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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 9.4.2022 

 

ZÁPISNICA  

Z  9 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  1 .  aprí la  2022 o  14:00  hod uskutočneného dištančnou  formou 

(MS Teams)  

 

Začiatok zasadnutia: 14:05 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Adrián Goga a Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Filip Janák a Adam Otruba 

Neprítomní/ospravedlnení:  

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

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Viliam Furík, Rudolf Nosek a Martin Csiba 

Hostia: Stanislav Griguš 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Voľby a ich propagácia.  

3. Rôzne.  

4. 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 deviatom zasadnutí ŠKAS, na ktorom sa 

senátori zišli v skromnejšom počte.  

 

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Voľby a ich propagácia. 

 

Veronika Turiničová informovala senátorov o nedávnom zasadnutí volebnej komisie (pre voľby do ŠKAS). Čo 

sa týka technickej stránky volebného systému, všetko bude prebiehať rovnakým spôsobom, ako pri minulých 

voľbách. Zároveň Veronika vyjadrila dôrazné odporúčanie kandidátom, aby spolu s kandidatúrou uverejnili aj 

stručné predstavenie svojej osoby resp. plánov a dôvodov kandidatúry do ŠKAS. Veronika ďalej oznámila, že 

bude potrebné navrhnúť jednu osobu do volebnej komisie (pre voľby dekana), pričom navrhla Adriána Gogu. 

Adrián súhlasil.  

 

Propagácia prostredníctvom sociálnych sietí fakulty: 

 

V rámci propagácie blížiacich sa volieb do ŠKAS a potenciálnej motivácie prípadných kandidátov sa senátori 

zhodli na publikovaní série príbehov na fakultnom instagrame resp. facebooku. Veronika navrhla začať 

s príbehmi obsahujúcimi základné informácie o ŠKAS, s cieľom priblížiť študentom princíp fungovania ŠKAS. 

Následne by sa postupne začali uverejňovať príbehy, v ktorých sa jednotliví senátori predstavia študentom 

fakulty. S ohľadom na blížiace sa voľby do ŠKAS by bolo vhodné začať s uverejňovaním príbehov do 

niekoľkých týždňov. Senátori sa dohodli na poskytnutí materiálov pre príbehy. Stanislav Griguš súhlasil, že 

príbehy spracuje po grafickej stránke a v určených časoch uverejní na sociálnych sieťach fakulty.  

 

Propagačný plagát: 

 

Senátori diskutovali o vytvorení propagačného plagátu ohľadom volieb do ŠKAS. Stanislav Griguš súhlasil 

s vyhotovením návrhu plagátu. Prítomní sa zhodli na potenciálnom vytvorení viacerých dizajnov s rôznymi 

textami.  

 

Informačný mail: 

 

Róbert Belanec vypracoval návrh mailu pre študentov ohľadom volieb do ŠKAS. Prítomní senátori vyjadrili 

drobné pripomienky ku niektorým formuláciám a spoločne vytvorili finálnu podobu mailu pre študentov.  

 

Neformálna diskusia študentov s členmi ŠKAS: 

 

V rámci propagácie volieb sa prítomní členovia zhodli na zorganizovaní neformálnej diskusie 8.4.2022 

prostredníctvom fakultného discord servera, kde budú so študentmi diskutovať o fungovaní a úlohách ŠKAS, 

ale aj o projektoch a aktivitách ŠKAS. 
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Bod č. 3 z programu zasadnutia – Rôzne. 

 

Do tohto bodu programu nebol žiaden príspevok. 

 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Záver.  

 

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

ukončila. 

 

 

Koniec zasadnutia: 14:51 hod. 

 

 

Vypracoval: Filip Janák  Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS      Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


