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ŠKAS FMFI UK mal rozsiahle aktivity, ktorými chcel zaujať študentov nielen vo voľnočasových aktivitách, ale 

aj v aktivitách nasmerovaných k naplneniu hlavného poslania fakulty. Zasadnutia ŠKAS boli organizované 

podľa potreby. V zverejňovaných zápisniciach sú uvedené informácie o plánoch, návrhoch a stave 

rozpracovaných aktivít.  

 

Začiatok akademického roka bol pre ŠKAS výzvou. V riadnych voľbách konaných v dňoch 14.05.-15.05.2018 

sa uchádzali o členstvo len traja študenti. Počas prvých mesiacov zimného semestra mal ŠKAS dovedna 5 

členov.  

Zuzana Halgašová udržovala časť stránky fakulty zameranú na aktivity ŠKAS 

(https://zona.fmph.uniba.sk/skas/). Treba skonštatovať, že údržba stránky (jej priebežná aktualizácia, pridávanie 

zápisníc a informácií o činnosti ŠKAS) bola robená sporadicky, resp. s niekoľkotýždňovým omeškaním. 

Pozitívne môžeme hodnotiť komplexnosť a rozsiahlosť zápisníc ŠKAS.  

 

Treba zdôrazniť, že nie všetci členovia ŠKAS rovnako participovali na aktivitách, ktoré ŠKAS vyvíjal. Medzi 

najaktívnejších členov patrili Viktor Baniar, Boris Bobáľ, Jaromír Mikulec, Adam Štefunko (predseda ŠKAS) 

a Mária Zelenayová. Na zasadnutiach AS FMFI UK členovia ŠKAS pripomienkovali materiály predkladané 

dekanom fakulty a prodekanmi fakulty, aktívne participovali na organizačnom zabezpečení doplňujúcich a 

dodatočných volieb do orgánov akademickej samosprávy (ŠKAS, AS UK a ŠRVŠ) v októbri 2018 a riadnych 

voľbách do ŠKAS v máji 2019. Treba poznamenať, že študenti mali zastúpenie vo všetkých komisiách v rámci 

AS FMFI UK, čím prispeli k diskusii a vylepšeniu predkladaných materiálov.  
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Na zasadnutiach ŠKAS sa členovia navzájom oboznamovali s jednotlivými materiálmi a závermi rokovaní 

jednotlivých komisií AS, konzultovali myšlienky, ako zlepšiť celkový pobyt na v priestoroch fakulty a štúdium 

na fakulte, pripravovali akcie, workshopy, prednášky a pod. Na niektorých zasadnutiach bol prítomný aj dekan 

fakulty, členovia ŠKAS mali možnosť konzultovať rôzne problémy študentov, ktoré sa spájajú so štúdiom a 

pobytom na fakulte, napr. používanie výkazov o štúdiu (indexov), študentská anketa, relax priestory pre 

študentov a pod.  

 

Medzi najvýznamnejšie aktivity ŠKAS možno spomenúť spoluúčasť na organizácii prváckeho týždňa, 

zaobstaranie tričiek s potlačou znaku fakulty, aktualizáciu príručky „Matfyzákov sprievodca po galaxii“ 

oboznámenie prvákov s priestormi fakulty a organizácia tradičnej prehliadky Bratislavy. V priebehu októbra 

2018 poslali všetkým prvákom prostredníctvom mailovej komunikácie formulár, ktorého hlavným cieľom bolo 

zistiť postrehy a námety na zlepšenie „prváckeho týždňa“ do budúcnosti.  

 

Členovia ŠKAS sa aktívne zapojili do organizácie Beánie FMFI UK. Úspešný bol vianočný matfyzácky punč a 

kapustnica a tradičná tombola, akcie sa zúčastnilo približne 250 až 300 študentov. Prispeli k organizácii Dňa 

otvorených dverí, propagovali fakultu cez sociálne siete prostredníctvom Facebookovej stránky „MatFyz je In“.  

 

Medzi ďalšie činnosti ŠKAS treba spomenúť organizovanie akcie Mini-Erasmus v spolupráci s vedením fakulty 

(prodekan T. Vinař a prodekanka K. Rostás), vedúcou propagačného oddelenia fakulty S. Gažákovou a 

občianskym združením Future Generation Europe. Vybraní študenti dostali možnosť sa na tri dni ocitnúť v koži 

vysokoškoláka; zúčastniť sa riadneho vyučovacieho procesu, navštíviť laboratória, lezeckú stenu. Po „výučbe“ 

bol pre účastníkov organizovaný popoludňajší program.  

 

V prvej polovici akademického roka ŠKAS organizoval diskusie s rôznymi odborníkmi z praxe, resp. zo 

zaujímavých tém, ktoré by mohli študentov zaujať, napr. diskusia s Ľubomírom Dragom - „Ako si napísať 

úspešný životopis“ (organizoval Ondrej Tóth), diskusia s doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD. (prorektorom 

pre informačné technológie) a Marekom Šebom - „Čo nám môže ponúknuť vysoká škola?“ (organizoval Adam 

Štefunko). V rámci letného semestra bola organizovaná diskusia s RNDr. Jaroslavom Varcholom, PhD. - 

diskusia na tému: „Čo je realita?“ (organizovala Mária Zelenayová).  

 

ŠKAS v nasledujúcom akademickom roku čakajú nové výzvy. ŠKAS participoval a spracoval myšlienku 

orientačných tabúľ, ktoré by mali sprehľadniť a zjednodušiť orientáciu na fakulte pre návštevníkov a študentov 

fakulty. Zriadenie nových (spoločensko-pracovných) miestností externými spoločnosťami predstavovalo novú 

aktivitu prodekana M. Homolu, pričom ŠKAS dostal ponuku participovať na týchto projektoch. Taktiež sa 

nadviazala spolupráca pri tvorbe novej smernice dekana o organizačnom zabezpečení a priebehu študentskej 

ankety, spolupráca na posudzovaní komentárov v študentskej ankete či vytvorení propagačných materiálov 

fakulty (tričká, mikiny, nálepky a pod.).  
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Aktivity študentskej komory AS podporil dekan a Vedenie FMFI UK, ktorí jej v rozpočte fakulty pridelili 

finančné prostriedky, ktorých výška pokrýva finančné nároky na podujatia organizované ŠKAS. 

 

 

 

Zostavil:  

Boris Bobáľ 

podpredseda ŠKAS FMFI UK 

       Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 

Text Výročnej správy je prebraný z Výročnej správy o činnosti AS FMFI UK, časť „H“. 


