iný prístup k bakalárskym štátniciam. Zvažovali sme ako možný nástroj pre posunutie 

tejto témy vytvoriť dotazník, cielený na študentov, ktorí už absolvovali bakalárske štátnice. V senáte prišiel aj 

nápad, aby bol tento dotazník súčasťou ankety. 

 

Veronika Turiničová nám oznámila, že na Fyzikálnej sekcii, ktorá sa koná v stredu 24.11.2021 o 13:00, je bod 

č. 4 o bakalárskych štátniciach. Senátori zo ŠKAS-u, ktorí sa zúčastnia (Veronika Turiničová, Adam Otruba, 

Petra Macková a poprípade Boris Bobáľ) plánujú o bakalárskych štátniciach debatovať. Nasledovala diskusia 

medzi Adriánom Gogom, Veronikou Turiničovou a Petrou Mackovou o kvalite bakalárskych štátnic. Adrián 

Goga tvrdil, že na odbore INF sú bakalárske štátnice kvalitné a pridávajú štúdiu na hodnote. 

 

Fakultný Discord server: 

 

Adam Otruba navrhol vytvoriť celofakultný discord server. Prezentoval rôzne vlastnosti, ktoré môže mať server, 

napr. existovali by rôzne komunikačné kanály pre rôzne skupiny s tým, že každá skupina by videla iba tie svoje. 

Podotkol, že by na tento server mohli mať prístup aj pedagógovia. Server by mal riešiť zložitejší problém, 

komunikáciu so a medzi študentami fakulty z iného pohľadu ako facebook-ová či instagram-ová stránka. Filip 

Janák a Rudolf Nosek prejavili záujem podieľať sa na projekte. 

 

PR:  

 

Veronika Turiničová upozornila na nedostatky v PR s cieľom zlepšiť povedomie o fakulte. Prítomní členovia 

diskutovali o propagácii fakulty, o jej nedostatkoch, a návrhoch na zlepšenie. Členovia sa zhodli na tom, že 

grafika by mala byť jednotná vo všetkých komunikačných kanáloch. Taktiež sa zhodli na tom, že by sa na týchto 

stránkach malo obmedziť prezdieľavanie a mal by sa tvoriť vlastný obsah. Ďalšie zlepšenie komunikácie by 

mohlo priniesť zamestnanie človeka s čiastočným úväzkom presne na tieto aktivity. 
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Bod č. 3 z programu zasadnutia – Dohodnúť si fungovanie ŠKASU, pravidelnosť stretnutí a pod. 

 

Tajomník:  

 

Diskutovalo sa o potrebe formálnej a administratívnej evidencie pôsobenia ŠKAS-u. Boris Bobáľ predstavil 

funkciu tajomníka ŠKAS-u, pričom Rudolf Nosek a Filip Janák súhlasili, že preberú túto úlohu. 

 

Frekvencia zasadnutí ŠKAS-u: 

 

Členovia si položili otázku ako často sa stretávať a dohodli sa na hornej hranici jeden mesiac a na dolnej 

hranici dva týždne. 

 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Rôzne. 

 

Fotky: 

 

Senátori sa dohodli na vytvorení fotografií. Členovia navrhli ako fotografa Stanislava Griguša alebo Petru 

Mackovú. Fotografie majú priblížiť ŠKAS ostatným študentom. 

 

Štafetový protest: 

 

Prítomní členovia diskutovali o štafetovom proteste. Zhodli sa na tom, že radšej využijú tento čas na edukáciu. 

Mnoho študentov nevie veľa o novele VŠ zákona a ani o tom, prečo potrebuje mať ŠKAS nejaké kompetencie. 

Senátori by im tak mohli priblížiť túto problematiku napríklad vo videu. Budúcu týždeň sa Filip Šuran stretne 

so štátnymi zástupcami, premiérom a prezidentkou. Boris Bobáľ napíše Filipovi Šuranovi neformálny mail 

ohľadom nášho stanoviska k novele VŠ zákona. 

 

Minierasmus: 

 

Soňa Gažáková písala Veronike Turiničovej ohľadom Minierasmu. Martin Csiba a Adam Otruba sa plánujú 

zúčastniť 3-5.12.2021. 

 

Informatizácia vyučovania: 

 

Rudolf Nosek navrhol zvýšenie informatizácie výučby vytvorením systému na nahrávanie prednášok a cvičení. 

Prototyp má byť v Posluchárni A. Podobný projekt bol zriadený v Posluchárni C, avšak tento systém potrebuje 

obsluhu, preto sme sa zhodli, že môžeme vyskúšať nejaké nekomerčné riešenie. Rudolf Nosek prejavil záujem 

venovať sa tejto problematike hlbšie. Adam Otruba reagoval na tému zvýšenie informatizácie na fakulte s 

nápadom o kúpu príslušenstva pre zvýšenie kvality videokonferencií pre ŠKAS. Petra Macková našla vhodnú 

aparatúru a zhodli sme sa ju zaobstarať. 

 

Parkovacia politika: 

 

Následne sa znova prediskutovala téma parkovacej politiky. Rudolf Nosek povedal, že pripraví materiály na 

reformu parkovania. Senátori debatovali o tom, ako zmeniť parkovanie pred Posluchárňou A, keďže tam je 

okolo 24 diagonálnych parkovacích miest a kvôli nim je málo priestoru pre autá aby vyšli z parkoviska. Zároveň 

sú kvôli tomu tieto parkovacie miesta málo používané. Senát navrhol, aby sa namiesto diagonálneho parkovania 

urobilo pozdĺžne parkovanie. Potom by ten priestor ponúkol 14 parkovacích miest. 

 

Koniec zasadnutia: 20:00 hod. 
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Vypracoval: Rudolf Nosek  Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS      Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


