UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
ŠTUDENTSKÁ KOMORA
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
Bratislava 25.11.2019

ZÁPISNICA
Z 3 1. z a s a d n u t i a Š t u d e n t s k e j č a s t i a k a d e mi c k é h o s e n á t u
Z 2 5 . n o v e mb r a 2 0 1 9
Miestnosť: Škasovňa
Začiatok zasadnutia: 12.10 hod.
Prítomní:
Volebné obdobie: 1.6.2018 – 30.5.2020:
Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK), Mgr. Samuel Omasta a Mgr. Ondrej Tóth, (predseda
ŠKAS FMFI UK)
Volebné obdobie: 1.6.2019 – 30.5.2021:
Ivan Agarský a Mgr. Barbora Eckerová
Neprítomní:
---Ospravedlnení:
Martin Csiba (študijné povinnosti), Damián König (študijné povinnosti), Ján Krnáč, Erika Lettrichová
(študijné povinnosti) a Bc. Adam Štefunko (Erasmus)
Hostia:
Mgr. Askar Gafurov (zástupca v AS UK a ŠRVŠ za volebný obvod FMFI)
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Informácie z vedenia fakulty
Príprava eventu „Kapustnica“
Informácie ohľadom projektu Mini-Erasmus
Príprava projektu „Teach for Slovakia“
Príspevok na akciu – „Manažérsky večierok“

Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2019) po koniec letného skúškového
obdobia (t.j. 30.6.2020).
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6. Stretnutie ohľadom smernice o ankete
7. Informácie od študentských delegátov v ŠRVŠ a AS UK
8. Rôzne
9. Záver
Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu (ďalej
len „ŠKAS“).
Zasadanie otvorili a viedli paralelne predseda ŠKAS Mgr. Ondrej Tóth a podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ, ktorí
privítali prítomných členov ŠKAS a hosťa zasadnutia.
Bod č.1 z programu zasadnutia – Informácie z vedenia fakulty
Ondrej Tóth informoval o témach, ktoré sa preberali na poslednom zasadnutí vedenia. Vedenie sa venovalo téme
akreditácie, podmienkam získania akademického titulu profesor. Vedenie počas neprítomnosti prodekana pre IT,
vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou (Doc. RNDr. Martina Homolu, PhD.) nerokovalo ohľadom projektu
Unispace-u a Vacuumlabs. Ondrej Tóth sa domnieva, že táto téma sa otvorí na nadchádzajúcom vedení
(nasledujúce vedenie sa bude konať dňa 26.11.2019).
Ondrej Tóth vyjadril obavu ohľadom projektu Unispace-u. Momentálne je projekt v stave hibernácie a nie je náznak
progresu.
Ondrej Tóth informoval ohľadne pripomienkovania vznikajúcej smernice dekana upravujúcej študijné voľno
doktorandov. Doc. Jajcay poslal koncept (myšlienky) dokumentu. Ondrej Tóth konštatuje, že smernica nie je
komplexná a je plná chýb a nedostatkov. Tiež sa vyjadril, že sa nestotožňuje s myšlienkou, že taký dôležitý
dokument by mal byť schválený len ako „smernica dekana“, t. j. bez schválenia AS FMFI UK. Takýto krok
považuje za bezprecedentný. Askar Gafurov (pozvaný hosť) súhlasí s Ondrejom Tóthom. Askar Gafurov sa
vyjadril, že ak bude táto smernica schválená bez AS FMFI UK, ŠKAS by mal senáty bojkotovať do vtedy, pokiaľ
dokument nebude schválený AS FMFI UK.
Askar Gafurov podotkol, že smernica umožňuje, aby dekan priamo vyhodil študenta (doktoranda), ktorý si neplní
povinnosti stanovené individuálnym študijným plánom.
Podľa dokumentu je doktorandské štúdium (DŠ) ekvivalentom pracovného pomeru, aj s benefitmi a nevýhodami.
Problémom je, že na niektorých katedrách sa nachádzajú nevýkonní doktorandi a toto môže byť na nich „páka“.
Ondrej Tóth skonštatoval, že smernica o doktorandskom štúdium má stanoviť presný pracovný čas, ktorý musí
doktorand stráviť na fakulte. Askar Gafurov zhodnotil, že toto nie je riešenie. Doktorand môže počas „pracovnej
doby“ byť prítomný na fakulte, ale nemusí vykonávať činnosť spojenú s DŠ (napr. pracovať počas pracovnej doby
pre firmu „na diaľku“).
Ondrej Tóth upozornil, že smernica, ktorá má ustanoviť pracovnoprávny vzťah, nerieši napr. príplatky za prácu pri
sťažených podmienkach (napr. prácu s ionizujúcim žiarením, práca v prašnom prostredí a pod.).

Bod č.2 z programu zasadnutia – Príprava eventu Kapustnica
Boris Bobáľ načrtol ideu akcie „Kapustnice“ Oboznámil členov ŠKAS s prípravou a obrátil sa prítomných členov
či majú záujem zorganizovať Kapustnicu. Boris Bobáľ navrhol dátum akcie na 11.12.2019 (streda).
Ondrej Tóth sa ospravedlnil, ale tento rok sa nebude môcť zúčastniť a ani organizovať Kapustnicu z osobných
dôvodov. Zároveň sľúbil, že pomôcť s vybavením faktúr.
Barbora Eckerová informovala prítomných členov ŠKAS, že bude v tomto týždni na konferencii. Samuel Omasta
sa akcie zúčastní.
Boris Bobáľ oslovil prítomných členov ŠKAS s výzvou, kto by si to zobral primárne na starosť. Vzhľadom na to,
že sa nik neprihlásil, tento bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí. Oslovil „emeritného člena“ (Jaromíra
Mikulca), či by nebol ochotný vypomôcť s Kapustnicou, predbežne (podľa termínu konania) prejavil záujem.
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Ondrej Tóth sa vyjadril, že ak sa nenájde dostatočný počet členov ŠKAS, hrozí, že akcia sa konať nebude;
eventuálne osloviť aj nečlenov ŠKAS o pomoc s organizáciou akcie. Ondrej Tóth vyzve členov ŠKAS, ktorí sa
nezúčastnili dnešného stretnutia, aby sa vyjadrili, či majú záujem o organizáciu stretnutia.

Bod č.3 z programu zasadnutia – Informácie ohľadom projektu Mini-Erasmus
Vzhľadom na neprítomnosť členov ŠKAS, ktorí majú Mini-Erazmus na starosť (menovite: Ján Krnáč a Erika
Lettrichová), sa o tomto bode programu nebude diskutovať.

Bod č.4 z programu zasadnutia – „Teach for Slovakia“
V októbri bol ŠKAS oslovený občianskym združením „Teach for Slovakia“ s ponukou workshopov pre študentov
FMFI. Členovia ŠKAS sa zúčastnili stretnutia so zamestnankyňou občianskeho združenia. Cieľom tejto kooperácie
je poskytovanie workshopov zameraných na „time-management“, „problem solving“, schopnosť riešiť konflikty
a pod.
Workshopy by boli pre študentov poskytované bezplatne. Cieľom Teach of Slovakia je zviditeľnenie občianskeho
združenia študentom a širokej verejnosti.
Vzhľadom na neprítomnosť člena ŠKAS, ktorý má tento bod na starosti, sa o tomto bode nebude diskutovať.

Bod č.5 z programu zasadnutia – Manažérsky večierok
Ondrej Tóth referoval, že ho kontaktoval člen ŠKAS, Ján Krnáč, s prosbou o príspevok ŠKASu na akciu
„Manažérsky večierok“. Manažérsky večierok je akcia, ktorú si každoročne organizujú študenti ŠP manažérska
matematika. Ondrej Tóth pripomenul, že minulý rok bol s preplatením tejto akcie problém, keďže táto akcia nie je
pre všetkých študentov, ale len pre istú podmnožinu študentov. Na základe problémov s preplatením akcie sa ŠKAS
rozhodol, že na túto akciu neprispeje požadovanou sumou.

Bod č.6 z programu zasadnutia – Stretnutie o smernici o ankete
Boris Bobáľ informoval o stretnutí, ktorá sa uskutočnila dňa 22. novembra. Informuje, že na vedení fakulty, ktoré
sa konalo dňa ..., bol ŠKAS spolu s prodekanom pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu
s praxou a prodekankou pre bakalárske a magisterké štúdium poverený vypracovať novú smernicu dekana
(„Smernica, ktorou sa upravuje organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie študentskej ankety na FMFI
UK“). ŠKAS na tomto stretnutí prezentoval novú smernicu, podľa ktorej sa bude konať priebeh, vyhodnocovanie
a interpretácia anonymných údajov z ankety.
ŠKAS v súčinnosti s prodekanmi navrhol, aby nebola možnosť výsledky ankety utajiť (momentálne je na
požiadanie možné výsledky utajiť), tiež navrhol systém vyhodnocovania ankety, ktorí bude ŠKAS v stanovenom
horizonte prezentovať na vedení (analýza bude obsahovať údaje zo všeobecných otázok, otázok týkajúcich sa
študijných programov a vybraných predmetov, ktoré budú dosahovať celkové hodnotenie horšie ako 3,00).
Pozn. pisateľa: momentálne je smernica v stave zapracovávania pripomienok.

Bod č.7 z programu zasadnutia – Informácie od študentských zástupcov v AS UK a ŠRVŠ a Rade kvality
Askar Gafurov informoval členov ŠKAS o nadchádzajúcich udalostiach AS UK, ŠRVŠ a Rade kvality.
AS UK je momentálne nefunkčný, od začatia mandátu. Pracovné stretnutie SČAS sa bude konať o 8.00 v Zasadačke
rektora. Po stretnutí nasleduje ustanovujúce zasadnutie AS UK, ktorého dĺžka sa odhaduje na niekoľko hodín.
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Askar Gafurov zároveň oznámil, že FSEV za dobu dva mesiace nebola schopná vyhlásiť voľby do AS UK a na
EBF boli voľby zrušené z dôvodu, že členka volebnej komisie bola zároveň aj kandidátkou do AS UK za volebný
obvod EBF.
ŠRVŠ: Valné zhromaždenie sa bude konať 28.11.2019 v Tvrdošíne. Budú sa konať voľby podpredsedov pre
vnútorné záležitosti a podpredsedu pre propagáciu. ŠRVŠ bude posielať pripomienky do 5.12.2019. Okruhy (témy),
ktorým sa bude venovať:
•
•
•

Report z pracovnej cesty členov ŠRVŠ, ktorí sa zúčastnili školenia v zahraničí.
Návrh metodiky
E-športy

Rada kvality od posledného stretnutia ŠKAS nezasadala.
Bod č.8 z programu zasadnutia – Rôzne
Do bodu rôzne sa nik neprihlásil.

Bod č.9 z programu zasadnutia – Záver
Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth poďakoval členom ŠKAS a hosťovi za účasť a ukončil
zasadnutie.
Ďalšie zasadanie ŠKASu je plánované na 2.12.2019 o 10.30 v miestnosti ŠKAS.
Koniec zasadnutia: 12.58 hod.

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK)
Overili: členovia ŠKAS

Mgr. Ondrej Tóth
Predseda ŠKAS FMFI UK
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