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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 25.11.2022 

 

ZÁPISNI CA  

z  3 .  zasadnut ia  Študentskej  komory Akademického senátu 

Z 24.  novembra  2022 o  17:00 hod uskutočňované  dištančnou formou 

pomocou MS Teams . 

 

Začiatok zasadnutia: 17.15 hod. 

 

Prítomní: Róbert Belanec, Adrián Goga, Dominik Hollý, Vendelín Michal Hozzank 

Neprítomní: - 

Ospravedlnení: Martin Csiba, Petra Macková, Rudolf Nosek, Patrik Rusnák, Veronika Turiničová, Danica 

Žilková 

Hostia: Boris Bobáľ, Patrick Mydla 

 

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Voľba kandidáta na dekana. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

Bod č. z 1 programu zasadnutia – Úvod: 

Predseda ŠKAS FMFI UK R. Belanec otvoril a viedol 3. zasadnutie, privítal prítomných členov a ospravedlnil 

neprítomnosť ospravedlnených členov. 

Bod č. z 2 programu zasadnutia – Voľba kandidáta na dekana: 

A. Informácia o voľbe kandidáta na dekana a vypočutí kandidáta na dekana 

R. Belanec zrekapituloval posledné dianie ohľadom voľby dekana, konkrétne ako prebiehalo vypočutie 

kandidáta 21.11.2022. A. Goga upozornil na to, že v prípade nezvolenia dekana v týchto voľbách sa bude 

postupovať podľa nového štatútu FMFI UK, čo by mohlo proces skomplikovať. P. Mydla sa spýtal, či boli počas 

predstavenie kandidáta použité jeho otázky písane do sli.do. R. Belanec odpovedal, že sa nedostali ku všetkým. 

B. Diskusia o predošlom funkčnom období aktuálneho dekana 
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Nasledovala diskusia o predošlom funkčnom období aktuálneho dekana. Jeho pôsobenie bolo konsenzuálne 

zhodnotené kladne. D. Hollý to potvrdil a zhodnotil, že za posledných niekoľko rokov sa fakulta značne 

posunula dopredu. P. Mydla vyjadril spokojnosť s odmenami pre doktorandov. D. Hollý pripomenul, že odmeny 

boli avizovane už na stretnutí v skleníku, čo A. Goga potvrdil. R. Belanec spomenul informáciu z vedenia, že 

sa pre doktorandov plánuje zaviesť kontrolný bod v strede semestra, ktorý by zamedzil financovaniu 

doktorandov, ktorý už nepracujú na svojich dizertačných prácach. 

R. Belanec sa spýtal, či je pravdou, že dekan si po zvolení volí svojich prodekanov. B. Bobáľ túto skutočnosť 

potvrdil a P. Mydla povedal, že funkčné obdobia prodekanov končia s funkčným obdobím dekana. 

Bod č. z 3 programu zasadnutia – Rôzne: 

A. Informácia o štatúte UK 

R. Belanec delegoval informáciu zo zasadnutia predsedníctva AS ohľadom pripomienok k novému štatútu UK. 
B. Bobáľ doplnil, že štatút pôjde na registráciu na MŠVVaŠ SR. R. Belanec vyjadril pocit, že FMFI UK štatút 

asi najviac pripomienkovala. 

B. Financie ŠKAS 

R. Belanec informoval o stave financií ŠKASu. Spomenul, že v danom momente je ŠKAS v mínuse cca 186 eur 

a ostáva zaplatiť približne 2000 eur za tričká s logom fakulty. S touto skutočnosťou boli oboznámení S. Ševčík 

a R. Kysel, ktorý sa spýtajú, či je možné prvky týkajúce sa propagácie fakulty preúčtovať pod propagačným 

oddelením. B. Bobáľ kladne ohodnotil rozpočet ŠKAS FMFI v porovnaní s rozpočtom s ŠKAS PriF.  Na podnet 

D. Hollého bolo dohodnuté, že písomne pripraviť rozpočet na ďalší rok je dobrý nápad, i keď je potrebné rátať 

s tým, že bude len orientačný. 

C. Buddy systém 

B. Bobáľ sa spýtal na buddy systém, aj vzhľadom na financie. D. Hollý skonštatoval, že projekt je neaktívny, 

neplánuje sa v ňom pokračovať, nakoľko stratil motiváciu riešiť projekt. B. Bobáľ spomenul, že na FJFI ČVUT 

funguje buddy systém takým spôsobom, že človek, ktorý sa napr. vyzná v analýze je prítomný na prednáške, 

píše z nej poznámky a pomáha študentom. D. Hollý si skôr “buddyho” predstavuje ako “go-to” osobu, za ktorým 

študent príde, ak má akýkoľvek problém a vidí potenciál v tom, aby fakulta začala viac komunitne žiť. 

D. Ďaľšia diskusia 

V bode rôzne sa naďalej diskutovalo o využití priestorov bývalého bufetu, kde by sa dal zorganizovať večer 

spoločenských hier, alebo po dokúpení televízie spoločné sledovanie športov. R. Belanec sa spýtal na koho by 

sa mal obrátiť ohľadom pridania nových otázok do ankety, napríklad hodnotenia školiteľov. B. Bobáľ vyjadril 

názor, že konkrétne otázka na hodnotenie školiteľov je komplikovaná, predovšetkým kvôli zachovaniu 

anonymity. 

 

Koniec zasadnutia: 19.10 hod. 

 

 

Zapísal: Adrián Goga (ŠKAS FMFI UK) 

Overili: členovia ŠKAS 

           Róbert Belanec 

    predseda ŠKAS FMFI UK 


