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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 5.12.2021 

 

ZÁPISNICA  

Z  5 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  3 .  decembra 2021 o  19:00 hod uskutočneného  diš tančnou  

formou (MS Teams)  

 

Začiatok zasadnutia: 19:05 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Róbert Belanec, Petra Macková a Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Martin Csiba (do 20:15), Filip Janák, Rudolf Nosek, Viliam Furík 

a Adam Otruba 

Neprítomní: ---- 

Ospravedlnení:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Adrián Goga, Boris Bobáľ 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022:  

Hostia: Stanislav Griguš 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Odprezentovať aktuálny stav Discord servera.  

3. Propagácia a spustenie servera.  

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. 1 z programu zasadnutia – Úvod.  

Zasadnutie ŠKAS zvolala predsedníčka Veronika Turiničová, s primárnym cieľom prediskutovať projekt 

fakultného Discord servera. Veronika Turiničová konštatovala, že Adrián Goga a Boris Bobáľ sú ospravedlnení. 

Okrem členov ŠKAS sa zasadnutia zúčastnil aj Stanislav Griguš.  

Na úvod Veronika oboznámila prítomných s nepríjemnou novinkou ohľadom časozbernej kamery, ktorá bola 

predchádzajúci týždeň nainštalovaná Stanislavom Grigušom do priestorov bufetu v pavilóne F1. Spomínaná 

kamera totiž 2.12.2021 z priestorov záhadne zmizla. Veronika vyzvala prítomných, aby sa obrátili na Stanislava 

v prípade, ak sa im podarí zistiť akékoľvek informácie ohľadom kamery.  

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Odprezentovať aktuálny stav Discord servera. 

 

Adam Otruba stručne predstavil súčasnú situáciu ohľadom fakultného Discord servera, ktorý je už (po technickej 

stránke) pripravený na sprístupnenie pre študentov. Uviedol tiež, že jedným z cieľov servera je zjednotenie 

a zdieľanie učebných materiálov pre študentov (senátori sa zhodli, že sa budú snažiť minimalizovať akýkoľvek 

nelegálny obsah). Následne navrhol diskusiu ohľadom sprístupnenia servera pre učiteľov. Prítomní členovia tiež 

diskutovali o nastavení, administrácii a správe servera. Adam uviedol, že zatiaľ stíha administráciu a správu 

servera sám, pričom Filip Janák je ochotný do budúcna pomôcť so správou servera. Adam tiež navrhol, že by 

sa študentský vývojový tým mohol podieľať na programovaní vlastného Discord bota. Viliam Furík súhlasil, že 

zistí, či by bol študentský vývojový tým ochotný pomôcť.  

 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Propagácia a spustenie servera. 

 

Propagačné video: 

 

Veronika Turiničová navrhla propagáciu fakultného Discord servera pomocou krátkeho promo videa. Hlavným 

cieľom je priblížiť a spropagovať študentom fakultný server audiovizuálnou formou, nakoľko písomná forma 

(napríklad mail) je omnoho menej efektívna. ŠKAS sa stotožnil s týmto nápadom, aj keď niektorí členovia 

vyjadrili pochybnosti, či vzniknuté video nebude vo výsledku pôsobiť na študentov cringe dojmom.  

 

Po následnej diskusii možno konštatovať, že natáčanie videa je naplánované na najbližší utorok, pričom aktívne 

budú participovať Viliam Furík (hlavná postava), Stanislav Griguš (kamera, postprodukcia), doc. Zbyněk 

Kubáček (rozprávač), Boris Bobáľ a Rudolf Nosek (náhradníci).  

 

Tričko: 

 

V rámci propagácie servera Veronika ďalej navrhla odmeniť prvých n študentov, ktorí sa pridajú na server, 

tričkom so špeciálnym dizajnom. Senátori vyjadrili súhlas s touto formou propagácie.  

 

Tombola:  

 

Ďalší odprezentovaný nápad propagácie servera pozostáva z tomboly s vecnými cenami, ktoré by získalo malé 

množstvo náhodne vylosovaných študentov spomedzi tých, ktorí sa pripoja na fakultný server do konca 

kalendárneho roku 2021. Aj voči tomuto návrhu sa ŠKAS vyjadril pozitívne.  

 

Senátori sa rozhodli, že najprv zrealizujú propagáciu formou tomboly, a až potom budú riešiť tričká. Pre účely 

nákupu cien do tomboly sa zhodli na sume 200 eur. Zakúpenie cien si zobral na starosť Adam Otruba.  
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Bod č. 4 z programu zasadnutia – Rôzne. 

 

Pripomienky k serveru:  

Veronika vyjadrila obavu, či sa študenti budú aktívne zapájať do konverzácií/diskusií na serveri. Ak by sa tento 

scenár skutočne stal realitou, riešením by mohli byť práve členovia ŠKAS, ktorí by diskusiou podporovali 

konverzácie študentov tak, aby jednotlivé kanály neostávali dlhodobo prázdne (neaktívne).  

 

Filip Janák navrhol viesť zoznam študentov prítomných na serveri, kvôli prevencii a ľahšiemu riešeniu 

prípadných závažných problémov. Senátori sa s návrhom stotožnili.  

 

Fotenie: 

 

Veronika skonštatovala, že štyria senátori sa zatiaľ nezúčastnili fotenia, na ktorom sa členovia ŠKAS dohodli 

na štvrtom zasadnutí. Zároveň ich požiadala, aby to napravili.  

 

Novela vysokoškolského zákona: 

 

Na stretnutí predsedov študentských častí senátov, ktorého sa zúčastnila Veronika, sa diskutovalo o výsledkoch 

medzirezortného pripomienkového konania, o stretnutí s premiérom a prezidentkou, ako aj o ďalších 

podrobnostiach pripravovanej novely. Reprezentácia študentov sa dohodla na vytvorení spoločného videa 

vyjadrujúceho nesúhlasný postoj študentov voči pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Vo videu bude 

vystupovať jeden študent z každej fakulty. Róbert Belanec súhlasil s účinkovaním vo videu za fakultu 

matematiky, fyziky a informatiky UK.  

 

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Záver.  

 

Na záver Veronika vyjadrila poďakovanie Petre Mackovej za angažovanosť ohľadom odstraňovania 

odpadového nábytku z priestorov chodieb fakulty, k čomu taktiež povzbudila aj ostatných senátorov. 

 

 

Koniec zasadnutia: 20:55 hod. 

 

 

Vypracoval: Filip Janák  Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS      Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


