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1. časť: Úvod  

 

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.  

 

Študentská komora Akademického senátu zasadla prvýkrát v novom zložení na “Ustanovujúcom senáte ŠKAS” 

dňa 17. júna 2019, na ktorom bol zvolený vtedajší podpredseda ŠKAS FMFI UK, Ondrej Tóth, za podpredsedu 

AS FMFI UK a súčasne bol za podpredsedu ŠKAS zvolený Boris Bobáľ.  

 

Potešujúcou správou bolo, že z volieb konaných v dňoch 14 - 15.5.2019 boli obsadené všetky mandáty z 

volebného obdobia 2017-2019 a súčasne vznikli dvaja náhradníci (Bc. Jaromír Mikulec a Adam Otruba). 

Obsadením všetkých mandátov môžeme predpokladať zachovanie kontinuity a hladký priebeh činností 

Študentskej komory v priebehu nadchádzajúceho akademického roku.  
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2. časť: Aktivity ŠKAS za akademický rok 2019/2020 

 

Okrem tradičných “výziev”, ktorým je ŠKAS vystavený počas letných prázdnin - “Prvácky týždeň” - sa objavili 

aj nové, rokovania so spoločnosťou Nexteria, n.o. a Vacuumlabs, s.r.o. Ohľadom projektu “IT kobka” resp. 

“MatFyz kobka by SuperScale”, resp. “UniSpace” ŠKAS spoločne s prodekanom pre IT, PR a spoluprácu s 

praxou, doc. RNDr. Martinom Homolom, PhD., a zástupcami neziskovej organizácie Nexteria, n.o. rokovali 

dovedna trikrát, a to: 13. júna 2019, v júli 2019  a 26. augusta o 15.30. S Vacuumlabs sa viedli rokovania 29. 

augusta 2019 v sídle spoločnosti Vacuumlabs na Radlinského č. 10.  

 

Dovedna sa priamych rokovaní so spoločnosťou Nexteria zúčastnil Ivan Agarský, Boris Bobáľ, Martin Csiba, 

Damián König, Adam Štefunko, Ondrej Tóth a Mária Zelenayová (prostredníctvom videokonferencie). Prvotná 

myšlienka “kultivácie” priestoru siaha ďaleko do minulosti. Prvé náznaky renovácie priestoru môžeme datovať 

na prelom rokov 2018/2019, kedy aj ŠKAS bol oslovený s úmyslom zrušenia šatne (pred IT kobkou) s 

argumentom umiestnenia kódových uzamykateľných skriniek, ktoré by boli súčasťou zrenovovaného priestoru 

(a plným nahradením šatňového priestoru). V priebehu rokovaní bola predostrená informácia, že investori by 

chceli využiť aj priestor vtedajšej Cauchyho klubovne a miestnosti ŠKAS, a tak získať jeden veľký ucelený 

priestor. U niektorých členov panovala obava zo straty tichej, oddychovej/relax zóny - Cauchyho klubovne 

(Boris Bobáľ), ktorá bola dedičstvom “od študentov pre študentov”. Druhým aspektom, ktorý sa objavil (keďže 

presne medzi Cauchyho klubovňou a IT kobkou bola situovaná miestnosť ŠKASu) bola potenciálna strata 

integrity Študentskej komory Akademického senátu.  

 

Počas rokovaní vyplynulo, že žiadna miestnosť na fakulte pre potreby ŠKAS nie je k dispozícii. Boris Bobáľ 

spoločne s doc. RNDr. Sebastiánom Ševčíkom, CSc. a RNDr. Róbertom Kyselom, PhD. našli prijateľnú 

alternatívu, a to miestnosť v pavilóne športu (S), ktorá bola pridelená neziskovej organizácii Veda nás baví, n.o. 

Pre potreby uskladnenia inventáru ŠKAS bol vyčlenený sklad v suteréne pavilónu matematiky.  

 

Počas letných prázdnin Boris Bobáľ zostavil prvý dokument zhrňujúci priebeh, propagáciu, vyhodnocovanie a 

interpretáciu komentárov od študentov - Report z ankety za LS 2019. Dokument bol predstavený členom 

Vedenia FMFI UK s cieľom upriamenia pozornosti a kladenia väčšieho dôrazu na anketu a konštruktívne 

pripomienky od študentov. Výsledkom bolo poverenie prodekana pre IT a prodekanky pre Bc. a Mgr. štúdium 

spolupráci so Študentskou komorou (v zastúpení predsedu Ondreja Tótha a podpredsedu Borisa Bobáľa). Boris 

Bobáľ vypracoval koncept novej smernice, ktorá reflektuje aktuálne potreby a kapacitné možnosti ŠVT. 

Následne sa uskutočnilo pripomienkové konanie všetkých poverených strán, na ktorom vzniesli námietky, ktoré 

boli následne zapracované. Smernica bola prerokovaná na Vedení fakulty v decembri 2019 a do platnosti 

vstúpila v januári 2020. Nová smernica stransparetnila a spresnila mechanizmus konania a vyhodnocovania 

ankety,  stanovuje minimálne hodnotenie, kedy je vyučujúci povinný reagovať na komentáre v ankete a 
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stanovila, že anketové otázky boli koncipované Vedením fakulty (za zamestnaneckú časť AOF) a ŠKAS (za 

študentskú časť AOF).   

 

Ďalšou výzvou bude pre ŠKAS hľadať riešenia pre chronické problémy, ktoré sa vyskytujú v niektorých 

oblastiach (fakulta, resp. študijné programy) niekoľko rokov. Plánujeme participovať stretnutie začiatkom 

akademického roka 2020/2021 s cieľom otvorenia riešenia problémov v jednotlivých študijných programoch.  

 

Týždeň pred oficiálnym začiatkom akademického roka sa už tradične koná tzv. Prvácky týždeň. ŠKAS pri 

spoluorganizácii mal už tradične na starosť obstaranie tričiek s potlačou “MATFYZ since 2019” (zabezpečil 

Ondrej Tóth), aktualizácia a tlač “Matfyzákov sprievodca po galaxii” (zabezpečili Ondrej Tóth a Boris Bobáľ), 

grilovačka (hlavný kuchár: Damián König; pomocní kuchári: Boris Bobáľ, Jaromír Mikulec, Adam Štefunko, 

Martin Csiba a Ivan Agarský) a prechádzka mestom (Boris Bobáľ, Martin Csiba, Erika Lettrichová, Jaromír 

Mikulec, Kristína Prešínska a Adam Štefunko). Členovia ŠKAS sa tiež zúčastnili v prvom dni Prváckeho 

sústredenia na úvodnom stretnutí s garantom, pri ktorom mohli študenti klásť študentovi otázky v uvoľnenej 

atmosfére.    

 

Začiatkom akademického roka Damián König nadviazal spoluprácu s Oddelením propagácie, čoho výsledkom 

bolo obnovenie tzv. fakultných mikín (zo znakom a nápisom fakulty). Ďalším vyústením spolupráce bolo 

vytvorenie nálepiek s dizajnovým logom “MatFyzu” a “matematicko-fyzikálnou tematikou” (Schrödingerova 

mačka, štylyzovaný Einstein s vyplazeným jazykom a iné) a v neposlednom rade  vytvorenie  tričiek s potlačou, 

ktoré si získali nielen študentov ale i zamestnancov. Martin Csiba sa stal hlavnou “propagačnou tvárou” fakulty. 

Súčasne v prvých týždňoch semestra sa Adam Štefunko a Martin Csiba zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl 

„Gaudeamus“. 

 

V novembri Erika Lettrichová a Ján Krnáč v spolupráci s prodekankou RNDr. Kristínou Rostás, PhD., vedúcou 

Oddelenia propagácie fakulty (PaedDr. Soňou Gažákovou, PhD.) a občianskym združením Future Generation 

Europe zorganizovali akciu Mini-Erasmus. Vybraní študenti dostali možnosť sa na tri dni ocitnúť v koži 

vysokoškolského študenta; zúčastniť sa reálnych prednášok (resp. cvičení), navštíviť fakultné laboratória, 

lezeckú stenu a pod. Po „výučbe“ bol pre účastníkov organizovaný popoludňajší program. Taktiež v novembri 

sa uskutočnilo stretnutie so sl. Denisou Novákovou (z Teach for Slovakia, n.o.) s cieľom sebapropagácie 

študentom na vysokých školách. Výsledkom spolupráce bola prednáška s témou “Time management”, ktorá sa 

uskutočnila začiatkom letného semestra. Ďalšia spolupráca bola pozastavená z dôvodu zatvorenia univerzity dňa 

9. marca 2020.  

 

Ku koncu výučbovej časti semestra sa konala už tradičná Kapustnica (organizoval Samuel Omasta). Popri 

tradičnej kapustnici, ne/alko punču a dobrej nálade, ktorá je vzácna ku koncu skúškového obdobia, sa 

uskutočnila i tombola o hodnotné ceny. Akcie sa zúčastnilo rádovo 300 študentov a zamestnancov.  
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Posledných týždňoch oboch semestrov sa ŠKAS spolupodieľal na tvorbe anketových otázok a jej propagácii 

študentom. Po uzavretí ankety sa ŠKAS podieľal na filtrovaní príspevkov (komentárov) od študentov. Technickú 

stránku celého procesu zabezpečoval Študentský vývojový tím (ŠVT).  

 

V januári (30. januára 2020) na pozvanie Adama Štefunka (počas zimného semestra sa zúčastnil programu 

Erasmus na univerzite v Ľubľani) navštívila fakultu oficiálna delegácia študentov z Minskej univerzity 

(Bieloruská republika).  

 

Žiaľ, v priebehu marca boli aktivity Študentskej komory potlačené “príchodom” celosvetového ochorenia 

spôsobeného vírusom SARS-CoV19, preto ďalšie plánované akcie a eventy boli s okamžitou platnosťou zrušené 

nadriadenými autoritami (príkazmi rektora, dekanom, RÚVZ a odubytovaním študentov z internátov).  

 

Ako vyvrcholenie “politickej” činnosti Študentskej komory za letný semester (a za celé obdobie ako celok) 

možno priradiť k schváleniu Študijného poriadku - vnútorného predpisu Fakulty matematiky, fyziky a 

informatiky - v ktorom okrem lepšie definovaných práv a povinností študenta bol schválený aj 2. opravný termín 

pri opakovanom zápise (a obhájený 2. opravný termín pri prvom zápise), či uznávanie predmetov z predošlého 

stupňa štúdia.   

 

3. časť: Evaluácia ŠKAS študentmi:  

 

Zrkadlom našej činnosti v očiach študentov v akademickom roku 2019/2020 môžeme použiť dáta z uskutočnenej 

ankety za dané obdobia. V hodnotení sme zaznamenali druhý najväčší nárast za semester (rozdiel medzi letným 

a zimným semestrom toho istého akademického roka - oranžový stĺpec) a tiež tretím najväčším nárastom medzi 

ZS v roku X a LS v roku X-1 (šedý stĺpec) - pre lepšiu názornosť prikladáme graf.  
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Oproti minulému roku treba pozitívne hodnotiť komunikáciu smerom k študentom. Webové sídlo Študentskej 

komory Akademického senátu - zona.fmph.uniba.sk/skas - bola udžiavaná priebežne (o priebežnú aktualizáciu 

sa staral Ivan Agarský). Zápisnice zo zasadnutí ŠKAS boli vyhotovené (v rámci možností) v priebehu pár dní 

od zasadnutia a zároveň publikované na webovom sídle. Zápisnice si ponechali rovnakú “informačnú kvalitu” 

ako po minulý rok s cieľom lepšieho priblíženia aktivít ŠKAS k širokej verejnosti. Súčasne boli priebežne 

aktualizovaná aj rubrika “udalosti”, ktoré Študentská komora organizovala, alebo na nich spoluparticipovala.  

 

3.1: Reakcia na komentáre z ankety 

 

V rámci priblíženia sa ku študentom bola vytvorená po vzore Čiernej skrinky aj “Oranžová skrinka” s rovnakým 

zámerom. Avšak jej zámer nebol plne naplnený. Študentská komora pri propagácii svojej činnosti využíva aj 

oficiálnu mailovú komunikáciu, pričom bola snaha informovať o najpodstatnejším udalostiach, ktorými ŠKAS 

“žil”. Počas letných prázdnin sa plánuje na webovom sídle ŠKAS koncept personalizovaných interview, ktorých 

cieľom je krátke predstavenie študentského senátora študentovi.  

 

V rámci ankety za letný semester Študentská komora riešila v spolupráci s Vedením fakulty prístup študentov 

so sťažením pohybom do knižnice, možnosť rozšírenia elektrických zásuviek v priestore knižnice, komunikáciu 

s prevádzkarom jedálne o úprave otváracích hodín, hodnotenia Študijného oddelenia (št. referentky a otváracie 

hodiny na ŠO), obnova počítačových miestností pre aktuálne potreby, obnovenie posluchární a sociálnych 

zariadení, dostatok interaktívnych tabúľ pre potreby študentov pedagogických odborov, väčšia interakcia 

zamestnancov s výsledkami ankety, koše na separovaný odpad a pod. 

 

4. časť:  Zastupovanie študentov na rôznych grémiach  

 

Členovia Študentskej komory boli pravidelne pozvaní na Vedenie FMFI UK (zúčastňoval sa predseda Ondrej 

Tóth, resp. podpredseda Boris Bobáľ), kde aktívne prezentovali  problémy študentov.  

 

Študentská komora mala zastúpenie v každej komisii Akademického senátu, čo dáva dobrý predpoklad na 

kvalitné a vyvážené návrhy schvaľované v pléne Akademického senátu FMFI UK. Študentskí senátori sa 

pravidelne zúčastňovali zasadaní Akademického senátu, na ktorom prispievali pozmeňujúcimi 

(proštudentskými) návrhmi vylepšiť schvaľované materiály.   

 

Zasadnutia Študentskej komory boli uskutočňované na pravidelnej báze. Jednotliví členovia Študentskej komory 

Akademického senátu sa zúčastňovali zasadnutí ŠKASu v rámci svojich študijných možností. Na zasadnutiach 

sa jednotliví členovia oboznamovali s prejednávanými materiálmi na komisiách a činnosťou Študentskej komory 

ako celku. Uzavretím fakulty a internátnych zariadení sa v súlade so zákonom 93/2020 Z.z. konalo dňa 4. mája 

dištančné zasadnutie Študentskej komory Akademického senátu prostredníctvom aplikácie MS Teams.  
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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 a ďalšie činnosti organizované 

Študentskou komorou. 

 

Za veľké pozitívum môžeme hodnotiť činnosť členov ŠKAS v jednotlivých komisiách Akademického senátu 

Univerzity Komenského. Členovia participovali v Komisii pre vysokoškolské internáty a ubytovanie (Samuel 

Omasta), Právnej komisii (Boris Bobáľ) a Pedagogická a vedecká komisia AS UK (Askar Gafurov, člen ŠRVŠ 

a AS UK). Môžeme skonštatovať, že transmisia informácii od študentských zástupcov v AS UK bola dostatočná. 

 

5. časť: Záver 

 

Jedným z nesplnených cieľov na rok 2019/2020 môžeme zaradiť koncept orientačných tabúľ (ŠKAS vypracoval 

koncepciu umiestnenia tabúľ), pričom návrh stroskotal vďaka nastoleniu unifikácii fakultných farieb a tvorbe 

novej “vizuálnej identity” Univerzity Komenského.  

 

ŠKAS sa bude v nasledujúcom volebnom období potýkať s veľkými výzvami v troch smeroch. Prvý druh výzvy 

bude udržať a pozdvihnúť úroveň Študentskej komory, zlepšiť propagáciu a dotiahnuť rozbehnuté projekty - 

orientačné tabule, sebapropagácia (dokončenie personalizovaných mini-interview, zavedenie periodického 

predstavovania senátorov) a rekonštrukcia a rozbehnutie novovznikajúcich priestorov pre potreby študentov.  

 

Druhá výzva sa bude odohrávať polovici októbra (13-14.10.2020) - pri riadnych voľbách. Pri týchto voľbách sa 

dovedna obmení (5+1) senátorov za nových. Bude výzvou pre ostávajúcich senátorov nájsť adekvátne náhrady, 

zaučiť ich a pripraviť pre nich čo najlepšie smerovanie.  

 

Tretia a posledná výzva nemá v dnešných dňoch jasné kontúry. Len veľmi jemne načrtneme, že hlavnú úlohu 

bude hrať vírus SARS-CoV19 a hľadanie v budúcich rokovaniach a vyjednávaniach čo najlepšie pozície pre 

študentov - pre tých, ktorých má ŠKAS zastupovať.  

 

 

Zostavil:  

Boris Bobáľ 

podpredseda ŠKAS FMFI UK 

       Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 

Jadro tejto Výročnej správy ohľadom činnosti ŠKAS za akademický rok 2019/2020 je možné nájsť vo 

Výročnej správe AS FMFI UK za rok 2019/2020, časť „H“.  


