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Uznesenie č.4/2019
Zo dňa 9. júla 2019

Študentská komora akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave ( ďalej len ako: „ŠKAS FMFI UK“) sa dňa 9. júla uzniesla formou per rollam na nasledujúcom
stanovisku:
ŠKAS FMFI UK podporuje rozširovanie počtu miestností pre študentov s účelom trávenia voľného času medzi
blokmi výučby v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Členovia ŠKAS FMFI UK sa uzniesli na participácii projektu „IT Kobka – rekonštrukcia“ nasledujúcim
spôsobom:
a)

Poskytnú finančnú podporu z rozpočtovej položky ŠKAS. Jej výška, resp. percentuálna
spoluúčasť ŠKAS FMFI UK na projekte „IT Kobka – rekonštrukcia“ je na osobité zváženie,
ktoré je nad rámec tohto uznesenia

b)

Poskytnú priestory miestnosti „ŠKAS“, ktorá priamo susedí s miestnosťou „IT Kobky“.
Túto miestnosť ŠKAS FMFI UK uvoľňuje v dobrej viere, že bude priamo integrovaná do
plánovanej rekonštrukcie s účelom rozšírenia efektívnej plochy projektu „IT Kobka –
rekonštrukcia“ v prospech študentov a ich záujmov

Bod b) je uskutočniteľný iba prípade, že v rámci pasportizácie priestorov fakulty (konkrétne blokov „F1“,
„F2“, „M“ a „I“) sa nájde vhodný a kapacitne vyhovujúci priestor pre aktuálne potreby ŠKAS. Máme za to,
že ponúkaná alternatíva za miestnosť „ŠKAS“ (prednostné právo v jednom z plánovaných boxov) nie je
adekvátna vzhľadom k povahe a funkciám, ktoré ŠKAS FMFI UK zastupuje.
ŠKAS FMFI UK sa zároveň uzniesla, že ďalší priestor, o ktorý bol javený záujem (miestnosť „Cauchyho
Klubovňa“ ďalej len „CK“) bola zariadená v roku 2014 členmi ŠKAS, zrekonštruovaná a uvedená do
prevádzky pre študentov.
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CK je od študentov pre študentov, preto sme uznali za vhodné si CK ponechať aj naďalej vo svojej správe.
Máme za to, že priestor v súčasnej podobe je pre študentov vyhovujúci, t.j. spĺňa účel, na ktorý bol vytvorený.

Toto uznesenie nadobúda schválením ŠKAS FMFI UK okamžitú platnosť.

Mgr. Ondrej Tóth
predseda ŠKAS FMFI UK

V Bratislave dňa 09. júla 2019
Vyhotovil: Boris Bobáľ
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