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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 04.04.2021 

 

ZÁPISNICA  

Zo  6 1.  zasadnutia  Študentskej  komory Akademického  senátu  

Z  22.  marca  2021  o  17:00 hod 

Zasadanie  sa  uskutočni lo  v ideokonferečnou formo u 

prostredníctvom apl ikácie  Microsoft  Teams  

 

Začiatok zasadnutia: 17.05 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 1.6.2018 – 31.5.20202: 

Boris Bobáľ a Samuel Omasta 

Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021:  

Martin Csiba, Barbora Eckerová, Damián König a Adam Otruba 

 

Neprítomní: Ján Krnáč, Erika Lettrichová  

Ospravedlnení: Ivan Agarský a Ondrej Tóth (predseda ŠKAS FMFI UK) 

Hostia: Stanislav Griguš (Oddelenie propagácie)  

Program zasadnutia:  

1. Úvod 

2. Vyhodnotenie Ankety FMFI UK za obdobie ZS 2020 

 
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku akademického roka (t.j. od 1. septembra príslušného roka) dokonca  

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 zimnom semestri 2021/2022. 
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3. Vyhodnotenie začiatku dištančného letného semestra 2021 pomocou „Corona“ dotazníka 

4. Informácia z Mandátovej komisie ohľadom volieb do ŠKASu na obdobie 2020-2022 a 2021-2023 

5. Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ, Predsedníctve AS FMFI UK, Rade pre kvalitu 

FMFI UK, Dočasnej akreditačnej rade (DAR) 

6. Rôzne 

7. Záver  

Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory Akademického senátu 

(ďalej len „ŠKAS“ v príslušnom gramatickom tvare). 

Bod č. 1 z programu zasadnutia – Úvod 

Zasadanie otvoril a viedol Boris Bobáľ, ktorý privítal prítomných členov ŠKASu. Boris Bobáľ konštatuje, že na 

stretnutí ŠKASu je pripojených 7 členov ŠKASu. Ivan Agarský sa Borisovi Bobáľovi ospravedlnil z dnešnej 

neúčasti na stretnutí, ako neospravedlných  vedie Eriku Lettrichovú a Jána Krnáča, ktorí mu neoznámili ich 

neprítomnosť na dnešnom stretnutí. Oslovil prítomných členov ŠKASu o prípadné doplnenie programu. 

Ondrej Tóth sa ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia z dôvodu urgentných pracovných povinností, 

prítomných členov informoval ohľadom volieb do ŠKASu, ktoré boli meritom Predsedníctva Akademického 

senátu FMFI UK (PAS FMFI UK) a Mandátovej komisie AS FMFI UK. Vzhľadom na to, že už nikto 

nepredpokladá obnovenie prezenčnej výučby do konca letného semestra akademického roka 2020/2021, uvažuje 

sa o vyhlásení volieb až v nasledujúcom akademickom roku, t. j.  na október 2021.  

Ondrej Tóth ďalej pripomenul, že voľby do ŠKAS budú irelevantné, keďže nový vysokoškolský zákon 

nepredpokladá existenciu Akademických senátov v terajšej podobe.  

Martin Csiba uviedol, že v prípade, ak minister školstva, vedy výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröhling, 

rezignuje, je pravdepodobné nerealizovanie predmetnej novely do aplikačnej praxe. 

Ondrej Tóth nadviazal na Martina Csibu, že je pravdepodobné, aj v prípade rezignácie ministra školstva, vedy 

výskumu a športu SR, že ostane rezort školstva v gescii politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS), čo by 

znamenalo pokračovanie reforiem v oblasti vysokých škôl. Ondrej Tóth ďalej skonštatoval, že zákon sa možno 

nestihne pripraviť, keďže k podobným zákonom z dielne ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v rámci pripomienkového konania predloží verejnosť stovky unikátnych pripomienok, po rozporovom konaní 

kedy je možné zákon opätovne pripomienkovať len mierne klesne počet nových pripomienok.  

Po odchode Ondreja Tótha sa počet prítomných členov ŠKAS ustálil na počte šesť.  
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Damián König sa spýtal, či sa môže zúčastniť nášho stretnutia aj Stanislav Griguš. Boris Bobáľ súhlasil, 

pripomenul, že zasadnutia ŠKAS sú verejné, keďže činnosť ŠKAS je podriadená Rokovaciemu poriadku AS 

FMFI UK.  

Boris Bobáľ a ostatní členovia ŠKAS privítali Stanislava Griguša, hosťa zasadnutia. Boris Bobáľ opätovne 

vyzval na doplnenie, resp. úpravu programu stretnutia ŠKAS. Stanislav Griguš a Damián König navrhli pridať 

bod č. 2 v znení „Mapka FMFI UK“, ostatné body programu zasadnutia sa prečíslujú. Boris Bobáľ predložil na 

schválenie program v znení:  

1.  „Úvod 

2. Mapka FMFI UK 

3. Vyhodnotenie Ankety FMFI UK za obdobie ZS 2020 

4. Vyhodnotenie začiatku dištančného letného semestra 2021 pomocou „Corona“ dotazníka 

5. Informácia z Mandátovej komisie ohľadom volieb do ŠKASu na obdobie 2020-2022 a 2021-2023 

6. Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ, Predsedníctve AS FMFI UK, Rade pre kvalitu FMFI 

UK, Dočasnej akreditačnej rade (DAR) 

7. Rôzne 

8. Záver“ 

Č. hlas. Prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 6 6 6 0 0 schválené 

Boris Bobáľ skonštatoval, že program stretnutia bol jednomyseľne schválený.  

Bod č. 2 z programu zasadnutia – Mapka FMFI UK 

Na úvod rozpravy odovzdal hosťovi zasadnutia, Stanislavovi Grigušovi, slovo. 

Stanislav Griguš prezentuje mapu komplexu budov Fakulty matematiky fyziky a informatiky. Stanislav Griguš 

vo svojom návrhu farebne odlíšil poschodia, pretože, napr. pre prvákov a návštevníkov fakulty, môže byť 

zmätočné, že prízemie Pavilónu F1 je zo strany Pavilónu posluchární prízemné a z druhej strany má povahu 

prvého nadzemného poschodia. Na mape sú explicitne znázornené najdôležitejšie učebne, záchody, schodiská, 

výťahy, Študijné oddelenie, jedálne, knižnica a pod. Plánuje sa, že mapa bude veľkoformátovo vytlačená 

a umiestnená na vrátnici v Pavilónu F1. Z vedenia FMFI UK bol tento plán daný na vedomie, prostredníctvom 

mailu, prodekanovi pre IT, PR a spoluprácu s praxou.  

Martin Csiba sa spýtal, či sa neplánuje umiestniť mapu aj do priestorov vrátnice Pavilónu matematiky.  
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Stanislav Griguš s takýmto nápadom nemá problém a súhlasí. Dodal, že na úrovni poschodí sa podujal vyhotoviť 

navigačný systém Adam Jakubička (interný doktorand na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky 

FMFI UK). 

Boris Bobáľ sa opýtal, či dostal Adam Jakubička za túto iniciatívu nejakú formu odmeny.  

Stanislav Griguš odpovedal, že má informáciu, že dekan mu mal nejaké finančné ohodnotenie prideliť.  

Adam Otruba skonštatoval, že by bolo dobré na mape upraviť znázornenie cesty na zastávky mestskej hromadnej 

dopravy v blízkosti ZOO. Kratšia alternatíva vedie popod Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI), nie nad 

ňu.  

Stanislav Griguš poďakoval za nápad a vo finálnej verzii mapy zapracuje túto pripomienku. 

Damián König upozornil na potrebnú unifikáciu používania „starého“ znaku a nového loga na navigačných 

prvkoch vyhotovených Adamom Jakubičkom. 

Stanislav Griguš súhlasí s navrhnutou unifikáciou, napr. v najnovších videách už používa nové logo.  

Martin Csiba navrhol farebne odlíšiť pavilóny od seba, t. j. aby každý pavilón bol inej farby.  

Stanislav Griguš súhlasil s myšlienkou Martina Csibu a súčasne dodal, že pošle predmetnú mapu členom ŠKAS 

na pripomienkovanie a bude rád ďalším pripomienkam. [mapka FMFI UK je prílohou č. 1 tejto zápisnice, pozn. 

zapisovateľa.] 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Vyhodnotenie Ankety FMFI UK za obdobie ZS 2020 

Boris Bobáľ zrekapituloval základné faktografické údaje zo študentskej ankety vykonanej za obdobie zimného 

semestra 2020/2021. Dovedna bolo zanechaných viac ako 6 100 komentárov, ktoré tento rok vykazovali väčší 

rozsah ako po minulé roky. Celková vyplnenosť bola na úrovni 40%, teda radí sa k „silnejšie“ vyplneným 

anketám. Súčasne uviedol, že aj tento rok sa objavili celkové hodnotenia predmetov pod 3.0. Skonštatoval, že 

počas tvorby „novej“ smernice o konaní ankety nebol uzrozumený s tým, kto má tieto odpovede od nízko 

hodnotených pedagógov požadovať. Aj z toho dôvodu to nie je explicitne v ankete upravené. Je toho názoru, že 

ŠKAS by mal vyfiltrovať menej kvalitné predmety a posunúť ich vedeniu fakulty na prešetrenie.  

Súčasne spomenul, že túto tému otvoril aj na spoločnom zasadnutí Pedagogickej a Koncepčnej a právnej 

komisie, kde dekan uviedol, že problémové predmety (vyučujúci) budú riešené individuálne. Problémom sú 

externí učitelia, napr. pri programe manažérska matematika, kde fakulta má obmedzené možnosti riešenia (napr. 

pri vyučujúcej Dr. Majerčákovej z FM UK).  
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Martin Csiba poznamenal, že pri prechádzaní ankety by mu pomohlo, keby mal k dispozícii jednotlivé reporty 

z ankety.  

Boris Bobáľ zareagoval na Martina Csibu, že tieto reporty má sprístupnené a vedel by ich poskytnúť v nejakej 

forme pre ostatných členov ŠKAS.  

Damián König poznamenal, že nemá sa problém do tejto iniciatívy zapojiť, avšak obáva sa, že v tom nevidí 

zmysel, keďže veľa problémov sa ani po minulých intervenciách nevyriešilo. 

 

Boris Bobáľ na margo Damiána Königa uviedol, že ani mlčanie nie je cesta. Ak sa o probléme nehovorí, má sa 

za to, že sa vyriešil, alebo neexistuje. Je si vedomý, že sa vyrieši zopár problémov a veľa z nich sa, žiaľ, 

nevyrieši, keďže buď nie je vôľa alebo priechodné riešenie.  

 

Martin Csiba navrhol, aby si každý zobral na kontrolu vlastný program.  

 

Boris Bobáľ navrhuje, aby po stretnutí prostredníctvom mailu sme si zadelili kto a aký program skontroluje.  

Bod č. 4 z programu zasadnutia - Vyhodnotenie začiatku dištančného letného semestra 2021 pomocou 

„Corona“ dotazníka 

Boris Bobáľ odovzdal slovo Adamovi Otrubovi, ktorý mal vytvorenie a poslanie „Corona“ dotazníka na starosť. 

Adam Otruba na začiatok poznamenal, že tento raz dotazník poslal skôr. V niektorých prípadoch sa to stretlo 

s nepochopením. Jeden študent odpovedal na mail Adamovi Otrubovi, že toto bol deviaty dotazník mapujúci 

kvalitu výučby za poslednú dobu a zdá sa mu najviac „odfláknutý“. Celkovo na dotazník dopovedalo 40 

študentov, čo je kvantitatívny pokles oproti odpovediam z minulého dotazníka, ktorý zaznamenal niekoľko 

stoviek odpovedí. Skonštatoval, že pozretí nenašiel žiadny príspevok, ktorý by vyžadoval nejakú formu 

okamžitej intervencie. Uviedol, že by sa zišlo študentom ešte raz dotazník pripomenúť prostredníctvom mailu. 

Môžu sa vyjadriť aj tí študenti, ktorí len práve zisťujú, ako bude prebiehať výučba daného predmetu.  

Boris Bobáľ sa opýtal, či popri pozitívnych boli aj negatívne. 

Adam Otruba skonštatoval, že z hľadiska psychického stavu študentov je to dosť zlé. Avšak s tým my nič urobiť 

nevieme. Súčasne ďalší problém je prístup do laboratórií. Niektorí študenti by chceli ísť do laboratórií v rámci 

napr. záverečných prác, ale nie sú v situácií, kedy by mohli ísť.  

Martin Csiba vidí ako alternatívu už niekoľkokrát spomínanú dohodu o vykonaní práce. Sám si takú vybavil, 

aby mohol chodiť do laboratória v rámci svojej bakalárskej práce a odporučil by analogický postup všetkým 

študentom.  
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Samuel Omasta upozornil, že analogicky to riešia s doktorandmi na Prírodovedeckej fakulte UK, keďže 

doktorandi nie sú internými zamestnancami fakulty. Vyslovil názor, že by sa to malo komplexnejšie riešiť.  

Boris Bobáľ nevidí problém, aby prišli študenti do laboratórií, on sám tak robí. Problémom nie je ani uzavretá 

fakulta, ako je to napr. na Prírodovedeckej fakulte UK, kde môže byť limitovaný počet pracovníkov na jednej 

fakulte v jednu chvíľu. Problém s tými študentmi vníma v troch rovinách. Študenti, ktorí sú z  

Bratislavy nemajú akýkoľvek problém prísť fyzicky do Bratislavy. Ďalší sú študenti, ktorí by mali teoretickú 

šancu sa behom dňa „otočiť“ z momentálneho bydliska do Bratislavy a späť a poslední sú študenti, ktorí by sa 

takto otočiť nestihli. Druhá a tretia skupina by mohla mať eventuálny problém pri prechodoch cez viaceré 

okresy. [pozn. zapisovateľa, v čase konania stretnutia bola Bratislava „obkľúčená“ čiernymi okresmi, čo by 

mohlo v prípade prechodov spôsobiť problémy.] 

Martin Csiba súhlasí s tým, čo bolo povedané. V tomto momente nie je správne sa hrať na „všetkých“ alebo 

nikto, ale umožniť aspoň tým, ktorí majú možnosti dokončiť svoje práce.  

Adam Otruba si medzičasom pozrel zanechané komentáre a skonštatoval, že sa vyskytol jeden „ohnivý“ 

komentár od študenta sťažujúc sa na používané platformy a na ich heterogénnosť. Daný študent poukázal na 

fakt, že jeden vyučujúci používa na vyučovanie platformu Google Meet®, Microsoft Teams®, Zoom® 

a podobne. Takéto striedanie u študentov spôsobuje stres s diskomfort. Študent uviedol situáciu, kedy vyučujúci 

používa free verziu Zoomu, ktorá po presiahnutí 40 minút zruší míting a následne sa musia opätovne študenti 

do mítingu poprihlasovať.  

Boris Bobáľ porovnal tento problém s nedávnym analogickým problémom – mailom – ktorý bol doručený 

ŠKASu. Daný študent/ka upozornil/a, že vo videu, ktoré sa nachádza na oficiálnom YouTube kanáli Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky („MatFyz Je In“), použil jeden zamestnanec výraz „ej bisťu Boha“, ktoré sa 

ho/ jej ako kresťana/kresťanky dotýka. Ako bol toho názoru, že môžeme z našej pozície len upozorniť na 

problém, nie vyžadovať, aby sa svojho konania daný zamestnanec vzdal, eventuálne upozorniť študijných 

prodekanov a garantov, aby túto pripomienku zobrali pri plánovaní výučby na zreteľ.  

Martin Csiba zareagoval pýtajúc sa, prečo potom musíme odpovedať zamestnancom len z fakulte pridelenej 

adresy, a nemôžeme použiť ľubovoľnú?  

Boris Bobáľ odpovedal, že v prípade mailov je to ošetrené v predpisoch, a to, že študent je povinný 

komunikovať zo zamestnancami fakulty univerzitne prideleným mailovým kontom. Okrem iného aj kvôli 

identifikácii daného študenta.  

Boris Bobáľ poprosil Adama Otrubu o poskytnutie exportu tabuľky s so zanechanými odpoveďami. Súčasne 

navrhol, aby daný problém bol posunutý na odkomunikovanie vecne príslušným prodekanom, a to prodekanke 

pre bakalárske a magisterské štúdium a prodekanovi pre IT, PR a spoluprácu s praxou.  
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Boris Bobáľ navrhol uznesenie:  

„ŠKAS FMFI UK poveruje Adama Otrubu komunikáciou s vecne príslušnými prodekanmi v otázke riešenie 

nehomogenity používaných online platforiem využívaných pri dištančnom štúdiu.“ 

Č. hlas. Prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 6 6 6 0 0 schválené 

Boris Bobáľ skonštatoval, že hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.  

Bod č. 5 z programu zasadnutia – Informácia z Mandátovej komisie ohľadom volieb do ŠKASu na obdobie 

2020-2022 a 2021-2023 

Boris Bobáľ v rámci reportu a doplnení ústnej informácie od Ondreja Tótha doplnil, že v piatok [19.03.2021, 

pozn. zapisovateľa] sa konala Mandátová komisia, ktorej hlavná téma bolo vyhlásenie a konanie volieb. Padla 

konsenzuálna zhoda na tom, že voľby sa uskutočnia v októbri, začiatkom ZS AR 2021/2022. Žiaľ, vzhľadom 

na epidemiologickú situáciu sa stalo to, že v októbri sa prestrieda všetkých 10 členov a namiesto terajších členov 

ŠKAS príde ďalších 10 ľudí. Pripomenul, že voľby na skončené mandáty sú zmrazené a aj podané kandidátky. 

Plánuje sa spoločne s týmito voľbami vyhlásiť aj voľby na mandáty končiace tento akademický rok a voľby do 

ŠRVŠ. 

Súčasne argument volieb v októbri 2021 je aj fakt, že existuje projekt bakalárskej práce [záverečnej práce 

Adama Štefunka, pozn. zapisovateľa], ktorý sa zaoberal implementáciou elektronických volieb do Študentskej 

komory Akademického senátu. Predseda Mandátovej komisie uviedol, že celý kód / projekt je „ready to use“, 

len si ho bude musieť prejsť a prípadné problémy operatívne vyriešiť. Toto by sa do júna 2021 zrealizovať pre 

časovú zaneprázdnenosť zainteresovaných ľudí. 

Ak by sa do októbra stihlo implementovať predmetný systém, voľby by sa konali v tzv. hybridnom režime, t. j. 

vykonať hlasovanie v papierovej aj listinnej podobe. Systém má ošetrené, že ak študent zahlasuje elektronicky, 

komisia prítomná „pri urne“ vie, že daný človek zahlasoval. Ak vykoná aj elektronickú aj papierovú voľbu, 

berie sa silnejšie „papierová“ voľba, elektronická sa následne systéme anuluje. V prípade ak človek zahlasuje 

papierovo, komisia vloží informáciu do systému ohľadom vykonania papierového hlasovania dotyčného 

študenta.  

Adam Otruba sa opýtal, či bude uskutočnený aj test, respektíve tzv. beta testovanie. 

Boris Bobáľ odpovedal, že J. Janáček sa explicitne nevyjadril, ale myslí si, že bude uskutočnené v nejakej 

podobe.  



8 
: skas@fmph.uniba.sk , : https://zona.fmph.uniba.sk/skas/ 

 

Martin Csiba sa opýtal, či nebude problémy s mandátmi končiacich študentov. Upriamil pozornosť, že on, ako 

končiaci študent (prechod z Bc. na Mgr. stupeň) bude mať tento problém.  

Boris Bobáľ odpovedal, že to nie je problém, na toto obdobie je možné si mandát pozastaviť a bude automaticky 

obnovený zápisom na ďalšie štúdium v septembri.  

Bod č. 6 z programu zasadnutia – Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ, Predsedníctve AS 

FMFI UK, Rade pre kvalitu FMFI UK, Dočasnej akreditačnej rade (DAR) 

Boris Bobáľ vopred všetkým členom ŠKAS poslal sumár poslednej činnosti ŠČAS a AS UK. V rámci tohto 

bodu informoval o tom, že:  

o  K ŠČAS  

 

• Ako stály zapisovateľ má rozpracovanú zápisnicu z posledného zasadnutia ŠČAS na 95%, 

posledných 5% je stále v procese. 

• Uznesenie per rollam, ktoré, okrem iného, vyjadrovalo nedôveru predsedovi ŠRVŠ Bc. Filipa 

Šurana, bolo schválené. Ostatné dve uznesenia taktiež boli schválené. Bc. Filip Šuran vzhľadom na 

okolnosti, ktoré tomuto aktu sprevádzali sa neplánuje vzdať funkcie delegáta ŠRVŠ za UK. 

• Ďalej sa riešili štandardné body (komentovanie nájmov ...). 

 

o  K AS UK 

 

• Na pléne AS UK sa precizovalo a schválilo ďalšie uznesenie ohľadom plánovaného 

vysokoškolského zákona z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

• Schvaľovali sa nájmy nehnuteľného majetku UK (tie sa schvaľujú en block). 

• Schválil sa dodatok č. 1 vnútorného predpisu Štatútu Pedagogickej fakulty UK, ktorého cieľ bol 

odstrániť už neaktuálnu právnu úpravu (prenesenie kompetencie vyjadrovania sa k ŠP na 

Akreditačnú radu).  

• Súčasne bol schválený dodatok č. 1 k  Študijnému poriadku UK. Dodatok sa zaoberal dvomi javmi; 

dekan môže upraviť harmonogram štúdia vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu 

(napr. stanoviť, že laboratórne cvičenia budú vykonávané blokovou formou v priebehu posledného 

týždňa výučbovej časti semestra), druhá umožňuje dekanom fakúlt udeliť plošné výnimky 

študentom aj bez písomnej žiadosti študenta, napr. nemožnosť vykonať určitý predmet (terénne 

práce).  

• AS UK zobral na vedomie Koncepciu vizuálnej identity UK. 

• AS UK schválil dokument ohľadom strednodobej koncepcie nakladania s majetkom na roky 2020-

2030. Podstatou dokumentu bolo vytýčiť kľúčové zóny na rozvoj (od internátov v Mlynskej doline 
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po ľavý breh Dunaja), stanovenie prioritných investícií (Archív UK, obnova internátov – nezahŕňa 

kompletnú rekonštrukciu Šturaku B). 

• Schválenie Správy činnosti AS UK za rok 2020.   

Boris Bobáľ súčasne informoval prítomných členov ŠKAS ohľadom zmeny rezortu prorektora UK doc. RNDr. 

Daniela Olejára, PhD. Vyjadril nesúhlas s tým, akým spôsobom došlo k zmene rezortu prorektora pre IT 

a knižničné a edičné služby, a to zmenou Organizačného poriadku Rektorátu UK, bez upovedomenia 

akademickej obce. Prakticky zmenou Organizačného poriadku došlo k stavu, že prorektorovi boli odňaté úseky 

riadenia IT (CIT UK), knižnice, edičného centra a vydavateľstva UK.  

Bod č. 7  z programu zasadnutia – Rôzne  

Martin Csiba informoval ohľadom progresu zaobstarávania nábytku do zóny pod schodami pri M-VII. Dve 

tretiny nábytku sa už nachádza fyzicky na fakulte.  

Adam Otruba informuje, že svoj záväzok ohľadom riešenia dopravnej značky na prístupovej ceste k fakulte ešte 

nevyriešil. 

Martin Csiba na margo ankety uviedol, že študenti nevedia, čo ŠKAS robí, preto z vlastnej iniciatívy založil na 

Instagrame účet ŠKASu, na ktorom sa bude mapovať život Študentskej komory.  

Adam Otruba navrhol zriadenie fakultnej sociálnej siete, na novej platforme, na ktorej by mohla prebiehať 

instantne diskusia.  

Samuel Omasta vyjadril skepsu ohľadom nápadu Adama Otrubu. Obáva sa, že ľudia po študijných 

povinnostiach sa venujú / by sa chceli venovať iným povinnostiam. Na margo dodal, že nezavrhuje myšlienku, 

len sa obáva, že by sme to nevedeli urobiť dostatočne atraktívne. 

Adam Otruba zareagoval na margo Samuela Omastu s tým, že čerpal pri tomto nápade inšpiráciu z iných fakúlt, 

tie napr. využívajú na túto myšlienku platformu „DISCORD“. Vylúčil, že by táto platforma mala slúžiť na 

podvádzanie akéhokoľvek typu. Naopak, mala by mať kolegiálny charakter medzi študentom a učiteľom, nie 

vybudovania „exkluzívneho“ klubu.  

Martinovi Csibovi sa pozdáva myšlienka, je však skeptický ohľadom zapájania študentov do tejto aktivity. 

Adam Otruba poznamenal, že jediným spôsobom, ako by sme to zistili, je reálne vyskúšanie nápadu. 

Poznamenal, že platforma „DISCORD“ je momentálne na vzostupe.  

Boris Bobáľ poznamenal, že nemá nič proti myšlienke založenia komunikačnej platformy, no obáva sa, že je to 

na „dlhé lakte“, teda dlhšie obdobie, aké je priemerného študentského senátora.  
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Adam Otruba súhlasil, že problém s projektom by mohol nastať pri otázke kontinuity.  

Bod č. 8  z programu zasadnutia – Záver  

Vzhľadom na to, že body rokovania sa vyčerpali, Boris Bobáľ poprial prítomným členom ŠKAS úspešný štart 

letného semestra a veľa zdravia. Následne ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 19.21 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ 

Overili: členovia ŠKAS  

 

 

       Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 
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Príloha č. 1: Mapka FMFI UK, grafický návrh 
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Príloha č. 1: Mapka FMFI UK, navrhované umiestnenie 

 


