UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
ŠTUDENTSKÁ KOMORA
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
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ZÁPISNICA
Z o 4 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 o 1 1 . d e c e mb r a 2 0 2 0 o 1 8 : 0 0 h o d
Zasadanie sa uskutočnilo videokonferečnou formou
p r o s t r e d n í c t v o m a p l i k á c i e Mi c r o s o f t T e a ms

Začiatok zasadnutia: 18.06 hod.
Prítomní:
Volebné obdobie: 1.6.2018 – 31.5.20202:
Boris Bobáľ a Ondrej Tóth, (predseda ŠKAS FMFI UK),
Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021:
Martin Csiba, Damián König a Adam Otruba
Neprítomný: ---Ospravedlnení: Ivan Agarský, Barbora Eckerová, Ján Krnáč, Erika Lettrichová a Samuel Omasta
Hostia: Stanislav Griguš (CPP, Od. propagácie)
Program zasadnutia:
1. Nová vizuálna identita z dielne prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD.
2. Aktuálne informácie ohľadom skladového priestoru v suteréne Pavilónu matematiky a priľahlých
priestorov a vízia súčasného riešenia do budúcnosti
3. Prevádzkové otázky ohľadom ankety na ZS 2020/2021 a potencionálne prepojenie reportov Vedenia
FMFI so študentským prieskumom
4. Rôzne
5. Záver

Poradie zasadnutia je datované od začiatku akademického roka (t.j. od 1. septembra príslušného roka) po koniec
akademického roka (do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka).
2
Mandáty členov boli zákonom č. 93/2020 Z.z. (tzv. „Lex-Corona“) predĺžené do zvolenia nových študentských senátorov.
Voľby sú plánované pri príležitosti obnovenia prezenčnej výučby v letnom semestri 2020/2021.
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Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory Akademického senátu
(ďalej len „ŠKAS“).
Zasadanie otvoril a viedol Ondrej Tóth, ktorý privítal prítomných členov ŠKAS. Ondrej Tóth oslovil
prítomných členov ŠKAS o prípadné doplnenie programu. Konštatuje, že je prítomných 5 členov ŠKAS.
Ostatných z dôvodu rýchleho zvolania zasadnutia ospravedlnil.
Bod č.1 z programu zasadnutia – Nová vizuálna identita z dielne prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr.
Radomíra Masaryka, PhD.
Ondrej Tóth poprosil Martina Csibu a Damiána Königa ako spravodajcov k tomuto bodu o úvodné slovo. Martin
Csiba na úvod uviedol, že na univerzite sa rieši nová vizuálna identita („nové logá“) už niekoľko mesiacov, do
tejto chvíle vizuál potvrdilo 13 vedení fakúlt a 12 senátov. Uviedol, že pri novej vizuálnej identite narábame so
starými informáciami. Ďalej uviedol, že spolu s Damiánom Königom mali možnosť sa prostredníctvom
videokonferencie porozprávať s prorektorom pre vonkajšie vzťahy, s doc. PhDr. Radomírom Masarykom, PhD.
Zo stretnutia vyplynulo, že je možné uskutočniť zmenu loga, ak by mala daná súčasť o to záujem. Na záver
informácie uviedol, že ak si budeme chcieť meniť logo, tak nám vedia vyhovieť [vysúťažená firma, BigName,
s.r.o].
Ondrej Tóth sa spýtal, či touto informáciou disponuje aj Vedenie FMFI UK.
Martin Csiba uviedol, že táto informácia je „pre nás“, a potom je na nás informovať Vedenie FMFI UK.
Damián König uviedol, že Stanislav Griguš vytvoril alternatívne logá, ktoré prezentoval Vedeniu FMFI UK.
Podľa jeho informácií, logo Stanislava Griguša nebolo zamietnuté zo strany fakulty, ale zo strany RUK.
Momentálne vníma situáciu tak, že sa RUK snaží všetkým výjsť v ústrety. Avšak na stretnutí nebol prorektor
pre vonkajšie vzťahy „proti“ alternatívnemu logu. Na záver uviedol, že je si vedomý istých praktík pri propagácií
a manipulácií so študentmi zo strany prorektora pre vonkajšie vzťahy.
Martin Csiba poukázal na to, že RUK to pôvodne zamietol, avšak podľa jeho názoru by sa o tom malo rozhodnúť
na senáte. Tiež plánuje v tejto veci osloviť zástupcov v AS UK za volebný obvod FMFI a požiadať ich v tejto
veci o súčinnosť. Martin Csiba by si želal, aby sa na Vedení fakulty otvorila k tejto téme diskusia a aby došlo
k vyjasneniu, osobne je zástancom loga vytvoreného Stanislavom Grigušom.
Damián König spomenul, že v ňom vidí potenciál (napr. je ľahšie vyšiteľné na mikinu, ako súčasné). Vyslovil
prianie, že teraz sa menia logá (snáď na dlhú dobu) a chce, aby mala nová vizuálna identita zmysel.
Martin Csiba poznamenal, že aj simplifikované predkladané logo študenti neboli schopní nakresliť. Stále je príliš
komplikované, na rozdiel od alternatívneho loga z dielne Oddelenia propagácie.
Adam Otruba súhlasí s povedanými informáciami a prikláňa sa verejnej rozprave. Zároveň sa opýtal, či v tejto
záležitosti hráme na čas.
Martin Csiba odpovedá, že to vidí až v horizonte niekoľkých mesiacov, t. j. do najbližšieho prezenčného senátu
(predpokladaný 02/21).
Boris Bobáľ opätovne pripomenul na časté zamieňanie slov loga a znaku. Znak je akademická insígnia, logo
slúži na propagačné účely, napr. na MFF Univerzite Karlovej rozlišujú medzi logom a propagačným logom, ku
ktorému majú presný manuál použitia. Tiež poopravil Martina Csibu, že dekan súhlasil s logom ako celkom, na
Komisii pre hospodárenie a rozvoj uviedol, že jediným s čím súhlasil je s otočením Sputnika do pôvodného
„smeru letu“ (pri simplifikácii loga bol otočený proti smeru obehu Zeme). Ďalej poznamenal, že má k dispozícii
dôvodovú správu ohľadom novej vizuálnej identity, z ktorej nie je jasné, ako, resp. akým spôsobom, budú logá
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v používané v praxi. Podľa predloženej prezentácie, ktorú poslal prorektor pre vonkajšie vzťahy členom PAS
FMFI UK a ktorá bola prezentovaná na Komisii pre hospodárenie a rozvoj, sa „pohráva“ aj s myšlienkou
používania log na hlavičkových papieroch namiesto zaužívaného znaku.
Na záver uviedol, že študenti v zápisnici3 ŠČAS FiF prezentovali rozpačíté reakcie na prezentované logo ich
fakulty, ktoré vzniklo simplifikáciou ich súčasného znaku.
Ondrej Tóth dal na zreteľ, že momentálne tu nepojednávame o používaní log, ale len o ich grafickej podobe.
Momentálne nemá zmysel nad tým lamentovať. Zároveň dal „voľnú ruku“ pri komunikácii s Vedením fakulty.
Pripomenul, že pri komunikácii s Vedením sú všetci členovia ŠKAS na rovnakej „úrovni“. V prípade problémov
je ochotný pomôcť.
Stanislav Griguš povedal, že má sprostredkované informácie, že dekan nie je z nápadu alternatívneho loga
nadšený (stereotypizuje matfyzákov ako kockáčov). Vysúťažená firma stopla alternatívne logo, lebo sa im
nehodilo do konceptu jednotnej vizuálnej identity. Ďalej podotkol, že ani simplifikované logo nie je
jednoduchšie, ba pribudli ďalšie grafické prvky. Upozorňuje na skutočnosť, že každý fakultný znak má jeden
ústredný motív, ale naše je diferencované do 4 motívov.
Martin Csiba uviedol, že dekanovi nechce brať názor, podľa jeho prieskumu brali ľudia alternatívne logo ako
pozitívum.
Damián König upozorňuje, že v znaku / logu stále sa nachádza symbolika „MFF“, čo je vzhľadom na „nový“
názov fakulty nežiadúce.
Boris Bobáľ uviedol, že symbolika „MFF“ je odkaz na tradíciu / minulosť. Napr. aj niektoré bývalé koloniálne
štáty, ktoré patrili pod Britskú korunu, majú vo vlajke „Union Jack“.
Damián König sa pýta, či má zmysel logo riešiť s vedením. Uviedol, že je ochotný to odkomunikovať. Martin
Csiba sa voluntárne pripája.
Ondrej Tóth na záver diskusie poznamenal, že k tomu má neutrálny postoj, a preto by bolo lepšie aby sa toho
chytil niekto s nadšením pre vec.
Bod č.2 z programu zasadnutia – Aktuálne informácie ohľadom skladového priestoru v suteréne Pavilónu
matematiky a priľahlých priestorov a vízia súčasného riešenia do budúcnosti
Ondrej Tóth informuje o aktuálnom stave projektu Unispace. Delegovaní pracovníci firmy Unispace dostali
kľúče od skladu od prodekana pre IT, PR a spoluprácu s praxou, doc. RNDr. Martina Homolu, PhD..
Momentálne dokončujú a nakupujú inventár, preto využili priestor skladu v Pavilóne matematiky. Vzhľadom
na obsadenosť skladovacieho priestoru sa delegovaní pracovníci rozhodli vyskladniť časť inventáru
z prideleného skladu mimo skladovacieho priestoru bez informovania či dohody užívateľov, čo považuje za
neštandardný postup. Z tohto dôvodu bolo uskutočnené multilaterálne stretnutie, na ktorom sa zúčastnili
dotknuté strany (doc. Ševčík, Ondrej Tóth, dekan a doc. Homola). Uviedol, že sa stala chyba v komunikácii,
konali aj za chrbtom prodekana doc. Homolu, pričom dekan aj prodekan doc. Homola sa ústne ospravedlnili
(prodekan Homola tak urobil aj formou strohého mailu).
Súčasne uviedol, že v sklade sa nachádzajú staré zborníky prof. Rovana. Časť skladu prof. Rovana bude
vyprataná. Veci, ktoré majú hodnotu, budú uložené v knižnici, o ostatných bude rozhodnuté operatívne. Ondrej
Tóth uviedol, že presun inventáru katedry matematiky nie je iniciovaný iba požiadavkami projektu Unispace,
ale aj novou metodikou priestorov (väčší výkon katedry = viac priestoru).
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Z telefonátu s Marošom Nogre o vyložení ŠKAS inventáru na chodbu Ondrej Tóth nadobudol dojem, že dočasné
uloženie vecí sa postupom času malo stať permanentným.
Pre informáciu uviedol, že 16.12. bude schvaľovaná nová zmluva so spoločnosťou ITC, s.r.o., pôvodná vyprší
14.12.2020.
Boris Bobáľ argumentuje, že situáciu netreba bagatelizovať. Tu využíva tretia osoba priestory, ku ktorým nemá
žiaden právny vzťah, podobnou úvahu by bolo možné aj použitie Ondrejovej Tóthovej kancelárie inou, treťou
osobou a tiež by to nebolo príjemné. Tiež nesúhlasí s tým, že sa to „dialo“ poza prodekanov chrbát. Ako
vyplynulo z konverzácie s Marošom Noge, sám prodekan Homola poskytol kľúče od predmetného
skladovacieho priestoru, pravdepodobne za účelom využívania skladu firmou ITC, s.r.o. i keď nemá na jeho
užívanie žiaden právny nárok.
Ondrej Tóth sa chcel takejto úvahe vyvarovať, keďže sklad nemáme oficiálne pridelený a nemyslí si že sme
v týmto spôsobom vo výhodnej pozícii.
Boris Bobáľ argumentuje, všetky budovy sú majetkom Univerzity Komenského, fakulty ich užívajú
tradicionalisticky (t. j. v minulosti bol zámer vybudovať nejaký komplex a povedalo sa, že tam bude sídliť
nejaká fakulta). Fakulta matematiky fyziky a informatiky nie je „vlastníkom“ budov v Mlynskej doline, iba
správcom predmetných budov. Analogicky môžeme postupovať aj pri katedrách, ktoré dané miestnosti
využívajú od postavenia budov v Mlynskej doline. Tiež ich využívajú s ohľadom na nepísané pravidlá.
Damián König sa opýtal, kedy sa plánuje ostré spustenie projektu Unispace.
Boris Bobáľ odpovedá, že na Komisii pre hospodárenie a rozvoj bol nútený dopytovať sa prítomného prodekana
na termín dokončenia. Odpovedal mu, že do uplynutia zmluvy má byť projekt ukončený (do 10.12.20204), alebo
„kúsok neskôr“.
Ondrej Tóth uviedol, že Vedenie sa pohráva s myšlienkou zamrežovania priestoru (na náklady ITC s.r.o.) pod
schodami v Pavilóne matematiky. Má však obavu, že by tam systematicky bol presúvaný inventár ŠKASu ako
v spomínanom incidente, a preto by mala s ITC vzniknúť nejaká forma dohody o užívaní priestoru.
Bod č.3 z programu zasadnutia – Prevádzkové otázky ohľadom ankety na ZS 2020/2021 a potenciálne
prepojenie reportov Vedenia FMFI so študentským prieskumom
Ondrej Tóth informuje, že anketové otázky ostanú rovnaké ako tie, ktoré boli počas ankety LS 2019/2020,
rozhodlo o tom vedenie fakulty. Poznamenal, že z časového hľadiska by pravdepodobne nebolo možné spustenie
ankety v riadnom čase, ak by sa mali otázky meniť a schvaľovať.
Ďalej zo stretnutia vyplynulo, že Vedenie FMFI UK má záujem spárovať anonymný dotazník zaslaný študentom
s údajmi, ktoré museli na začiatku roka vypĺňať zamestnanci (ako a akou formou budú komunikovať so
študentmi, priebeh cvičení a prednášok). Týmto opatrením sa chce overiť, či interný report korešponduje s
realitou.
Adam Otruba sa pýta, v akej podobe sú tie dotazníky, ktoré musel vypĺňať učiteľ a na formu zdieľania.
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Boris Bobáľ odpovedal, že sa k nemu dostal preposlaný výsek dotazníku jedného prípadu, ktorý riešil. Podľa
výňatku musel učiteľ vyplniť akou formou bude viesť prednášky a cvičenia. Čo sa týka zdieľania uviedol, že
tak, ako všetkým škasákom importoval údaje z tabuľky, tak poslal aj prodekanke pre Bc. a Mgr. štúdium.
Damián König poďakoval všetkým zúčastneným za snahu pri riešení problémov, ktoré sa objavili v dotazníkoch.
Bod č.4 z programu zasadnutia – Rôzne
Damián König a Martin Csiba informovali, že jednajú s Referátom pre verejné obstarávanie (s pani Královou)
ohľadom obstarania barových stoličiek, stolov a výplne do vakov.
Boris Bobáľ ďalej informoval, že prodekan Homola mu napísal mail ohľadom riešenia ŠVT.
Ondrej Tóth uviedol, že jeden bod zo stretnutia bola aj iniciatíva uskutočniť stretnutie v nejakej podobe ohľadom
Unispace, ankety a pod. Martin Csiba navrhol, že pri tej príležitosti by sme mohli nadhodiť aj tému logá.
Boris Bobáľ ďalej uvádza, že mu vo štvrtok (10.12.2020) volal Boris Karolčík z Red Bullu ohľadom propagácie
mini kvízu, podobná akcia sa uskutoční o týždeň, na ktorej bude participovať Martin Homola (pretekár).
V súvislosti s propagáciou poprosil Damiána Königa, či by bol ochotný to propagovať cez „MatFyz meme“,
keďže daný príspevok mal de facto len propagačný účel, čím nespĺňal „štandardy“ uverejnenia na fakultnej
stránke „MatFyz je In“.
Stanislav Griguš navrhol, že bol by naklonený myšlienke, aby sa prípadne uzatvorila „zmluva o spolupráci“.
Podobne sa uzatvorila zmluva s CVTI SR (patrí pod nich časopis napr. Quark), ku ktorej sa následne pridala
celá univerzita.
Stanislav Griguš sa opýtal, kto je partnerom projektu Unispace.
Boris Bobáľ odpovedá, že firma ITC, s.r.o. má model „zlatého“, „strieborného“ a „bronzového“ partnerstva,
ktoré reprezentuje mieru finančnej participácie (a aj mieru budúceho využívania priestorov na akcie). Hlavný
partner je spoločnosť SuperScale (býv. Cellense), ďalší sú napr. Orange, PWC, Tatra banka a Accenture.
Bod č.5 z programu zasadnutia – Záver
Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth poďakoval členom ŠKAS a hosťovi za účasť a ukončil
zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 19.20 hod.

Zapísal: Boris Bobáľ, člen ŠKAS

Mgr. Ondrej Tóth
Predseda ŠKAS FMFI UK
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