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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 13.11.2021 

 

ZÁPISNICA  

Z  2 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  3 .  novembra  2021 o  17:30 hod v  pavi lóne  S  

 

Začiatok zasadnutia: 17:35 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Róbert Belanec, Boris Bobáľ, Adrián Goga (online), Petra Macková 

a Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Martin Csiba, Filip Janák, Rudolf Nosek a Adam Otruba 

Neprítomní: ---- 

Ospravedlnení:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Viliam Furík 

Hostia: ----  

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Organizačno-technické informácie súvisiace s chodom Študentskej komory. 

3. Rôzne.  

4. Záver. 

Bod č. 1 z programu zasadnutia – Úvod  

Zasadnutie Študentskej komory Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej ako 

„ŠKAS FMFI UK“) zvolal a viedol Boris Bobáľ, ktorý privítal novozvolených členov. Konštatoval, že 

z minulého obdobia pokračujú traja členovia, a to Boris Bobáľ, Martin Csiba a Adam Otruba a sedem členov je 

novozvolených na rôzne dĺžky mandátov (do roku 2022, resp. 2023).  

 
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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Na úvod poprosil každého z prítomných členov o krátke predstavenie a dôvodu jeho/jej kandidatúry do ŠKAS 

FMFI UK.  

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Organizačno-technické informácie súvisiace s chodom Študentskej komory. 

Boris Bobáľ informoval prítomných členov o organizačno-technických informáciách súvisiacich s chodom 

ŠKAS FMFI UK, a to najmä ohľadom týchto bodov:  

Riadne voľby do ŠRVŠ: 

Boris Bobáľ ako predseda Študentskej volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ informoval prítomných členov 

o voľbách do ŠRVŠ a možnosti kandidatúry a v krátkosti predstavil hlavné orgány ŠRVŠ (Valné zhromaždenie 

ŠRVŠ  a Predsedníctvo ŠRVŠ) a témy, ktorými sa zaoberalo ŠRVŠ v poslednom čase (novela zákona o VŠ, 

duševná prevencia a pod.). Voľby budú prebiehať analogickým spôsobom, ako sa uskutočnili voľby do ŠKAS 

FMFI UK v dňoch 16.11-17.11.2021.  

Veronika Turiničová sa opýtala na počet kandidatúr podaných do stretnutia.  

Boris Bobáľ odpovedal, že nedisponuje žiadnymi podanými kandidátkami do času stretnutia. Avšak má 

avizované, že minimálne jeden kandidát rozmýšľa o podaní kandidatúry.  

Veronika Turiničová vyjadrila sklamanie, ak by sa nikto nenašiel, kto by kandidoval, v tom prípade by sama 

uvažovala o kandidatúre do ŠRVŠ.  

Tabuľka kontaktov ŠKAS: 

Boris Bobáľ informoval o existencii tabuľky („ŠKAS kontakty“), v ktorej sú uvedené základné kontaktné údaje 

(telefónne číslo, FB kontakt a pod.) na jednotlivých členov ŠKAS FMFI UK. Účelom tabuľky je 

skoncentrovanie základných kontaktných prostriedkov na členov ŠKAS FMFI UK v prípade riešenia 

neodkladných problémov. Túto tabuľku poslal Boris Bobáľ novozvoleným členom ŠKAS FMFI UK vo 

večerných hodinách po skončení rokovania.  

Komunikácia v rámci ŠKAS FMFI UK: 

Boris Bobáľ informoval, že momentálne ŠKAS komunikoval prostredníctvom Facebookovej skupiny 

a Messengeru. Táto komunikačná platforma sa mu nezdala optimálna, keďže v minulosti nie každý disponoval 

kontom na sociálnej sieti Facebook. Pred používaním Facebooku sa niekoľko rokov využívala komunikačná 

platforma SLACK. Vystala diskusia, či sa opätovne vracať na SLACK alebo neskúsiť modernejšie platformy 

(napr. Discord). Nastala konsenzuálna dohoda, že ak v prípade dodatočne zistených problémov pri používaní 

platformy (nefunkčné notifikácia a pod.), sa prejde na platformu Discord.  

21 bodov: 

Boris Bobáľ informoval prítomných členov ŠKAS FMFI UK, že v rámci testovania systému volieb („SEVAS“) 

sa uskutočnila testovacia anketa. ŠKAS FMFI UK bol oslovený predsedom Mandátovej komisie o vytvorenie 

anketovej otázky, ktorá by slúžila ako podklad testovania. Otázka spolu s možnosťami sú uvedené v prílohe č. 

4 zápisnice z 1. zasadnutia ŠKAS v akademickom roku 2021/2022, resp. na stránke ŠKAS FMFI UK, sekcia 

„Udalosti 2021/20222“.  

Účelom ankety bol študentský prieskum ohľadom toho, kam by sa mali aktivity ŠKAS FMFI UK, Vedenia 

FMFI UK a ďalších podjednotiek FMFI UK uberať.  

 
2 https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/skas/udalosti-20212022/ 

https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/skas/udalosti-20212022/
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Súčasne, v prípade kompletne obnoveného ŠKAS-u mali tieto body slúžiť i ako témy, na ktorých by mohol nový 

ŠKAS participovať.  

Priestory ŠKAS FMFI UK: 

Boris Bobáľ informoval ohľadom priestorov, ktorými disponuje ŠKAS a ich prístupu. Momentálne ŠKAS FMFI 

UK sídli v pavilóne S (športu), do ktorého sa dostal na prelome rokov 2019/2020 pred začiatkom rekonštrukcie 

bývalých miestností Cauchyho klubovňa a IT kobka.  

 

Pri najbližšej príležitosti budú rozdané kľúče do miestnosti ŠKAS FMFI UK v pavilóne športu. Momentálne 

nemá ŠKAS k dispozícii kľúč od hlavných dverí a mreží do pavilónu S. Kľúče je si možné vypožičať na 

fyzikálnej vrátnici.  

 

ŠKAS FMFI UK ďalej disponuje skladovacím priestorovom v suteréne pavilónu matematiky (vedľa schodiska). 

Tento priestor je zdieľaný s Katedrou informatiky.  

 

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS FMFI UK: 

 

Boris Bobáľ ďalej informoval ohľadom Ustanovujúceho zasadnutia Študentskej komory Akademického senátu, 

ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2021 o 13:00. Na ňom budú členovia ŠKAS FMFI UK informovaní 

ohľadom participácie a možnosti práce v rámci AS FMFI UK, a to najmä činnosťou v stálych komisiách a na 

zasadnutiach AS FMFI UK.  

 

Boris Bobáľ upozornil na bod voľby predsedu a podpredsedu ŠKAS. Predseda a podpredseda ŠKAS FMFI UK 

sú volenými funkciami, udávajú tempo a tón činnosti ŠKAS-u, vedú zasadnutia, zúčastňujú sa zasadnutí PAS 

FMFI UK, predseda ŠKAS FMFI UK je pravidelne pozývaný na zasadnutie Vedenia FMFI UK a okrem iného 

zastupujú ŠKAS FMFI smerom k AOF a verejnosti. Vzhľadom na to poprosil prítomných členov ŠKAS FMFI 

UK o premyslenie, kto by mohol mať záujem o funkciu.  

 

 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Rôzne  

 

V bode rôzne sa viedla neformálna diskusia ohľadom ďalších detailov fungovania ŠKAS FMFI UK, 

vyplývajúcich povinností z členstva v Študentskej komore o merite činností jednotlivých stálych komisií AS 

FMFI UK, o novele zákona o vysokých školách a pod.  

 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Záver  

 

Po vyčerpaní programu Boris Bobáľ ukončil zasadanie ŠKAS FMFI UK a poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a za záujem participovať na akademickej samospráve.  

 

Koniec zasadnutia: 19:30 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (ŠKAS FMFI UK) 

Overili: členovia ŠKAS 

 

    Boris Bobáľ 

    ŠKAS FMFI UK 

 


