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Z Á P I SN I C A
Z o 5 1. za s a d nut i a Š t ud e nts ke j č a s ti a ka de m ic ké ho s e ná t u
M ie s t no s ť : C a uc hy ho kl ub o v ňa

Začiatok zasadnutia: 19.00 hod.
Prítomní:
Baniar V., Bobáľ B. , Eckertová T. ,Halgašová Z. ,Krnáč J. ,Lettrichová E. ,Mikulec J. ,
Štefunko A. (predseda ŠKAS FMFI UK), Zelenayová, M

Neprítomní:
---Ospravedlnení:
Tóth O., (podpredseda ŠKAS FMFI UK)
Hostia:
Kysel Róbert (tajomník AS FMFI UK)
Program zasadnutia:
Zhrnutie činnosti ŠKASu za zimný semester
„Je prvák hrdý, že študuje matfyz?“
Zaobstaranie mikrovlnných rúr na ohrev potravín v priestoroch fakulty
Priestory na odpočinok (spánok)
Komisie
Miestnosť „IT kobka“
Vytvorenie pracovnej skupiny na údržbu „Cauchyho miestnosti“, odstraňovanie
neaktuálnych plagátov
8. Upravenie (opravenie) vstupných dverí do Cauchyho miestnosti
9. Úprava chodbových (relax) zón v priestoroch pavilónu matematiky a v pavilónoch
fyziky (tzv. F1 a F2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2018) po koniec letného skúškového obdobia
(t.j. 30.6.2019).
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10. Orientačné tabule kľúčových miestností a bodov na fakulte matematiky, fyziky
a informatiky
11. Zhodnotenie výsledkov ankety (plánovanie a príprava na letnú anketu
organizovanú ŠVT)
12. Propagácia ŠKASu, diskusia o zavedení „e-volieb“, „mini-mesačník“ – prehľad
činností ŠKASu
13. Internetová stránka Študentskej komory akademického senátu (administrácia
stránky)
14. Jarná brigáda spojená s úpravou priľahlého areálu FMFI (výsadba okrasných
rastlín)
15. Propagácia FMFI na strednej škole v rámci projektu „Matfyz v kocke“
16. Propagácia (podávanie informácii) v rámci sociálnych sietí (informovanie
študentov o činnosti ŠKASu)
17. Rôzne

Zápisnica bola vyhotovená ab initio zo záznamu zo zasadania Študentskej komory akademického senátu (ďalej
len „ŠKAS“).
Z poverenia predsedu ŠKASu, Adama Štefunka, viedla zasadanie Mária Zelenayová, členka ŠKAS.
Jednotlivé body programu boli vytvorené spoločne členmi ŠKAS prostredníctvom uzavretej sociálno-pracovnej
siete „Slack“ (ďalej len „sociálna sieť“).

Bod č.1 z programu zasadnutia:
Mária Zelenayová otvorila rozpravu a vyzvala riadnych členov, aby uviedli správu o ich činnosti v rámci ŠKASu.
Mária Zelenayová uviedla, že participovala na zavedení internetu (bezdrôtovej siete WI-FI) na fakulte, tam, kde
bolo pokrytie internetom nedostačujúce. Následne uviedla, že bola členkou tímu, ktorí aktívne propagoval anketu
(videami na Youtube, spravovaním Facebookovej skupiny „MatFyz je In“).
Mária Zelenayová vyzvala ostatných členov ŠKASu v rámci „brainstormingu“, aby povedali aj ostatným členom
ich individuálnu prácu v rámci ŠKASu.
Zuzana Halgašová uviedla, že spolupracovala na organizovaní „Prváckeho týždňa“ a bola zároveň aj členkou
tímu, ktorý sa podieľal na organizovaní Beánie. Zároveň je administrátorkou oficiálnej webovej stránky ŠKASu
na sídle fakulty.
Viktor Baniar uviedol, že bol členom propagačného tímu Ankety. Ďalej uviedol,
Jaromír Mikulec uviedol, že bol vo všetkých spoločných akciách organizovanými ŠKASom bol aktívny.
Predseda ŠKASu, Adam Štefunko, uviedol, že nie je ľahké zhrnúť jeho prácu v rámci ŠKASu. Zhodnotil, že jeho
práca ako predsedu je komplexná, spočíva v mnohých krokoch a zhrnúť jeho prácu nie je ľahké, povedal, že jeho
práca spočíva aj v komunikácii s vedením fakulty (sprostredkovateľom medzi študentami akademickej obce
FMFI a zároveň medzi aj členmi ŠKASu). Ďalej, ako propagačnú činnosť uviedol organizovanie diskusie
s úspešnými absolventami FMFI, pričom tento „projekt“ bola výlučne jeho individuálna činnosť. Medzi ďalšie
spomenuté akcie je „Ranný čaj a káva so ŠKASom“, ktorej cieľom bola osveta ŠKASu medzi študentami.
Boris Bobáľ uviedol, že bol činný v rámci „Prváckeho týždňa“, ktorého cieľ bol spríjemniť nástup (prechod)
študentov medzi strednou a vysokou školou. Ďalej bol členom „ranného čaju a kávy so ŠKASom“, tímu pre
propagáciu ankety a nepravidelne udržiaval „Cauchyho miestnosť“ v primeranom stave. Zároveň uviedol, že nie
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je „manažérsky typ“ a jeho primárna náplň je legislatíva (zastupovanie študentov v rámci fakultných
a univerzitných orgánov).

Bod č.2 z programu zasadnutia:
Bod č. 2 nebol prerokovaný na zasadnutí a bol odsunutý na najbližšie zasadnutie.

Bod č.3 z programu zasadnutia:
Mária Zelenayová uviedla z vlastnej skúsenosti, že ako študentka nemá možnosť si zohriať potraviny určené na
priamu konzumáciu. Mária Zelenayová skonštatovala, že mikrovlnné rúry sa na fakulte vyskytujú, no tie sa
nachádzajú v priestoroch súkromnej firmy (v jedálňach patriacich firme FunWeston), kde je konzumácia
vlastných jedál zakázaná. Mária Zelenayová predniesla návrh, že v priestoroch fakulty (napr. pod schodiskom
v pavilóne matematiky alebo v priestoroch zrušenej miestnosti v pavilóne fyziky na 1. poschodí) by mohli byť
zriadené mikrovlnky.
Zuzana Halgašová uviedla, že tieto miesta nie sú vhodné na polohu mikrovlnnej rúry (z hľadiska časového alarmu
oznamujúci ukončenie ohrievacieho procesu, resp. neprítomnosťou elektrickej zásuvky). Ďalej uviedla, že
v miestnosti IT kobka sa nachádza mikrovlnná rúra, ktorá slúži na ohrev vlastného jedla.

Bod č.4 z programu zasadnutia:
Mária Zelenayová poukázala na fakt, že vo Švajčiarsku (na ETH v Zürichu) existuje služba „sleep & wake up“.
Služba zahŕňa miestnosť, kde je možné spať v priestore univerzity, pričom zároveň je možné požiadať
službukonajúcu osobu o prebudenie. Nastala diskusia medzi členmi o možnosti uskutočnenia takejto služby.
Skonštatovalo sa, že nie je momentálne možné (z kapacitných dôvodov) takúto možnosť uskutočniť. Čiastočne na
spánok, relax alebo odpočinok slúži Cauchyho klubovňa, ktorí mnohí študenti využívajú práve na spánok.

Bod č.5 z programu zasadnutia:
Mária Z. uviedla, že by bolo vhodné, aby tí, ktorí nie sú v žiadnej komisii2, aby sa stali riadnymi členmi komisie
AS FMFI UK.
Boris Bobáľ upozornil a apeloval na to, že primárna a v podstate jedna z mála činností člena Študentskej komory
je aktívne zastupovanie študentov v rámci fakultných, poprípade univerzitných orgánov. Preto apeloval aj na
členov ŠKASu, aby si splnili svoju „povinnosť“ a zvážili činnosť jednej z komisií.

Bod č.6 z programu zasadnutia:
Otvorila sa rozprava o IT kobke. Zuzana Halgašová uviedla, že IT kobka v rekonštrukcií, ktorá je čiastočne
uskutočňovaná externou firmou Nexteria. Pri tejto príležitosti sa otvorila téma vytvorenia ďalších miestností
určených na oddych. Zuzana Halgašová uviedla, že prebieha komunikácia medzi prodekanom pre IT (Doc.
Homolom), vedením fakulty a firmou Vaccumlabs o čiastočnom financovaní zariadení, polohe a účelom
plánovanej miestnosti. Momentálne sa hľadá konsenzus.

komisia je podružný orgán akademickej samosprávy, ktorý prerokúva a odporúča Akademickému senátu materiály na
schválenie
2
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Bod č.7 z programu zasadnutia:
Mária Zelenayová otvorila rozpravu k bodu č. 7. Boris Bobáľ uviedol, že nepravidelne (t.j. zväčša na konci, resp.
začiatku semestra) povysáva podlahovú krytinu Cauchyho klubovne a uprace miestnosť do vyhovujúceho stavu.
Mária Z. navrhla, aby sa určila pracovná skupina 2 až 4 ľudí, ktorí by sa na zasadnutí ŠKASu určili, že budú do
nasledujúceho zasadania ŠKASu starať o Cauchyho klubovňu. V tomto bode zavládla všeobecná zhoda
a jednohlasný súhlas členov ŠKASu.
Mária Zelenayová navrhla, aby vznikla popri upratovaní aj skupina, ktorá by počas upratovania urobila revíziu
násteniek, ktoré sa nachádzajú na fakulte. Jaromír Mikulec navrhol, aby bolo na každom členovi, že ak uvidí
neaktuálny plagát, na vlastný popud ho odstráni. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Bod č.8 z programu zasadnutia:
K bodu č. 8 uviedol Jaromír Mikulec, že vie zabezpečiť olej na premazanie otočného mechanizmu na dverách,
a tým zamedziť vŕzganiu pri otváraní dverí. Prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili krok Jaromíra Mikulca.
Nastolila sa otázka zavedenia otvárania dverí cez elektronický zámok (kľúč by bol nahradený kartou ISIC).
Zuzana H. a Adam Š pripomenuli, že táto otázka sa už riešila v minulosti. Skonštatovali, že z technických
možností nie je možné, aby bol takýto systém zavedený.

Bod č.9 z programu zasadnutia:
Mária Z predniesla návrh na zútulnenie doteraz existujúcich plôch na učenie. Napr. pridaním nových prvkov do
existujúcich priestorov či založiť nové (napr. v F1 na druhom poschodí, kde je nevyužitý priestor s potenciálom).
Ďalej sa viedla diskusia o potencionálnych miestach (miestnostiach, kde by mohli byť zrealizované ďalšie
miestnosti podobného charakteru ako Cauchyho miestnosť). Mária Z. vyzvala, aby ak prítomní vedia o miestach,
kde nie je dostatočné pokrytie signálom WI-FI, aby to dali Márii Z. na vedomie.

Bod č.10 z programu zasadnutia:
Viktor Baniar požiadal Máriu Z. o slovo. Viktor B. predniesol ideu orientačných tabúľ, ktoré by boli prítomné
v interiéri fakulty. Ukázal konkrétnu vizualizáciu (obrázok z internetu), ako by mal finálny produkt vyzerať. Boris
B. navrhol, aby každá budova (sekcia) bola označená jasnými, nezameniteľnými farbami (napr. žltá, zelená,
modrá) pre lepšiu a intuitívnejšiu navigáciu návštevníkov či poslucháčov prvých ročníkov po budove. Boris B.
v minulosti poslal Viktorovi B. firmu, ktorej je aj činnosť výroba takýchto orientačných tabúľ. Viktor B. naznačil,
že je nevhodné, aby v 21. storočí existovali po fakulte „hand-made“ orientačné tabule (najčastejšie sú z papiera,
na ktorom je vytlačené číslo miestnosti a šípka, ktorá má indikovať smer kadiaľ sa má človek vybrať).
Problémom však je, že sú (ako už bolo naznačené) nevyhovujúcom stave. Členovia vyjadrili jednohlasný súhlas
a podporu tomuto nápadu.

Bod č.11 z programu zasadnutia:
O slovo, ako vedúci propagačného tímu požiadal Viktor Baniar. Spýtal sa prítomných na subjektívne hodnotenie
ankety. Boris B uviedol, že dizajn plagátov mohol byť lepší. Terézia E. uviedla, že si všimla aktívnu propagáciu
ankety po chodbách a na internete (prevažne na FB stránke „MatFyz je In“). Mária Z pripomenula, že
spolupracovala (vybavila kameramana S. Griguša) a iniciovala natočenie známych pedagógov na fakulte so
zámerom propagácie ankety. Mária Z. taktiež kvitovala, že vďaka ankete v posledný deň, kedy bolo možné
vyjadriť názor prostredníctvom ankety pribudlo 12%. Boris Bobáľ upozornil Máriu Z. a aj ostatných účastníkov,
že „počítadlo“, ktoré je na stránke ankety ráta len tých študentov, ktorí už ukončili hlasovanie v ankete, t.j.
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anonymizovali svoju svoje odpovede v ankete. Viktor Baniar navrhol, nasledujúce kroky, aby anketa bola ešte
úspešnejšia, ako bola teraz. Jeho návrhy boli:
a) Začať s propagáciou ankety posledné 2 týždne pred koncom semestra
b) Vytlačiť väčšie plagáty (v štandardizovanom formáte A3)
Boris B. upozornil na empirický fakt, a na ten, že v letnom semestri môže zavládnuť skepsa ohľadom ankety.
Ďalším faktorom, prečo je menej účastníkov v ankete je, že študenti uprednostnia voľno po skúškach, ako vypĺňať
anketu. Boris B. tiež upozornil na to, že je síce veľmi šľachetné, že propagujeme anketu (i keď to nie je primárne
starosť) ŠKASu, no domnieva sa, že je propagovaný „bezzubý“ nástroj. Naznačil, že treba posilniť „silu“ ankety.
Preto navrhol, aby vedenie vydalo stanovisko k ankete (tak ako to bolo istý čas u vedenia na čele s prof. RNDr.
Masarikom, DrSc.).
Mária Z. navrhla, aby napr. na obede sa členovia ŠKASu spýtali náhodných stravníkov – študentov, či hlasovali
v ankete. Navrhla, aby si každý člen prečítal anketu. Boris B. a Zuzana H. nesúhlasili s touto myšlienkou, najmä
s tým, že by to nebolo efektívne (či z hľadiska ľudských zdrojov a z hľadiska výpovednej hodnoty). Je nesporné,
že „fyzik“ nemôže správne posúdiť predmet napr. na odbore aplikovaná informatika a vice versa, pretože nepozná
podmienky, pri ktorých sa daný predmet vyučuje, podmienky hodnotenia a zväčša ani učiteľa.
Ďalej Mária Z. rozvinula myšlienku Boris B., že po nejakom čase skontrolujeme anketu, konkrétne či
pedagógovia dali reakciu na komentáre študentov. Boris B. dal na zreteľ fakt, že nie je možné pristupovať
takýmto štýlom a tlačiť na pedagógov, aby niečo do ankety napísali. Spomenul aj reakciu prodekanky p. Rostás,
ktorá v reakcii jednému študentovi napísala (citácia z čiernej skrinky z AiS2):
Otázka študenta:
„Dobrý deň,
ocenil by som, ak by na výsledky ankety nereagovalo iba vedenie, ale aby si aj konkrétni vyučujúci predmetov
pozreli komentáre ku predmetom a vyjadrili sa k nim. Od zverejnenia výsledkov ankety ubehli už 4 mesiace.
Pripomienky, nás študentov z minulého roka, už mohli byť zapracovávané a pomôcť našim tohtoročným
nástupcom so skvalitnením štúdia. Myslím si, že vypĺňaním ankety sme strávili celkom dosť času na to, aby naše
hodnotenia predmetov ostali bez povšimnutia a reakcie (ku predmetom, ktoré som hodnotil sa ani jeden vyučujúci
nevyjadril). Anketa potom stráca hodnotu a je do istej miery zbytočné sa do nej zapojiť. Jediné hodnoty vidím pri
výberových predmetoch, kde sa hodnotiť oplatí, aj keď sa vyučujúci k hodnoteniam nevyjadrí a pri otázkach, na
ktoré odpovedá p. dekan alebo garanti predmetov, avšak laxný prístup vyučujúcich ma odrádza od vypĺňania
ankety aj na tieto účely.“

Reakcia p. prodekanky:
„Samozrejme suhlasim s Vami, ze mohli by byt tam reakcie vyucujucich. Ale tak ako studenti nie su povinni
vyplnit anketu (ucast poslednej ankete ja 33%), tak nemozete prikazat ani vyucujucim, aby na vsetky komentare
reagovali. A to, ze nereaguju, neznamena, ze necitaju a nevyvodia z toho nejaky dosledok a opatrenie. Garanti
zvacsa reagovali celkovo na studijne programy (aj Vas garant) a snazili sa reagovat na problemy ktore boli
castejsie spomenute. Budem sa snazit po dalsej ankete viac tlacit vyucujucich, aby reagovali na hodnotenia a
komentare. Dakujem, ze ste za neskryli za moznost anonymneho pisania.“
Ďalej pokračoval, že „po nejakom čase“ nie je tlačiť, aby niečo napísali je zbytočné, ba až provokačné. Ako
príklad uviedol, že garant štúdijného prgramu fyziky, prof. Masarik, napísal reakciu na anketu až po 15.10.2018
(teda približne po 3,5 mesiaca po jej ukončení).
Boris B. navrhol, aby si každý prečítal anketu na základe svojho odboru (napr. fyzik si prečíta fyzikálne odbory,
aplikovaný matematik predmety aplikovanej matematiky a atď.). U členov sa to stretlo s unitárnym súhlasom.
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Adam Štefunko uviedol skutočnosť, že ŠVT je kapacitne oslabený. Momentálne stojí tím, ktorý technicky
spravuje anketu na niekoľkých ľuďoch (v horšom prípade na jednom človeku). Preto jeden z členov ŠVT oslovil
Adama Š, či by ŠKAS (alebo niektorí jeho členovia) nemohli participovať na vyhodnotení ankety. Vyhodnotenie
by spočívalo v tom, že by obdržali „raw data“ (anonymizované komentáre) a na základe istých pravidiel by
vyhodnotili, ktoré sú nevhodné a ktoré nie.

Bod č.12 z programu zasadnutia:
Mária Z. nastolila otázku propagáciu ŠKASu medzi študentov. Skonštatovala, že je nedostatočná (aj na základe
výsledkov z ankety). Preto boli navrhnuté v diskusii kroky.
a) Pravidelné uverejňovanie na obrazovkách správu o činnosti ŠKASu
b) Založenie „mini-mesačníka“, kde by bolo podrobnejšie napísané o členoch ŠKASu, zaujímavých študentoch
a akciách konaných na fakulte. Tento „mini-mesačník“ by bol distribuovaný e-mailmi na fakultné adresy
študentov.
c) Permanentné nainštalovanie „Roll-up-u“ do priestoru fakulty
d) Šíriť osvetu medzi študentami
Mária Z. nastolila otázku e-volieb. Adam Š. sa značne ohradil a skonštatoval, že tento projekt nie je meritom
ŠKASu. Adam Š upozornil členov, že predmetom jeho bakalárskej práce bola práve táto téma. Aktívne sa nej
spolupracuje s RNDr. Jaroslavom Janáčkom, PhD. (odborným zamestnanom fakulty). Ďalej povedal, že nie je
isté, či na budúce voľby bude možné vyskúšať systém v ostrej prevádzke. Uviedol, že najprv sa plánuje otestovať
v podobe vo forme ankety.

Bod č.13 z programu zasadnutia:
Mária Z. otvorila bod č. 13. Prítomní členovia skonštatovali, že je neprípustné, aby de facto jediná oficiálna cesta
(fakultná stránka ŠKAS) bola približne rok neaktualizovaná (posledná zápisnica bola zverejnená 28.2.2018
a posledná správa – „Ph.D stretko“ bola zverejnená približne v júni 2018). Adam Š. vyjadril pohoršenie nad
týmto stavom. Nerozumie, prečo by mala mať len jedna osoba prístup k úprave stránke. Zuzana H., ako jediná má
prístup ku stránke, bohužiaľ kvôli fakultným a mimo fakultným záležitostiam nie je časovo schopná neustále
aktualizovať stránku. Zuzana H. sa popýta na právo úpravy stránky pre ďalších členov.

Bod č.14 z programu zasadnutia:
Mária Z. otvorila diskusiu ohľadom zveľaďovania exteriéru fakulty. Hosť Róbert Kysel skonštatoval, že
v minulosti takáto aktivita bola (približne pred 7 rokmi). Boli 3 ročníky, kedy sa vysadil kvetinový nápis pri
soche Koperníka „FMFI“, upratalo sa átrium v informatickom pavilóne, vysadili kvety medzi komunikačnými
chodbami a vykonali udržiavacie práce v interiéri fakulty.
Bod programu (t.j. či budeme participovať) sa odkladá na ďalšie zasadnutie.

Bod č.15 z programu zasadnutia:
Mária Z. otvorila bod programu zasadania č. 15. Adam Š. upozornil, že to nie je v náplni ŠKASu, aby organizoval
na propagovaní fakulte na stredných školách. Zároveň upozornil, že na to na fakulte sa nachádza oddelenie pre
propagáciu či nový prodekan pre propagáciu, ktorý si túto agendu zobral na starosť. Adamovi Š. prišlo
neprimerané, aby ako študent sa mal podieľať na tejto činnosti, ak na fakulte sú za to ľudia platení. Navrhol, aby
sme napísali na oddelenie propagácie, ako je to s projektom „MatFyz v kocke“ (či majú dosť záujemcov alebo
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nie). V prípade negatívnej odpovede sa môžeme pokúsiť spropagovať túto možnosť medzi študentmi.
Pripomenul, že pri opakovaných propagáciách je možné dotyčnému študentovi udeliť (mimoriadne) štipendium.

Bod č.16 z programu zasadnutia:
Mária Z. otvorila diskusiu. Viktor B. sa prihlásil do rozpravy. Všimol si, že existuje banner (nachádza sa v dolnej
časti stránky ankety) odkazujúci na Facebookovu stránku „Anketa FMFI“ s 992 ľuďmi, ktorým sa táto stránka
„páči“. Keďže táto stránka je od roku 2017 neaktívna, chcel vedieť, čia je to stránka, komu patrí a či ju môžeme
získať. Adam Š. sa prihlásil, skonštatoval, že danú stránku získal od ŠVT (študentského vývojového tímu).
Zároveň uviedol, že väčšina jej fanúšikov sú bývalí študenti, teda dosah na terajších študentov bude marginálny.

Mária Z. navrhla, aby sme aj takouto formou propagovali činnosť ŠKAS a prilákali potencionálne aj ďalších
členov na nasledujúce funkčné obdobia.

Bod č.17 z programu zasadnutia:
Do bodu rôzne sa nik neprihlásil.

Po vyčerpaní programu členka ŠKAS Mária Zelenayová poďakovala členom ŠKAS a hosťom za účasť a ukončila
zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 21.45 hod.

Zapísal: Boris Bobáľ (člen ŠKAS)
v.r.

Bc. Adam Štefunko
Predseda ŠKAS FMFI UK
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