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Dodatok č.1
k uzneseniu č. 5
Zo dňa 7. októbra 2019

Dodatok č. 1 sa vzťahuje k rozhodnutiu ŠKAS FMFI UK, ktorom presne vymedzuje (konkretizuje) body a),
b) a c) uznesenia č. 5 zo dňa 7. októbra 2019.
K bodu a):
ŠKAS žiada spoločnosť Vacuumlabs o vytvorenie tzv. „protokolu o miestnosti „VacuumZone“ (ďalej ako
„protokol“). Cieľom vytvorenia protokolu je vymedzenie presných a jasných hraníc účelu a využívania
miestnosti. Sme si vedomí, že ŠKAS je volený orgán, t.j. členovia, ktorí sú pri začiatkoch projektu
VacuumZone nemusia byť členmi ŠKAS FMFI UK počas riadneho fungovania projektu VacuumZone.

ŠKAS FMFI UK odporúča, aby pre členov AOF1 boli v protokole obsiahnuté nasledujúce:
•
•
•

Účel miestnosti
Využívanie miestnosti AOF v časoch, keď sa v miestnosti VacuumZone nebudú konať spoločenské
akcie (tzv. „eventy“), to znamená možnosť využívania miestnosti v čase osobného voľna AOF
Spôsob, akým bude možné danú miestnosť rezervovať (napr. Google Kalendár)

ŠKAS FMFI UK sa zároveň zaväzuje, že v rámci prípravnej fáze bude pripomienkovať návrh miestnosti
VacuumZone do 16. októbra 2019 (streda) do 12.00 SELČ.
V rámci pripomienkovania požadujeme, aby sa vo vnútornom priestore miestnosti VacuumZone nachádzali
aspoň dve skrine s funkčným zamykaním na úschovu osobných vecí študentov a návštevníkov, pričom ak to
technické riešenie zabudovaných skríň umožňuje, aby jedna zabudovaná skriňa bola šatníková.
Ďalej zároveň odporúčame vzhľadom na charakter miestnosti (dve strany miestnosti sú presklené), aby bol
osadený systém na tienenie proti priamemu slnečnému svitu.
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K bodu b):
Pre účely ŠKAS žiadame poskytnutie priestoru a inventáru miestnosti, ktorý je súčasťou priestoru
VacuumZone na účely akcií organizovaných pod záštitou ŠKAS FMFI aspoň jedenkrát za mesiac po dobu
maximálne troch hodín.
Zároveň sa zaväzujeme, že záujem o využitie miestnosti oznámime spoločnosti Vacuumlabs minimálne päť
pracovných dní pred plánovanou akciou.

K bodu c):

ŠKAS FMFI UK sa zaväzuje, že alokuje sumu 1 000€ (slovom: tisíc eur) do 30-tich dní od podpísania
zmluvy a spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v prospech spoločnosti Vacuumlabs.

Dodatok č. 1 k uzneseniu č.5 nadobúda schválením Študentskou komorou Akademického senátu FMFI UK,
podpísaním predsedu ŠKAS FMFI UK a zástupcom spoločnosti Vacuumlabs pre projekt VacuumZone
okamžitú platnosť.

Mgr. Ondrej Tóth
predseda ŠKAS FMFI UK

V Bratislave dňa 07. októbra 2019
Vyhotovil: Boris Bobáľ
Overili: členovia ŠKAS

