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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 26.3.2022 

 

ZÁPISNICA  

Z  8 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  23.  marca  2022  o  17:00 hod uskutočneného  dištančnou  formou 

(MS Teams)  

 

Začiatok zasadnutia: 17:06 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, Rudolf Nosek (do 17:33) a Martin Csiba 

(od 17:12) 

Neprítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Adam Otruba 

Ospravedlnení: --- 

Hostia: Stanislav Griguš 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Bufet.  

3. Vyhodnotenie súťaže a tomboly.  

4. Financie ŠKAS. 

5. Priestory fakulty. 

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 predsedníčka Veronika Turiničová privítala prítomných na ôsmom zasadnutí ŠKAS.  

 

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Bufet. 

 

Veronika Turiničová informovala senátorov o aktuálnom stave prerábaného priestoru bývalého bufetu. Boris 

následne podrobnejšie popísal priebeh týchto prác za posledné obdobie.  

 

Senátori tiež diskutovali o svietiacej neónovej grafike, ktorú plánujú do priestoru bufetu umiestniť. Zvažovali 

výber jedného z piatich predložených návrhov grafiky (jeden od Veroniky, jeden od Stanislava Griguša a tri 

návrhy od kamarátky Stanislava). Prostredníctvom neformálneho hlasovania sa senátori zhodli na výbere návrhu 

grafiky od Stanislava. Stanislav súhlasil, že zabezpečí vyhotovenie predmetnej grafiky z neónu.  

 

V priestore bufetu sa nachádza oproti vchodu biely stĺp. Veronika navrhla nechať študentom možnosť ho 

pomaľovať resp. graficky vylepšiť.  

 

Čo sa týka nábytku a zariadenia priestorov bufetu, bude realizované prostredníctvom DNS. Veronika 

informovala, že na tom už pracuje, pričom požiadala senátorov o pomoc s byrokratickými záležitosťami 

ohľadom nákupov. Viliam Furík s výpomocou súhlasil. Prítomní členovia následne diskutovali o ďalších 

prvkoch a možnostiach zariadenia bufetu ako napríklad umiestnenie živých rastlín, vešiakov, zrkadlovej steny 

a pod. 

 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Vyhodnotenie súťaže a tomboly. 

 

Petra Macková informovala senátorov, že doc. Ševčík umožnil ŠKAS použiť nástenky v pavilóne fyziky na 

vystavenie súťažných príspevkov. Ďalej uviedla, že hlavná cena pre víťaza od partnerov súťaže už bola 

výhercovi odovzdaná. Prítomní členovia diskutovali o možnostiach a forme vystavenia príspevkov, najmä o ich 

rozmere (ideálne A2), či o duplicitnom vystavení príspevkov aj v priestoroch Unispace. Stanislav Griguš 

uviedol, že môže pomôcť sprostredkovať vytlačenie príspevkov. Veronika Turiničová na záver informovala, že 

súťaž Dáta & Umenie získala výborné ohlasy a konštatovala, že išlo o úspešný projekt, pre ktorý by bolo dobré 

zorganizovať aj ďalší ročník.  

 

Ohľadom tomboly Veronika informovala, že výhercovia si už vybrali svoje ceny (elektroniku) prostredníctvom 

systému Marquet.  

 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Financie ŠKAS. 

 

Veronika Turiničová prítomných členov informovala o stave finančných prostriedkov ŠKAS, pričom 

konštatovala, že momentálne má ŠKAS k dispozícii približne 24 000 eur. Veronika uviedla, že podstatná časť 

z týchto prostriedkov pôjde na rekonštrukciu a zariadenie bufetu. Nové finančné prostriedky (8 000 eur) budú 

pre ŠKAS udelené v apríli. Boris Bobáľ informoval, že sa bude snažiť presadiť opätovné zvýšenie pridelenia 

financií z 8 000 eur na pôvodných 10 000 eur tak, ako to bolo v období pred niekoľkými rokmi.  

 

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Priestory fakulty. 

 

Zrkadlá:  

 

V rámci zlepšovania priestorov fakulty Martin Csiba navrhol umiestniť do výťahov na FMFI zrkadlá. Uviedol, 

že sa plánuje stretnúť s prof. Kúšom, aby zistil viac podrobností.  
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Levandule:  

 

Boris Bobáľ a Viliam Furík začali pracovať na rekonštrukcii nápisu ‘FMFI’ z levandule v exteriéri fakulty. 

Kvôli nedostatku kvetov však túto prácu nemohli dorobiť. Senátori diskutovali o možnostiach dokončenia 

nápisu. Veronika Turiničová uviedla, že by bola vhodná lepšia priorizácia, nakoľko ŠKAS by sa mal zamerať 

primárne na dokončenie bufetu. Boris namietal, že v prípade levandule to nie je vhodné riešenie, nakoľko ide 

o sezónny tovar. 

 

Nábytok v priestoroch fakulty: 

 

Ohľadom presunu nábytku na fakulte Viliam Furík informoval senátorov, že vybavil presun stolov z oblasti za 

posluchárňou A do priestoru nad vrátnicou v pavilóne fyziky, kde budú tieto stoly neskôr rozmiestnené a 

zmontované. Veronika uviedla, že tabuľa nad priestorom Unispace už bola úspešne odstránená. Senátori ďalej 

diskutovali aj o sklade v pavilóne matematiky, o jeho možnostiach a budúcnosti.  

 

Bod č. 6 z programu zasadnutia – Rôzne. 

 

Výstava: 

 

Veronika sa opýtala prítomných senátorov, či by si niekto zobral na starosť zorganizovanie výstavy umeleckých 

výtvorov zo skla (na základe ponuky, ktorá prišla ŠKAS). Viliam Furík prejavil mierny záujem.  

 

Nálepky: 

 

V rámci propagácie ŠKAS a pre potreby jednoduchého označovania a identifikácie projektov ŠKAS na fakulte 

sa senátori zhodli na vyhotovení nálepiek s logom ŠKAS. Martin Csiba, ktorý sa tejto úlohe venuje, uviedol 

ďalšie podrobnosti ohľadom pripravovaných nálepiek.  

 

Anketa: 

 

Veronika konštatovala, že anketa zo zimného semestra je úspešne uzavretá. Následne otvorila otázku grafickej 

a obsahovej revitalizácie a modernizácie ankety. Petra Macková navrhuje do ankety pridať otázky ohľadom 

štátnic, či študentskej vedeckej konferencie. Ohľadom technickej stránky ankety vyjadril Viliam Furík postoj 

bývalých členov ŠVT, ktorí nemajú záujem s anketou čokoľvek robiť, pričom to ani nechcú nikomu prenechať. 

Adrián Goga uviedol, že sa pokúsi presvedčiť ŠVT, aby sa venovali aj revitalizácii ankety.  

 

Fotenie: 

 

Veronika vyzvala posledných troch senátorov, aby sa išli odfotiť (kvôli propagácii ŠKAS). Všetci dotknutí 

senátori prisľúbili, že tak v najbližšej dobe spravia.  

 

Novela VŠ zákona: 

 

Veronika informovala prítomných, že novela VŠ zákona bola schválená. Boris Bobáľ priznal osobné zlyhanie 

vo veci sformulovania vyjadrenia voči postoju ŠRVŠ. Nakoľko už bola novela schválená, predmetné vyjadrenie 

sa stáva bezpredmetným. 

 

Odchod členov senátu: 

 

Boris avizoval svoj odchod z AS UK. Okrem toho uviedol, že aj ďalší člen AS UK, Askar Gafurov, bude v AS 

UK končiť, nakoľko tento rok končí doktorandské štúdium. 
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Propagácia ŠKAS: 

 

V rámci propagácie ŠKAS sa senátori zhodli na publikovaní série príbehov na fakultnom instagrame resp. 

facebooku, v ktorých sa jednotliví senátori predstavia študentom fakulty.  

 

Bod č. 7 z programu zasadnutia – Záver.  

 

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

ukončila. 

 

 

Koniec zasadnutia: 18:56 hod. 

 

 

Vypracoval: Filip Janák  Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS      Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


