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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Š TU D EN TS KÁ  KOMOR A   

A KA D EMI C KÉHO S EN Á TU  

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 20.01.2023 

 

ZÁPISNI CA  

zo 4 .  zasadnut ia  Študentskej  komory Akademického senátu 

Z 2 .  januára  2023 o  16:00 hod uskutočňované  dištančnou formou 

pomocou MS Teams . 

 

Začiatok zasadnutia: 16.10 hod. 

 

Prítomní: Róbert Belanec, Martin Csiba, Adrián Goga, Vendelín Michal Hozzank, Patrik Rusnák, Danica 

Žilková 

Neprítomní: - 

Ospravedlnení: Dominik Hollý, Petra Macková, Rudolf Nosek, Veronika Turiničová 

Hostia: Patrick Mydla 

 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Prostriedky pre vysoké školy - Plán obnovy a odolnosti K10 I3.  

3. IAPS. 

4. Propagácia ankety. 

5. Stretnutie Vedenia a zástupcov študentov v AS a RŠP. 

6. Študentská organizácia. 

7. Kaviareň za A. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

Bod č. z 1 programu zasadnutia – Úvod: 

Predseda ŠKAS FMFI UK R. Belanec otvoril a viedol 4. zasadnutie, privítal prítomných členov a ospravedlnil 

neprítomnosť ospravedlnených členov. 

1. Bod č. z 2 programu zasadnutia – Prostriedky pre vysoké školy - Plán obnovy a odolnosti K10 I3.: 

A. Diskusia k vynaloženiu prostriedkov z plánu obnovy 

R. Belanec uviedol že je odmenených celkovo 105 študentov z FMFI za ktorých fakulta dostane finančné 

prostriedky. Nasledovala diskusia v ktorej prítomní členovia ŠKAS navrhovali ako prostriedky vynaložiť. 
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V rámci tejto diskusie boli navrhnuté nasledovné pripomienky k navrhovanému zoznamu aktivít na vynaloženie 

prostriedkov: 

• Upraviť aktivitu 4. tak aby motivovala študentov viac priamo a aj za nevedecké činnosti a činnosti, ktoré 

ovplyvňujú sociálny život na FMFI. 

• Pridať aktivity, ktoré by podporovali dobrovoľnícku činnosť a mentorovanie 

• Pridať aktivity, ktoré by podporovali účasť študentov na vedeckých konferenciach 

B. Diskusia k buddy systému 

D. Žilková navrhla stretnutie s doc. Kundracíkom a prodekankou pre štúdium na začiatku júna, aby sme 

pripravili systém pre nasledujúci akademický rok. ŠKAS s týmto návrhom súhlasil.  

Bod č. z 3 programu zasadnutia – IAPS: 

ŠKAS sa zhodol na oslovení Trojstenu, nakoľko majú väčšie skúsenosti s podobnými organizáciami. Oslovenie 

Trojstenu si za úlohu zobral P. Rusnák. 

Bod č. z 4 programu zasadnutia – Propagácia ankety: 

Prebehla diskusia o spôsobe propagácie napríklad pomocou zazdielania ankety na oficiálnych aj neoficiálnych 

médiách FMFI a zobrazovania na obrazovkách na fakulte. 

D. Žilková navrhla poukazovanie na zmeny na základe spätnej väzby z ankety ako spôsob propagácie ankety. 

Tento spôsob si však vyžaduje hlbšiu analýzu, napríklad za pomoci vedenia. 

D. Žilková navrhla krátke video, ktoré by natočili popularizátori vedy z našej fakulty. P. Rusnák navrhol že 

osloví Samuela Kováčika. 

Bod č. z 5 programu zasadnutia – Stretnutie Vedenia a zástupcov študentov v AS a RŠP: 

R. Belanec uviedol, že vedenie má záujem o stretnutie so ŠKAS v januárovom termíne. Vedeniu sme navrhli 

stretnutie aj so zástupcami v radách študijných programov, avšak ŠKAS sa zhodol, že by bolo lepšie mať 

stretnutie najprv samostatne s vedením. 

Nasledovala diskusia v ktorej sa prerokovali témy, ktoré by bolo dobré navrhnúť na stretnutí ŠKAS a vedenie: 

• Buddy systém 

• Sprchy na fakulte 

• Študentský spolok 

• Vyhodnocovanie ankety 

Bod č. z 6 programu zasadnutia – Študentská organizácia: 

V. Hozzank predstavil možnosť založenia študentského spolku pod jeho vedením. Uviedol základnú koncepciu 

a princípy, ako aj napríklad rozdelenie a definovanie aktivít na ktorých sa podieľa ŠKAS. 

Bod č. z 7 programu zasadnutia – Kaviareň za A: 

R. Belanec predstavil tento projekt, ktorý bol prezentovaný na stretnutí vedenia prodekanom pre IT a propagáciu. 

Jedná sa o kaviareň, ktorú by zabezpečil a prevádzkoval Unispace. ŠKAS je pozitívne naklonený k tomuto 

projektu a bude zisťovať jeho priebeh na stretnutiach s vedením. 
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Bod č. z 8 programu zasadnutia – Rôzne: 

A. E-šport na FMFI 

R. Belanec informoval ŠKAS, že po diskusii s členom Comenius esport dospeli k uzáveru, že aktuálne má e-

šport métu práve na Univerzitnej úrovni, tým pádom by zostavovanie FMFI tímu by mohlo byť náročnejšie. 

Táto ponuka na zostavenie e-šport tímu prišla od zakaldatela Unispace. 

B. Wifi v akváriách 

R. Belanec informoval ŠKAS ohľadom nefunkčnej wifi v akváriách na podnet V. Hozzanka. Vedenie bolo o tom 

informované a prodekan pre IT sa zaviazal, že tento problém vyrieši. 

C. Štatút UK 

P. Mydla informoval o aktuálnom stave procesu pripomienkovania s schvaľovania štatútu UK. 

 

Koniec zasadnutia: 18.10 hod. 

 

 

Zapísal: Vedelín Michal Hozzank (ŠKAS FMFI UK) 

Overili: členovia ŠKAS 

           Róbert Belanec 

    predseda ŠKAS FMFI UK 


