
STRETNUTIE: PROJEKT UNISPACE  

 

Dátum a čas stretnutia: 10. 8. 2021, 9:00 

Miesto stretnutia:  I-9 

 

Zúčastnený:  

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.  (Prodekan pre informačné technológie, vzťahy 

s verejnosťou a spoluprácu s praxou) 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.   (Predseda Akademického senátu) 

Mgr. Maroš Noge    (Nexteria IT Club) 

Bc. Boris Bobáľ (Predseda Študentskej komory AS) 

Bc. Martin Csiba     (Podpredseda Študentskej komory AS) 

 

Začiatok stretnutia – 9:00 

Prodekan Homola otvoril stretnutie a krátko zhrnul prejednávanú problematiku. Stretnutie sa 

zameriavalo najmä na fungovanie nového coworkingového priestoru Unispace. Prodekan 

Homola zdôraznil, že priestor bude otvorený počas celého dňa, aby ho študenti mohli 

využívať v maximálnej možnej miere. Okrem bežného využívania priestoru študentami sa tu 

budú organizovať aj rôzne študentské akcie, či už zo strany fakulty alebo zo strany samotného 

združenia Unispace. Študenti budú môcť organizovať podujatia aj z vlastnej iniciatívy, avšak 

iba za predpokladu komunikácie a spätnej väzby od poverenej osoby.  

Maroš Noge v mene Unispace vyhlásil, že majú záujem o organizáciu podujatí, ktoré budú 

zaujímavé pre študentov. O niekoľkých témach sa už uvažuje, avšak budú prijaté akékoľvek 

podnety. V pláne sú napríklad edukačné prednášky, diskusie, stretnutia a coworkingy, ale tiež 

voľnočasové aktivity ako napríklad premietanie filmov alebo športové a e-športové prenosy. 

Na margo hladkého priebehu využívania priestoru spomenul, že sa plánuje zriadenie pozície 

tzv. prevádzkara, ktorý by sa staral o organizáciu využívania coworkingových priestorov 

a plánovania podujatí. Navrhované podujatia budú posunuté na schválenie vedeniu fakulty 

a následne zverejnené na informačných tabuliach, webovej stránke, sociálnych sieťach fakulty 

a ďalších vhodných kanáloch. 

Stretnutie následne pokračovalo formou krátkych otázok a odpovedí, ktoré sú zhrnuté 

v nasledujúcej časti zápisnice: 

- doc. Ševčík: Bude priestor prístupný pre študentov neustále? 

o Mgr. Noge: Áno, študenti budú mať počas otváracích hodín neobmedzený 

prístup do priestoru. Otváracie hodiny sú zatiaľ plánované od skorého rána do 

neskorého poobedia, ale môžu sa upravovať s ohľadom na využívanie 

a vyťaženosť priestoru. 



- Bc. Bobáľ: Vedenie fakulty zasadá s dvojtýždennou periodicitou, nebude tento 

interval príliš široký v kontexte schvaľovania navrhovaných podujatí? 

o  doc. Homola: V prípade, že je podujatie plánované na tak blízky termín, že 

v tomto intervale nezasadne vedenie, je schválenie možné aj prostredníctvom 

mailovej komunikácie. 

- doc. Ševčík: Súčasťou priestoru bude aj kaviareň, ako bude prebiehať jej prevádzka? 

o  Mgr. Noge: V pláne je zamestnanie brigádnika, ktorého úlohou bude obsluha 

zákazníkov a dohľad nad priestorom. Kaviareň bude otvorená najmä počas 

rušných hodín. 

- Bc. Csiba: Nad vchodom do priestoru Unispace je veľký nevyužívaný priestor, plánuje 

sa sem umiestniť tabuľa s nápisom? 

o  Mgr. Noge: Áno, tabuľa je v pláne. 

 

Doc. Homola na navrhol, že po úspešnom vykonaní volieb so Študentskej komory 

Akademického senátu bude vhodné určiť člena, ktorý by mal primárne na starosti 

komunikáciu s predstaviteľmi projektu Unispace a ktorý by spolupracoval s prevádzkarom pri 

jeho činnostiach. Následne upozornil, že stretnutie sa blíži k plánovanému koncu, 

skonštatoval, že téma stretnutia bola vyčerpaná a poďakoval prítomným za účasť.  

 

Koniec stretnutia – 9:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


