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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

ŠTUD EN TSK Á K OM ORA AK ADEM ICK ÉHO 

SENÁ TU  

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 22.05.2019 

ZÁPISNI CA  

Zo 9 1.  zasadnut ia  Študents kej čas ti  akademického s enátu  

z  dňa 22. mája 2019  

Miestnosť:  ŠKAS  

 

Začiatok zasadnutia: 13.05 hod. 

Prítomní:   

Baniar V., Bobáľ B.  ,Krnáč J. ,Lettrichová E. ,Mikulec J., Zelenayová M. 

Neprítomní:  

 ---- 

Ospravedlnení:  

Eckertová T., Halgašová Z., Štefunko A. (predseda ŠKAS FMFI UK), Tóth O., (podpredseda ŠKAS 

FMFI UK) 

Hostia:  

 ----  

Program zasadnutia:  

1. Resumé všetkých projektov, na ktorých začal ŠKAS participovať v akademickom 

roku 2018/2019 

a) Orientačné tabule. 

b) Sprievodca („guideline“) anketou – ako ju správne vyplniť. 

c) Koše na separovaný/komunálny odpad – revízia. 

d) Propagácia ŠKAS – mikiny, tričká s logom (tematikou) FMFI UK, resp. tričká 

s vedeckou tematikou. 

e) Časopis 

f) Uvítanie členov ŠKAS (príprava neformálneho stretnutia na 28.5.2019). Príprava 

(oboznámenie súčasných členov) na ustanovujúce zasadnutie.  

g) Oboznámiť nových členov s administratívno-legislatívnymi záležitosťami spojenými 

s činnosťou ŠKAS pri organizácii a vyhodnocovaní (tzv. „filtrovaní“) príspevkov 

ankete. 

2. Vrátenie kľúčov od „Cauchyho klubovne“ a „ŠKASOVNE“ 

                                                             
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2018)  po koniec letného skúškového obdobia 
(t.j. 30.6.2019). 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifnuTYpLngAhUBZlAKHVm7CfoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffmph.uniba.sk%2Ffileadmin%2Ffmfi%2Ffakulta%2Fvyrocne_spravy%2FFMFI_vyrocna_sprava_2013.pdf&psig=AOvVaw3jAvHcm5DAGUbf1p9Isk6z&ust=1550167121577285
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3. Spolupráca študentov so ŠKAS, ktorí neboli zvolení vo voľbách do ŠKAS. 

4. Informácie z komisií (18.5.2019 – spoločné zasadnutie KaPK a PK, 21.5.2019 – 

zasadnutie KpHaR) 

5. Rôzne 

Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu (ďalej 

len „ŠKAS“).  

Zasadanie viedli simultánne všetci prítomní členovia ŠKAS. 

Bod č.1 z programu zasadnutia – Resumé všetkých projektov, na ktorých začal ŠKAS participovať 

v akademickom roku 2018/2019 

 a) orientačné tabule 

Jaromír Mikulec pripomenul členom ŠKAS, že s Borisom Bobáľom s ktorým participuje na projekte „Orientačné 

tabule“ sa stretnú v piatok (24.5.2019 o 14:00). Pri tejto príležitosti vyriešia ostávajúce sporné otázky, ktoré sa pri 

projekte vyskytli (napr. označovanie katedier na orientačných tabuliach, aktualizovanie miestností, „zhustenie 

tabúľ“...). Jaromír Mikulec pri tejto príležitosti pozval prítomných členov ŠKAS, že ak majú záujem riešiť tento 

projekt, sú vítaní.  

Následne chcú osloviť dekana (Prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc.) o stretnutie a predložiť im v mene ŠKAS 

tento projekt.  

b) Sprievodca (guideline) anketou – ako ju správne vyplniť. 

Mária Zelenayová uviedla, že aktívne komunikuje s prodekanom Doc. RNDr. Martinom Homolom, PhD. 

ohľadom ankety. Prodekan prostredníctvom mailu oznámil, že členom ŠKASu bude umožnené moderovať 

príspevky v ankete (upraví anketu tak, aby mali členovia ŠKAS legitimáciu na základe kódexu rozhodnúť, ktorý 

príspevok je v rozpore s pravidlami ankety a ktorý nie je). Zároveň podotkla, že guideline existuje (momentálne 

čaká na schválenie prodekanom) a nie je ho možné zaimplementovať do aktuálnej ankety, keďže už je spustená.   

Zároveň Mária Zelenayová písala „SKAS matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy“ s prosbou, ako 

u nich je ošetrená anketa a kto moderuje (filtruje) sporné komentáre. Boris Bobáľ spomenul, že písal 

„Fachschaftsinitiative Physik HU Berlin“ (vo voľnom preklade: „Iniciatíva študentskej rady Humboldtovej 

univerzity v Berlíne“) s prosbou, ako oni majú ošetrenú anketu (do spísania zápisnice bez odpovede).  

c) Koše na separovaný/komunálny odpad – revízia. 

Ján Krnáč zmapoval existujúci stav košov na separovaný a komunálny odpad na fakulte. Uviedol, že na fakulte 

panujú isté disproporcie v umiestnení košov. Zároveň oznámil, že komunikoval s predsedom ŠKAS Adamom 

Štefunkom, ktorý mu oznámil, že košov je podľa jeho názoru na fakulte dostatok a je ich potrebné len 

reorganizovať.  Viktor Baniar sa opýtal, či existujúce rozloženie nie je spôsobené aktuálnou potrebou študentov. 

Boris Bobáľ odpovedal, že tiež zmapoval stav a podľa jeho úsudku nemajú koše žiadnu „odpadovú politiku“. 

Uviedol príklad, že vo vestibule fyziky sa nachádza pri každom stĺpe (dovedna sedem) košov na netriedený 

komunálny odpad a napr. je problém v pavilóne fyziky s košom na papier.   

d) Propagácia FMFI – mikiny, tričká s logom (tematikou) FMFI UK, resp. tričká s vedeckou tematikou. 

Prostredníctvom fakultnej mailovej komunikácie bola ŠKASu adresovaná prosba o kúpu „matfyzáckych“ mikín. 

Mária Zelenayová a Zuzana Halgašová prostredníctvom mailu oznámili, že momentálne ŠKAS (a ani nikto iný na 

škole) nevyrába a nepredáva tričká a mikiny s logom ŠKAS študentom.  

Na stretnutí Boris Bobáľ a Mária Zelenayová upozornili na fakt, že jeden kandidát do ŠKAS – Damián König – 

mal vo svojich programových tézach spomenuté, že sa chce venovať propagácii matfyzu prostredníctvom tvorby 

propagačných materiálov (napr. mikín, tričiek atď.). 

 

https://fachini.physik.hu-berlin.de/StartSeite
https://fachini.physik.hu-berlin.de/StartSeite
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e) Časopis 

Viktor Baniar informoval o súčasnej podobe plánovaného časopisu. Uviedol, že v júni (vzhľadom na jeho 

študijné povinnosti) vie spísať koncept časopisu a koncept posunúť Oddeleniu propagácie fakulty (konkrétne p. 

Soni Gažákovej). Tento časopis, ktorý bude v réžii študentov by sa mohol distribuovať aj medzi študentov 

stredných škôl (posielať poštou) a byť posielaný aj ako Newsletter prostredníctvom fakultnej mailovej 

korešpondencie. Členovia ŠKAS ocenili snahu Viktora Baniara spolupracovať na projektoch, aj keď nebude 

riadnym členom ŠKAS a riadnym členom AOF.  

f) Uvítanie členov ŠKAS (príprava neformálneho stretnutia na 28.5.2019). Príprava (oboznámenie súčasných 

členov) na ustanovujúce zhromaždenie.  

Boris Bobáľ ako predseda Študentskej volebnej komisie (ďalej len ako „ŠVK“) pre riadne voľby do ŠKAS 

oznámil kandidátom bezprostredne po voľbách výsledky riadnych volieb hromadným mailom všetkým 

kandidátom, kde im vyjadril vďaku, že majú záujem spolupracovať na zlepšovaní fakulty a zároveň ich 

oboznámil s ďalším postupom.  

Mária Zelenayová ako členka ŠKAS a ako aj členka ŠVK im zablahoželala k zvoleniu do ŠKAS, zároveň založila 

ankety (tzv. „Doodle“) ohľadom neformálneho stretnutia novozvolených členov ŠKASu spolu s ostatnými. Toto 

stretnutie sa uskutoční dňa 28.5.2019. Mária Zelenayová poprosila prítomných členov ŠKAS, aby sa vo vlastnom 

záujme zúčastnili.  

Zároveň Boris Bobáľ pripomenul, že pre potreby nových členov sa každoročne koná „ustanovujúce zasadnutie 

ŠKAS“. Toto zasadnutie vedie predseda Mandátovej komisie (RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.), na ktorom sa 

vyhlásia výsledky volieb, rozdajú dekréty o zvolení novozvoleným členom ŠKAS. Zároveň na tomto zasadnutí 

ŠKAS sa volí podpredseda Akademického senátu (a predseda ŠKAS) a podpredseda ŠKAS.  

Mária Zelenayová sa opýtala, či nemôže byť tzv. Uvítacie stretnutie chápané ako Ustanovujúce stretnutie ŠKAS. 

Boris Bobáľ odpovedal, že novozvolení členovia ŠKAS v čase konania stretnutia ešte nemajú mandát na voľbu 

predsedu a podpredsedu ŠKAS (oficiálne im začína mandát až od 1.6.2019). Avšak podotkol, že na uvítacom 

stretnutí môžeme ich oboznámiť s činnosťou ŠKAS, ukázať im, kde na fakulte sídlia proštudentské organizácie 

a neformálne s nimi porozprávať.  

Zároveň Boris Bobáľ poveril Máriu Zelenayovú, aby napísala mail členom ŠKAS, ktorým mandát pokračuje aj 

v nasledujúcom akademickom roku (t.j. do roku 2020) a novozvoleným členom ŠKAS, v ktorom by dohodla 

fixný termín Ustanoveného zasadnutia. „Deadline“ na vyjadrenie je stanovený do 24.5.2019 do 9.30.   

g) Oboznámiť nových členov s administratívno-legislatívnymi záležitosťami spojenými s činnosťou ŠKAS pri 

organizácii a vyhodnocovaní (tzv. „filtrovaní“) príspevkov ankete. 

Pri príležitosti neformálneho stretnutia by súčasné zloženie ŠKAS chcelo oboznámiť nových členov, že vedenie 

FMFI UK (v zastúpení p. prodekana Homolu) umožnilo členom ŠKAS možnosť participovať na „filtrovaní“ 

komentárov v ankete, táto spolupráca je vzhľadom na poddimenzovanie Študentského vývojového a vzhľadom na 

správne a bezproblémové fungovanie ankety v súčasnej podobe viac ako nutná. 

 

Bod č.2 z programu zasadnutia – Vrátenie kľúčov od „Cauchyho klubovne“ a „ŠKASOVNE“ 

Prítomní členovia ŠKAS súhlasili s tým, že ako odchádzajúci členovia odovzdajú kľúče od „Cauchyho 

Klubovne“ a od miestnosti ŠKAS.  

Bod č.3 z programu zasadnutia – Spolupráca študentov so ŠKAS, ktorí neboli zvolení vo voľbách do ŠKAS 

Jaromír Mikulec na zasadnutí ŠKAS uviedol, že aj ako bývalý člen ŠKAS by chcel naďalej spolupracovať na 

projektoch ŠKAS. Boris Bobáľ uviedol, že tiež pozná jedného študenta – (Frederika Ďalaka) – ktorý by chcel 

spolupracovať so ŠKAS.  
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Bod č.4 z programu zasadnutia – Informácie z komisií (spoločné zasadnutie KaPK a PK, zasadnutie 

KpHaR) 

Ján Krnáč, ktorý sa zúčastnil dňa 21.5.2019 na zasadaní Komisie pre hospodárení a rozvoja informoval 

o prejedávaných materiáloch.  

Boris Bobáľ a Mária Zelenayová informovali o dianí na spoločnom zasadnutí Koncepčnej a právnej komisie 

a Pedagogickej komisie, ktorá sa konala 17.5.2019  

Bod č.5 z programu zasadnutia – rôzne 

Do bodu rôzne sa nik neprihlásil  

 

Koniec zasadnutia: 14.20 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (člen ŠKAS), spísané dňa 22.5.2019. 

 

    v.r. 

 

        Bc. Adam Štefunko 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 


