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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 14.05.2022 

 

ZÁPISNICA  

Z  10 1.  zasadnutia  Študentskej  komory Akademického  senátu  

Zo  13.  mája  2022  o  16:00 hod v  pavi lóne  S  

uskutočňované  hybridnou formou  

 

Začiatok zasadnutia: 16.06 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

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

 Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Martin Csiba (telekonferenčne), Rudolf Nosek a Adam Otruba 

Neprítomní: 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Róbert Belanec  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Viliam Furík 

Ospravedlnení:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: --- 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Filip Janák  

Hostia: ----  

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Tombola. 

3. Ďalšie práce na študentskom priestore. 

4. Vyraďovanie a premiestňovanie nábytku v rámci fakulty. 

5. Riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu.  

6. Akreditácia. 

7. Rôzne.  

8. 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). 



2 
: skas@fmph.uniba.sk , : https://zona.fmph.uniba.sk/skas/ 

 

Bod č. 1 z programu zasadnutia – Úvod  

Predsedníčka ŠKASu privítala fyzicky prítomných členov ŠKASu a Martina Csibu, ktorý sa zúčastnil 

prostredníctvom MS TEAMS. Na úvod sa opýtala, či prítomní členovia ŠKAS nemajú nejaké dodatočné návrhy 

k programu ako celku, resp. k akejkoľvek jeho časti. Od prítomných členov žiadny pozmeňujúci návrh nezaznel, 

teda program stretnutia bol konkludentne schválený.   

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Tombola 

Predsedníčka ŠKAS Veronika Turiničová informovala, že dve z troch tombolových cien pri príležitosti 

spustenia fakultného Discordu (dva grafické tablety značky „WACOM“) boli úspešne dodané. Avšak monitor 

značky „ASUS“ nebol doposiaľ doručený, tam nastala najprv chyba pri objednávaní (nebola vykonaná 

ekonomická kontrola v systéme „MARQUET“) a druhý problém bola samotná dodávka. Ďalej predsedníčka 

informovala, že podala prostredníctvom doc. Ševčíka reklamáciu na príslušné oddelenie VO s prísľubom 

dodania predmetného monitoru nabudúci týždeň.  

Adam Otruba sa zaviazal ohľadom komunikácie s výhercami, s ktorými dojedná odovzdanie.  

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Ďalšie práce na študentskom priestore 

Predsedníčka ŠKASu Veronika Turiničová prezentovala súčasný stav bývalého bufetu (pracovný názov 

„Klubovňa“). V prítomnosti predsedníčky a podpredsedu ŠKAS bola 11. mája 2022 stavba odovzdaná do 

užívania. Pri bližšej inšpekcii sa objavil jeden menší a jeden väčší problém. Menší problém spočíva 

v neprítomnosti elektrickej zásuvky v blízkosti plánovaného miesta pre klavír, toto sa dá ošetriť predlžovačkou, 

keďže najbližšia zásuvka sa od plánovaného miesta nachádza približne 2.5 metra. Väčší problém nastal pri 

zamurovaní malých prieduchov, ktoré slúžili ako vetracie otvory. Predsedníčka a predseda ŠKAS sa zhodli na 

riešení vybudovania pasívnych otvorov nad vstupom a pod novovybudovaným oknom smerom na vrátnicu.  

Čo sa týka ostatného nábytku, to predsedníčka ŠKAS vyhodnotila ako „úspech“, predpokladaná cena bola 

v približnej cenovej relácii ako vykonaný odhad. Súčasne uviedla, že časť nábytku bude firma vykonávať na 

mieru, teda bude možné vykonať dodefinovanie od zákazníka.  

Ďalej oznámila, že nás čakajú posledné tri verejné obstarávania, a to na tabuľu, koše a rýchlo varnú kanvicu. 

Ohľadom druhu tabule vznikla medzi Martinom Csibom a Adamom Otrubom menšia diskusia. Martin Csiba 

preferoval tzv. whiteboard, a to hlavne s dôrazom na menšiu bezprašnosť používanej technológie. Adam Otruba 

na margo Martina Csibu uviedol, že sa používajú tzv. okrúhle kriedy (bezprašné) a tiež, podľa jeho názoru, sa 

whiteboard hodí skôr do kancelárie a nie do priestoru tohto typu. Nastala konkludentná zhoda na použití bežnej 

kriedovej tabule.  

Taktiež úlohou obstarania tabule bol poverený Martin Csiba. Predsedníčka ŠKASu už vykonala základný 

prieskum trhu a našla e-shop s dobrými cenami tabúľ.  

Ďalšou úlohou bude obstaranie košov na separovaný odpad. Túto úlohu dostal na starosť podpredseda ŠKASu.  

Petra Macková dostala za úlohu zaobstarať rýchlo varnú kanvicu, tá bude s najväčšou pravdepodobnosťou 

kúpená prostredníctvom drobného nákupu.  

Čo sa týka knižnice (knižnicovej zostavy), tam už v minulosti sa objavil nápad zaobstarať vybrané knihy 

používané v základných kurzoch (napr. Feynman, Demidovič a pod.). Predsedníčka ŠKASu navrhla napísať 

študentom ohľadom prinesenia podnetných kníh, ktoré by študenti už ďalej pri svojej činnosti nevyužili.  

Martin Csiba sa opýtal ohľadom zabezpečenia kníh.  

Predsedníčka ŠKASu si je tohto fenoménu vedomá, avšak pravdepodobne sa mu vyhnúť nevieme.  
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Adam Otruba navrhol, či knižnica nemá nejaké vyradené knihy (opotrebované) a či by nám ich nevedela za 

týmto účelom poskytnúť.  

Petra Macková uviedla, že takéto knihy sa dávajú na police pred knižnicou za účelom darovania.  

Predsedníčka ŠKASu poverila Adama Otrubu k napísaniu mailu študentom za účelom informovania o možnosti 

prinesenia pre nich nepotrebných, avšak vo všeobecnosti podnetných knižiek.  

Adrián Goga sa opýtal, aký je rozpočet na knižky.  

Predsedníčka ŠKASu uviedla, že dovedna bolo na ŠPP prvok priradená suma 11 000,-€ (ŠKAS) a 6 000,-€ 

(senát). V princípe nie sme limitovaní pri obstarávaní knižiek. Jediným limitujúcim faktorom môže byť ich 

dostupnosť.  

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Vyraďovanie a premiestňovanie nábytku v rámci fakulty. 

 

Petra Macková informovala o stave misie „debordelizácie“. V posledných mesiacoch sa presunulo viacero 

kusov uskladneného nábytku ŠKASu na používanie v študentských priestoroch, napr. stoly z bývalej IT kobky 

(uschované neďaleko posluchárne A) boli alokované do oddychového priestoru na 1. poschodie nad vrátnicu.  

 

Petra Macková informovala, že od sekretárky pani Polákovej bola informovaná o zamietnutí prenosu 

uzamykateľných skriniek prevádzkou, ale o možnosti zabezpečenia presunu externou firmou, čo by malo mať 

ďalej na starosti oddelenie prevádzky. Súčasne uviedla situáciu ohľadom troch nevyužívaných starých 

násteniek, ktoré by mala prevádzka v dohľadnej dobe odstrániť. 

 

Súčasne uviedla situáciu ohľadom troch nevyužívaných starých násteniek, tie by mala prevádzka v dohľadnej 

dobe odstrániť.  

 

Veronika Turiničová poprosila Petru Mackovú o kontakt na osoby zodpovedné za nástenky. Petra Macková 

disponuje informáciami, že viaceré nástenky s označením „samočistiace“ spravuje oddelenie propagácie.  

 

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu. 

Veronika Turiničová skonštatovala, že terajšie voľby boli menších sklamaním vzhľadom na menšiu účasť. 

Dodala, že študenti sa pýtali na kandidátov, aby sa predstavili a uviedli základné tézy. V opačnom prípade sa 

domnievala, že voliči volia osoby, ktoré nepoznajú a vzniká z toho absurdná situácia.  

Martin Csiba uviedol, že na Prírodovedeckej fakulte sú volebné tézy / programy obligatórne.  

Boris Bobáľ sa opýtal, že ak študent nesplní podmienky kandidatúry, či ho potom Volebná komisia vylúči. Ani 

pri voľbách do samosprávnych celkov nie je volebná kampaň obligatórnou záležitosťou, len fakultatívnou. 

Poznamenal, že pri počtoch ľudí uchádzajúcich sa o kandidatúru by nikto nemal byť za toto vylúčený.  

Veronika Turiničová poznamenala, že by sa mal nastaviť akýsi štandard. Teraz študenti nie sú dostatočne 

informovaní ohľadom kandidátov.  

Petra Macková sa Martina Csibu spýtala, či neposkytne svoj „template“ pre budúcich kandidátov do ŠKASu. 

Martin Csiba súhlasil.  

Veronika Turiničová na základe rozhovoru s Borisom Bobáľom navrhla zorganizovať „zoznamovaciu“ 

grilovačku, podobnú, aké sa organizovali pred corona pandémiou.  
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Boris Bobáľ navrhol volebnej komisii, aby poslali „uvítací mail“, t. j. zablahoželanie k zvoleniu a informovaniu 

o ďalšom postupe. Súčasne navrhol, aby sa iniciovalo ešte pred 1. ustanovujúcim senátom stretnutie nových 

senátorov ohľadom poučenia ako hlasovať, o funkciách v senáte a pod. Petra Macková sa zaviazala ohľadom 

komunikácie s novými študentskými senátormi.  

Na margo volieb Veronika Turiničová predniesla myšlienku, ktorú jej vnukol doc. Ševčík, a to, že ŠKAS sa 

nemusí skladať len z 10-tich volených zástupcov.  

Boris Bobáľ uviedol na základe jeho skúseností, že v minulosti komunikoval s neúspešnými voličmi, avšak 

neprejavili záujem o participáciu.  

Petra Macková uviedla, že ju kontaktovala doktorandka, ktorá by mala záujem o takúto formu spolupráce. Ako 

zahraničná študentka by sa chcela venovať zahraničným študentom, prekladu vnútorných predpisov do 

angličtiny a pod.  

Martin Csiba sa opýtal, či bude Adam Otruba pokračovať ako správca fakultného Discord serveru i po uplynutí 

jeho členstva v Študentskej komore, t. j. od 1. júna 2022.  

Adam Otruba odpovedal pozitívne. Momentálne so spravovaním serveru žiadne starosti nemá, tá by sa aktivitou 

používateľov mohla navýšiť, ale to očakáva až príchodom prvákov v septembri 2022.  

Bod č. 6 z programu zasadnutia – Akreditácia 

Boris Bobáľ tento bod zaradil do stretnutia ŠKASu z toho dôvodu, že posledné týždne sa stala akreditácia 

programu fyzika témou chodbových a obedových rečí. Stručne informoval, že 6. mája sa uskutočnilo vyše 3 

hodinového stretnutia, na ktorom sa vydiskutovali postrehy študentov z ich otvoreného listu a študentov v Rade 

študijného programu (B. Bobáľ, A. Otruba). Ako deadline na zapracovanie pripomienok bol stanovený 16. mája 

[k per rollam hlasovaniu RŠP došlo až 18. mája 2022, pozn. zapisovateľa].  

 

Boris Bobáľ sa opýtal, keďže všetci zúčastnení boli členmi RŠP, na ich skúsenosti.  

 

Adrián Goga uviedol, že bol členom RŠP na doktorandskom ŠP informatika. Komunikáciu považoval za 

korektnú a nebadal žiadne veci, ktoré by mu vadili.  

 

Petra Macková uviedla z pozície členstva RŠP bakalárskej matematiky, že u nich nastala čiastočná zmena 

konania štátnych skúšok, a to znížením matérie na štátniciach. Súčasne ako členka RŠP magisterskej matematiky 

kvitovala obrovskú flexibilitu posudzovaného programu, keďže v minulosti došlo k zlúčeniu viacerých ŠP do 

jedného.  

 

Veronika Turiničová a Adam Otruba poznamenali, že toto je opačný smer, akým ide fyzika.  

 

Veronika Turiničová na margo fyziky skonštatovala, že matematické predmety sú časovo predimenzované, 

analyzovala viacero ŠP v okolitých štátoch (Brno, Viedeň, Praha) a v priemere máme o 8 hodín matematiky 

naviac.  

 

Petra Macková na záver povedala, že flexibilita vo výbere predmetov magisterských ŠP je dôležitá, keďže 

študenti už majú istú predstavu, ktorým smerom sa po skončení štúdia budú uberať. Zároveň takto študenti môžu 

sami vyfiltrovať zlé predmety. 

 

Rudolf Nosek uviedol, že v rámci RŠP za bakalársky odbor dátová veda sa venoval posudzovaniu podkladov. 

Dodal, že veľa práce s tým nemal, keďže ešte neexistujú žiadny absolventi tohto ŠP (teraz je druhý rok konania 

tohto ŠP). Tiež sa v rámci akreditácie venoval poistnej matematike a štatistike z dôvodu, ak by nejaký študent 

nemal záujem o informatickú stránku štúdia ale skôr o matematickú.  
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Boris Bobáľ sa ho opýtal, či má nejaké informácie ohľadom akreditovania Mgr. dátovej vedy.  

 

Rudolf Nosek odpovedal, že nemá o tom žiadnu informáciu, ale rád by tiež disponoval touto informáciou.   

 

Bod č. 7 z programu zasadnutia – Rôzne  

Anketa: 

Veronika Turiničová upozornila na kontrolu ankety so zreteľom na osoby, ktoré by sa mali vyjadriť vzhľadom 

na znížené celkové hodnotenie a vyšší počet negatívnych komentárov.  

 

Adrián Goga sa ponúkol, že túto činnosť si zoberie na starosť, avšak spýtal sa, koho treba notifikovať ak objaví 

nezrovnalosti. 

 

Veronika Turiničová a Boris Bobáľ uviedli, že treba notifikovať vedenie, a to prodekanku Rostas, prodekana 

Homolu, do kópie dekana a ŠKAS.  

 

Veronika Turiničová súčasne informovala o schválení otázok do ankety.  

 

Boris Bobáľ sa opýtal na časový horizont jej spustenia, bolo totiž zvykom, že už v posledný týždeň semestra 

bola spustená.  

 

Petra Macková uviedla, že je v procese spúšťania a bude spustená „ASAP“.  

 

Rodová rovnosť: 

Veronika Turiničová uviedla, že výsledky z dotazníka o rodovej rovnosti boli „nezanedbateľné“, bolo veľa 

odpovedí naznačujúcich negatívnu skúsenosť akejkoľvek formy nevhodného sexuálneho správania.  

 

Petra Macková uviedla, že pri vypĺňaní dotazníku ju prekvapila otázka, či jej pracovisko má vytvorený plán 

rodovej rovnosti, a to z dôvodu, že pod „pracoviskom“ sa niekedy zvyknú myslieť katedry.  

 

Veronika Turiničová uviedla, že v kontexte dotazníka sa za pracovisko považovala celá Univerzita Komenského 

v Bratislave. 

 

 

Koniec zasadnutia: 17.50 hod. 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (ŠKAS FMFI UK) 

Overili: členovia ŠKAS 

 

 

   Mgr. Veronika Turiničová 

  Predsedníčka ŠKAS FMFI UK 

 


