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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 20.2.2022 

 

ZÁPISNICA  

Z  7 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  16.  februára  2022 o  18:00 hod uskutočneného  diš tančnou  

formou (MS Teams)  

 

Začiatok zasadnutia: 18:03 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

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

Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Filip Janák, Viliam Furík (od 18:18), Rudolf Nosek, Martin Csiba 

(od 18:18 do 20:24) a Adam Otruba 

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: --- 

Hostia: Róbert Kysel (od 18:07), Ivan Agarský (od 19:00) 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Základné informácie.  

3. Anketa.  

4. Súťaž Dáta & Umenie. 

5. Minierasmus. 

6. Discord. 

7. Priestory. 

8. Projekty letného semestra. 

9. Stanovisko RVŠ a ŠRVŚ ohľadom novely VŠ zákona. 

10. Rôzne.  

11. 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 prvom zasadnutí v tomto kalendárnom roku.  

 

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Základné informácie. 

 

Veronika Turiničová stručne informovala senátorov o nasledujúcich aktuálnych skutočnostiach:  

- Na FMFI bol vykonaný test kvality vody na základe prijatej sťažnosti. Test ukázal, že voda je 

nezávadná, takže akékoľvek obavy ohľadom kvality vody sú neopodstatnené.  

- Veronika oslovila prodekana Róberta Jajcaya a rektorát ohľadom projektu zameraného na rodovú 

rovnosť, pričom vytvorila dotazník (inšpirovaný dotazníkom projektu Equal4Europe)  pre študentov 

FMFI zaoberajúci sa otázkami rodovej rovnosti na FMFI. Zároveň sprístupnila dotazník členom 

ŠKAS kvôli prípadným výhradám alebo pripomienkam ku dotazníkovým otázkam.  

- V miestnosti F2-277 sa nachádzajú plynové bomby, ktoré tam nechal bývalý predseda ŠKAS. 

Veronika navrhla skontrolovať ich stav a premiestniť ich na bezpečnejšie miesto.  

- Ohľadom rekonštrukcie priestorov bývalého bufetu aktuálne prebieha súťaženie firmy, ktorá 

vykoná túto prácu.  

- ŠKAS dostane k dispozícii jednu kópiu kľúču od priestorov ŠKAS v pavilóne S.  

- Róbert Belanec informoval, že video študentských reprezentácií univerzity Komenského sa 

nahrávať nebude.  

- Boris Bobáľ požiadal o grant na podporu študentských spolkov v hodnote 200 eur, ktorý mu bol 

udelený. Získané finančné prostriedky boli úspešne použité na nákup mikrovlnky a spoločenských 

hier. 

 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Anketa. 

 

Senátori diskutovali o možnostiach ďalšej propagácii ankety, nakoľko do jej uzavretia ostáva už iba niekoľko 

dní. Boris Bobáľ ďalej informoval členov ŠKAS o štandardnom postupe uzatvárania ankety a kontroly 

nevhodných komentárov. 

 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Súťaž Dáta & Umenie. 

 

Petra Macková informovala prítomných členov ohľadom aktuálneho stavu, propagácie a partnerov súťaže Dáta 

& Umenie. Následná diskusia sa venovala možnostiam vystavenia vytlačených súťažných príspevkov 

v priestoroch FMFI po skončení súťaže.  

 

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Minierasmus. 

 

Vrámci projektu Minierasmus, ktorý je zameraný na potenciálnych stredoškolských záujemcov o štúdium na 

fakultách UK, vznikla požiadavka, aby sa podujatia zúčastnilo pár študentov FMFI, ktorí budú diskutovať s 

uchádzačmi a odpovedať na prípadné otázky ohľadom vysokoškolského štúdia na FMFI. Martin Csiba uviedol, 

že sa udalosti nemôže zúčastniť, nakoľko pôvodne plánovaný termín Minierasmu organizátori preložili. 

Členovia ŠKAS sa zhodli, že ohľadom účasti na podujatí Minierasmus oslovia študentov FMFI prostredníctvom 

fakultného discord servera.  

 

Bod č. 6 z programu zasadnutia – Discord. 

 

Hlavným predmetom diskusie bola tombola. Adam Otruba uviedol, že z technického hľadiska už je všetko 

pripravené a tombolu plánuje zorganizovať budúci týždeň. Senátori diskutovali aj o aktivite študentov na 

serveri, ktorá je zatiaľ relatívne malá, pričom postupne sa zvyšuje.  

  

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy-3/article/univerzita-komenskeho-prijala-vlastny-plan-rodovej-rovnosti-diskriminacia-je-tabu/
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy-3/article/univerzita-komenskeho-prijala-vlastny-plan-rodovej-rovnosti-diskriminacia-je-tabu/
https://zona.fmph.uniba.sk/sutaz-data-a-umenie/
https://zona.fmph.uniba.sk/sutaz-data-a-umenie/
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Bod č. 7 z programu zasadnutia – Priestory.  

 

Ohľadom priestorov fakulty navrhla Petra Macková premiestniť lavičku nachádzajúcu sa za posluchárňou A do 

exteriéru fakulty, odstrániť tabuľu nad vchodom do priestorov Unispace a presun šatňových skriniek z pavilónu 

matematiky ku posluchárni F1. Ďalej navrhla zahájiť kompletizáciu nábytku, ktorý používala študentská komora 

akademického senátu pri realizácii rôznych projektov v minulosti, nakoľko sa aktuálne nachádza na rôznych 

miestach fakulty. Veronika však odporučila počkať, dokým nebude dokončená rekonštrukcia priestorov 

bývalého bufetu.  

 

Bod č. 8 z programu zasadnutia – Projekty letného semestra.  

 

Veronika Turiničová stručne zhrnula prebiehajúce, ukončené, ale aj plánované projekty ŠKAS, ktoré zahŕňajú 

napríklad fakultný discord server, súťaž dáta & umenie, projekt rodovej rovnosti, zriadenie oddychovej zóny 

pre študentov v priestoroch bývalého bufetu, či aktualizáciu ankety. Ohľadom ankety Petra Macková navrhla 

(s ohľadom na plánovanú úpravu a pridávanie anketových otázok) rozčleniť všeobecné anketové otázky podľa 

stupňa štúdia študenta tak, aby tieto otázky mohli byť pre daného študenta relevantnejšie. Viliam Furík, ktorý je 

členom študentského vývojového tímu (ŠVT) súhlasil, že bude kontaktovať vedenie ŠVT ohľadom záujmu 

revitalizovať anketu vizuálne aj obsahovo. Pre rozšírenie ŠVT o nových študentov navrhuje ŠKAS zahájiť nábor 

prostredníctvom fakultného discord servera.    

 

Bod č. 9 z programu zasadnutia – Stanovisko RVŠ a ŠRVŚ ohľadom novely VŠ zákona.  

 

Na úvod Boris Bobáľ zhrnul stanovisko RVŠ k novele VŠ zákona. Ivan Agarský, ktorý je delegátom FMFI 

v ŠRVŠ, predstavil stanovisko ŠRVŠ, ktoré novelu podporuje. Nakoľko stanovisko RVŠ je nekonzistentné so 

stanoviskom ŠRVŠ, Boris následne diskutoval s Ivanom o podrobnostiach uznesenia ŠRVŠ a o 

negatívnych dôsledkoch, ktoré môže toto stanovisko predstavovať. Senátori následne diskutovali o 

budúcnosti študentskej samosprávy, ktorá je, s ohľadom na novelu, veľmi nejasná a otázna. Boris vyjadril svoje 

podozrenie, že ŠRVŠ zapredala študentstvo a študentskú samosprávu.  

 

K stanovisku ŠRVŠ sa vyjadril aj Róbert Kysel, tajomník AS FMFI, s tým, že nerozumie, prečo sa študenti 

dobrovoľne vzdávajú študentskej samosprávy. Následne upozornil na mnohé faktické rozpory uznesenia ŠRVŠ 

s aktuálnou textáciou novely (ohľadom fakultnej a študentskej samosprávy), taktiež poukázal na 

nekonzistentnosť uznesenia ŠRVŠ s ich predošlým uznesením v otázke hospodárenia s majetkom, ktoré je 

momentálne v rukách senátov VŠ. 

 

Boris Bobáľ navrhol prijať uznesenie, že ŠKAS poveruje Borisa Bobáľa, aby vyhotovil stanovisko, ktoré zastáva 

ŠKAS ohľadom uznesenia ŠRVŠ. Veronika Turiničová dala senátorom hlasovať o uznesení č. 1.  

 

č. uznesenia prítomných za proti zdržal sa výsledok 

1 10 9 1 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Študentská komora akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského (ŠKAS FMFI UK) v Bratislave poveruje podpredsedu ŠKAS Borisa Bobáľa 

vyhotovením návrhu stanoviska ŠKAS k uzneseniu valného zhromaždenia ŠRVŠ z dňa 11.2.2022 

a k postoju voči pripravovanej novele VŠ zákona. ŠKAS FMFI UK sa ďalej zaväzuje k zvolaniu 

zasadnutia ŠKAS, na ktorom členovia ŠKAS pristúpia k hlasovaniu o predmetnom návrhu 

stanoviska.  
 

Všetci senátori hlasovali za uznesenie č. 1. okrem Petry Mackovej, ktorá hlasovala proti. Petra vyjadrila názor, 

že si nemyslí, že v súčasnej situácii ešte má zmysel sa k stanovisku ŠRVŠ akokoľvek vyjadrovať. Ivan Agarský 
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uviedol, že podľa neho je neštandardné, aby sa študentská komora AS vyjadrovala k uzneseniam valného 

zhromaždenia ŠRVŠ. 

 

Bod č. 10 z programu zasadnutia – Rôzne.  

 

Granty mladých: 

 

Petra Macková informovala senátorov ohľadom situácie s grantmi mladých, ktoré často predstavujú pre 

doktorandských študentov neprimeranú administratívnu a byrokratickú záťaž. Ďalej uviedla, že údajne by 

dokument ohľadom podávania záverečných správ grantu mladých mal byť pre doktorandov k dispozícii. 

 

Výsadba kvetov v exteriéri FMFI: 

 

Viliam Furík a Boris Bobáľ sa podujali na opätovnú výsadbu kvetov v exteriéri FMFI, ktoré boli odstránené 

kvôli rekonštrukcii plynovej prípojky.  

 

Prednáška o modeli na otvorených dátach: 

 

Pred pár mesiacmi kontaktoval ŠKAS študent FMFI Róbert Druska ohľadom ponuky prednášky pre študentov. 

Rudolf Nosek súhlasil, že si zoberie na starosť skontaktovanie sa s Druskom ohľadom organizácie prednášky. 

 

Bod č. 11 z programu zasadnutia – Záver.  

 

Na záver predsedníčka Veronika Turiničová poďakovala prítomným senátorom za účasť. Následne zasadnutie 

ukončila. 

 

 

Koniec zasadnutia: 20:45 hod. 

 

 

Vypracoval: Filip Janák  Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS      Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


