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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 9.11.2022 

 

ZÁPISNICA  

z  2 .  zasadnutia  Študentskej  komory Akademického  senátu  

Z  8 .  novembra 2022 o  16:00 hod uskutočňované  hybridnou  formou 

v  pries toroch ŠKAS v  pavi lóne  S .  

 

Začiatok zasadnutia:16.10 hod. 

 

Prítomní: Róbert Belanec, Martin Csiba, Adrián Goga, Vendelín Michal Hozzank, Rudolf Nosek, Patrik 

Rusnák, Veronika Turiničová, Danica Žilková 

Neprítomní: - 

Ospravedlnení: Dominik Hollý, Petra Macková 

Hostia: Patrick Mydla 

 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Anketa a prieskum. 

3. Vianočná kapustnica a punč. 

4. Beánia/ples Matfyzákov a Prírodovedcov. 

5. Stretnutie s prodekankou pre štúdium. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

Bod č. z 1 programu zasadnutia – Úvod: 

Predseda ŠKAS FMFI UK R. Belanec otvoril a viedol 2. zasadnutie, privítal prítomných členov a ospravedlnil 

neprítomnosť ospravedlnených členov. Na úvod boli predstavení novo-zvolení členovia ŠKAS -  V. Hozzák 

a ŠČAS – P. Mydla.  

Bod č. z 2 programu zasadnutia – Anketa a prieskum: 

A. Pridanie sekcie ohľadom hodnotenia školiteľa do ankety 

R. Belanec inicioval diskusiu ohľadom zavedenia sekcie do ankety, kde by študenti mohli vyjadriť hodnotenie 

ich školiteľa. Boli by tak dostupné informácie pre študentov užitočné pri výbere školiteľa ako aj spätná väzba 

priamo školiteľom. Pričom by ŠKAS zaujímalo či bývajú študenti zapojení do projektov alebo výskumnej 

činnosti školiteľa, či ich školiteľ motivoval k účasti na ŠVK alebo iných domácich či zahraničných 
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konferenciách, či ich motivoval k publikácií ich výsledkov alebo účastiach na zahraničných mobilitách 

a podobne.  

R. Nosek vyjadril obavu či to bude mať prínosnú hodnotu pre študentov, keď už vo všeobecnosti školiteľov na 

jednotlivých katedrách pri výbere poznajú. V. Turiničová zdôraznila, že by bolo ťažké anketu venovanú 

konkrétnemu školiteľovi udržať anonymnú. 

Finálne sa ŠKAS zhodol, že vhodným riešením by bolo pridať takúto otázku do „Všeobecných otázok 

o študijnom programe“. Presné znenie otázky bude ešte upresnené a konzultované s vedením FMFI.  

B. Vyhodnocovanie ankety 

V ďalšej časti bodu 2. predseda R. Belanec navrhol štatistické spracovanie a vyhodnotenie ankety, sledovať 

trend vývoja zmien v čase, napríklad zlepšenia pri zmene vyučujúceho alebo po iných zavedených zmenách. D. 

Žilková doplnila, že by bolo dobré progres spojiť s konkrétnymi zmenami k lepšiemu, ktoré na fakulte sledujeme 

a názorne ich zverejniť, čo by pomohlo aj propagácií ankety. V. Hozzák navrhol dáta z ankety spracovať do 

infografík, s čím by mohli pomôcť aj študenti z Dátovej Vedy. 

C. Propagácia ankety 

D. Žilková navrhla poprosiť Vedátora o propagáciu ankety napríklad formou krátkeho videa, ktoré by mohlo 

byť zverejnené propagačným oddelením na sociálnych sieťach. V. Turiničová navrhla zapojiť súťaž Dáta 

a Umenie a vizuálne umelecky spracovať výstupy z ankety. Ďalej sa diskutovalo o propagácií ankety 

v priestoroch fakulty. 

Bod č. z 3 programu zasadnutia – Vianočná kapustnica a punč: 

Predseda R. Belanec predniesol návrh v predvianočnom čase objednať vianočnú kapustnicu z firmy Funweston 

a pripraviť vianočný punč, ktoré by sa mohli podávať v Schrodingerovom priestore alebo v priestore skleníka 

pre študentov, vyučujúcich a zamestnancov fakulty. Navrhnutý bol termín 13. 12. od 15:00 do večera. D. Žilková 

by si zobrala na starosť výzdobu, propagáciu a objednanie kapustnice. V. Hozzák by zabezpečil vianočný punč. 

Logistika a iné sa dohodne a pripraví v najbližšom čase.  

Bod č. z 4 programu zasadnutia – Beánia/ples Matfyzákov a Prírodovedcov: 

R. Belanec po komunikácií s predsedom ŠČAS PriF UK Dominikom Juračkom predniesol návrh spoločnej 

organizácie Beánie/plesu Matfyzákov a Prírodovedcov, ktorú ŠČAS PriF plánuje organizovať vo Februári 

2023. V. Hozzák navrhol osloviť sponzorov, pričom zdôraznil, že netreba podceňovať motiváciu sponzorov 

podporiť takúto vysokoškolskú akciu. Ďalej sa diskutovalo o tom či akciu uskutočniť v Rafireny Gallery, kde 

bývala aj v minulosti, spojiť sa s PriF a začať akciu plánovať. M. Csiba navrhol, ak sa to bude organizovať vo 

Februári, aby sa to nenazývalo „Beánia“, ale iným názvom. V. Hozzák navrhol organizovať tradičnú Beániu 

v Novembri 2023. V spojení s PriF pripraviť organizačný tím, ktorý sa príprave začne venovať, prípadne 

osloví aj iné fakulty, na získanie skúseností. V. Turiničová navrhla zorganizovať rozmerovo podobnú akciu 

v Marci, len ju nenazývať Beánia, na čom sa ŠKAS zhodol a ďalej bude V. Hozzák kontaktovať D. Juračku, 

aby sa dohodla spolupráca s PriF.  

Bod č. z 5 programu zasadnutia – Stretnutie s prodekankou pre štúdium: 

ŠKAS sa zhodol na dôležitosti oslovovať prodekanov pri realizácií budúcich spoločných projektov. Ďalej bola 

odporučená zvýšená komunikácia medzi jednotlivými členmi ŠKASu a vedením fakulty. 
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Konzultoval sa aj progres v téme „Buddy system“ a členovia ŠKAS sa zhodli na dôležitosti, aby bola funkcia 

„Buddy“ finančne ohodnotená.  

Bod č. z 6 programu zasadnutia – Rôzne: 

V rámci bodu rôzne sa viedla otvorená diskusia k nasledovným témam: 

- Nominácia študenta na „Študentskú osobnosť Slovenska“ 

- Projekt Zelená univerzita 

- Prístupnosť AiS v anglickom jazyku 

- Zasielanie ŠKAS mailov v anglickom jazyku 

- Výsledky školenia o zabezpečovaní kvality – Ukvalita 

- Aktualizácia študentov v Radách Študijných Programov (RŠP) 

- Organizácia stretnutia o akreditácií pre študentov v RŠP v spolupráci s podpredsedom 

Akreditačnej rady UK Dominikom Juračkom 

- Nominácia študentov do rád a komisií 

- VUPCH pre vyučujúcich doktorandov 

 

Koniec zasadnutia: 18.15 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Danica Žilková (ŠKAS FMFI UK) 

Overili: členovia ŠKAS 

           Róbert Belanec 

    predseda ŠKAS FMFI UK 

 

 


