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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 28.12.2021 

 

ZÁPISNICA  

Z  6 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  17.  decembra 2021 o  16:00 hod uskutočneného  dištančnou  

formou (MS Teams)  

 

Začiatok zasadnutia: 16:05 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Róbert Belanec, Petra Macková, Adrián Goga (do 17:51), Boris 

Bobáľ a Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Filip Janák, Viliam Furík a Adam Otruba 

Neprítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Martin Csiba a Rudolf Nosek 

Ospravedlnení: --- 

Hostia: --- 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Prvé zasadnutie senátu.  

3. Celouniverzitné video.  

4. Discord. 

5. Financovanie bufetu. 

6. Rôzne.  

7. 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. 1 z programu zasadnutia – Úvod.  

Na úvod Veronika Turiničová privítala zúčastnených členov na poslednom zasadnutí v tomto kalendárnom roku.  

Veronika s poľutovaním konštatovala, že sa nepodarilo do spustenia ankety (anketa pre zimný semester 

2021/2022) pridať resp. upraviť anketové otázky. Boris Bobáľ taktiež vyjadril sklamanie nad postupom vedenia 

ohľadom spúšťania ankety. Senátori totiž plánovali (okrem iného) pridať do ankety otázky týkajúce sa 

bakalárskych štátnic. Prítomní členovia sa preto zhodli, že do nasledujúcej ankety (na konci letného semestra 

2021/2022) dôkladne premyslia pridanie resp. úpravu anketových otázok a začnú na tom pracovať už po 

skončení prebiehajúcej ankety, aby to nebolo treba riešiť na poslednú chvíľu. Petra Macková súhlasila, že si to 

zoberie na starosť.  

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Prvé zasadnutie senátu. 

 

Senátori vecne diskutovali o záležitostiach, ktoré boli predmetom 26. zasadnutia senátu FMFI konajúceho sa 

13.12.2021, a to najmä o akreditácii nových študijných programov. Boris Bobáľ a Adam Otruba informovali 

ostatných senátorov o progrese prípravy bakalárskeho študijného programu fyzika.  

 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Celouniverzitné video. 

 

Róbert Belanec zhrnul podrobnosti ohľadom pripravovaného videa študentských reprezentácií univerzity 

Komenského. Video sa zatiaľ nenahrávalo, ešte je iba vo fáze prípravy. Pre tieto účely vytvoril predseda AS UK 

samostatnú MS Teams skupinu. Avšak, iba veľmi malý počet fakúlt vyjadril súhlas s participovaním na natáčaní 

videa, na základe čoho Boris vyslovil obavu, či vôbec nejaké video vznikne.  

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Discord. 

 

Tombola: 

 

Adam Otruba informoval senátorov o cenách do tomboly, ktoré predbežne vybral. Ide o elektronické zariadenia. 

Ďalšia diskusia bola zameraná na možný spôsob nákupu cien.  

 

Propagačné video:  

 

Veronika Turiničová ukázala senátorom aktuálnu verziu videa zameraného na propagáciu pripravovaného 

fakultného discord servera. Prítomní členovia vyjadrili svoje poznámky a kritiku k videu. Išlo najmä o zmenu 

hudby v pozadí, zníženie objemu hovoreného slova, či pridanie ďalších animácií. Nakoľko nešlo o žiadne 

závažné pripomienky, členovia ŠKAS sa zhodli, že po dodatočných drobných úpravách môže byť video 

uverejnené.  

 

Spustenie servera: 

 

Boris Bobáľ sa spýtal, kedy je plánované spustenie servera pre študentov, na čo Veronika odpovedala, že ideálne 

čím skôr, najneskôr do konca kalendárneho roka. Adam informoval, že z technického hľadiska je už server 

pripravený na sprístupnenie pre študentov. 

 

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Financovanie bufetu.  

 

Medzi jeden z hlavných aktuálnych projektov ŠKAS patrí zriadenie multifunkčného priestoru pre študentov 

v oblasti bývalého bufetu v pavilóne F1. Celková cena tohto projektu bola veľmi nahrubo odhadnutá a zhora 

ohraničená sumou 15 000 eur. Veronika Turiničová stručne zhrnula dva možné spôsoby financovania 

rekonštrukcie a zariadenia bufetu, s ktorými sa všetci senátori mali možnosť už v predstihu oboznámiť. Prvá 

možnosť predstavuje financovanie z vlastných zdrojov (ŠPP prvku) AS FMFI. Druhou možnosťou je 

nadviazanie spolupráce s majiteľmi multifunkčného priestoru Unispace, ktorí majú záujem o zriadenie 

https://anketa.uniba.sk/fmph/
https://anketa.uniba.sk/fmph/
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prevádzky v priestoroch bufetu, pričom by boli ochotní financovať rekonštrukciu a zariadenie bufetu. Senátori 

sa po diskusii jednomyseľne zhodli, že prevádzku v priestore nechcú, nakoľko je koncepčne aj priestorovo 

nezlučiteľná s plánovanou víziou bufetu ako multifunkčného a oddychového priestoru pre študentov. Avšak 

senátori nezavrhujú myšlienku ďalšej prevádzky na FMFI. Pre tento účel vidia ako najvhodnejší priestor oblasť 

za posluchárňou A. Tento nápad bude ďalej komunikovaný majiteľom priestoru Unispace, ako aj vedeniu 

fakulty.  

 

Ďalej sa členovia ŠKAS zhodli na financovaní tohto projektu z vlastných prostriedkov, nakoľko uznali za 

užitočné mať priestor aj do budúcna vo vlastnej správe. ŠKAS má k dispozícii dostatočné finančné prostriedky 

na realizáciu svojho zámeru s rekonštrukciou a zariadením bufetu.  

 

Prítomní členovia ďalej diskutovali o možnosti využitia prác architekta, nakoľko je rekonštrukcia bufetu značne 

komplexný projekt. Po diskusii nakoniec padlo pozitívne rozhodnutie v tejto záležitosti.  

 

Bod č. 6 z programu zasadnutia – Rôzne.  

 

Zasadnutie senátu UK: 

 

V tomto bode Boris Bobáľ podrobne informoval prítomných členov o dianí na 15. zasadnutí AS UK, ktoré sa 

konalo 15.12.2021.  

 

Súťaž grafického spracovania dát:  

 

Petra Macková navrhla a podujala sa zorganizovať súťaž pre študentov FMFI, zameranú na vizuálne 

najzaujímavejšie a najoriginálnejšie obrázky zobrazujúce dáta. Senátori sa s týmto návrhom stotožnili. Následne 

Petra otvorila diskusiu ohľadom ideálneho obdobia pre konanie spomínanej súťaže a cien pre výhercov. Adam 

Otruba navrhol ako vhodné obdobie na spustenie súťaže druhú polovicu nadchádzajúceho skúškového obdobia, 

pričom ak by sa súťaž stretla s dostatočnou obľubou u študentov, mohla by sa konať aj pravidelne.     

 

Bod č. 7 z programu zasadnutia – Záver.  

 

Na záver sa senátori predbežne dohodli na ďalšom zasadnutí ŠKAS s plánovaným termínom okolo konca 

nastávajúceho skúškového obdobia. Predsedníčka Veronika Turiničová poďakovala prítomným senátorom za 

účasť. S prianím pokojných sviatkov sa členovia rozišli.  

 

 

Koniec zasadnutia: 18:02 hod. 

 

 

Vypracoval: Filip Janák  Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS      Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


