
 

 

Keď chceš vedieť viac:  

Vedel si, že máme v Troji vývojové dielne? Čo tak ich pretvoriť na niečo dostupné všetkým? Ako by teda ten 
makerspace mohol vyzerať? Profesionálne vybavená dielňa vrátane 3D tlače, laserovej rezačky a iného 
náradia prístupná študentom a zamestnancom MFF. Členstvo za prevádzkový poplatok ti dá možnosť 
prototypovať svoje nápady. Či už ide o súčiastky pre školské aktivity alebo tvoje osobné projekty.  

Po vzore západných univerzít si aj Matfyz zaslúži svoj startupový fond. Ako študenti často prichádzame 
s inovatívnymi riešeniami mnohých problémov. Práve fakulta nám ich môže pomôcť rozvíjať a dotiahnuť ich 
až k finálnym produktom.  

Využil si už študentský projekt? Vedel si, že na MFF máme špičkové experimentálne aj teoretické skupiny? 
Práve skrz projekty sa k nim môžeš dostať bližšie, no je potreba ich lepšie popularizovať. Chcel by som, aby 
sa veda a vývoj dostali do popredia. Nech každý študent vie, aké možnosti mu matfyz ponúka.  

Viaceré skupiny na matfyze sa venujú inovatívnym riešeniam klimatických problémov. Myslím si, že by sme 
mali byť výkladnou skriňou vedeckého pokroku, a chcem, aby výskum umelej fotosyntézy alebo pokročilých 
katalyzátorov neostával len v laborkách. Prototypy nových zariadení by sme inštalovali priamo na MFF 
a ukázali tak ich využiteľnosť. Viem, sú to veľké veci, a preto nechcem zabúdať ani na drobnosti ako je 
triedenie odpadu v našich budovách.  

 

 

Kto som?  

Pred koronakrízou, keď sme ešte normálne matfyzákovali, ste si ma 
zvolili do AS UK, kde som aktívnym členom viacerých komisií. Aj vďaka 
práci komisie pre IT, ktorú vediem, sa vytvorili odporúčania pre 
dištančnú výuku a skúšanie. Podieľame sa aj na tvorbe nového SISu. Ak 
sa chcete dozvedieť viac o tom, čo vo veľkom senáte robím, môžete si 
pozrieť zápisy z jednaní alebo môj vlog, ktorý bude pravidelnejší, až sa 
nám otvoria holičstvá.  

Počas bezkaranténneho obdobia organizujem hudobný festival, ktorý 
dodnes vediem v rodnom Prešove.  

 

Program v 15 sekundách:  

Matfyzáci si zaslúžia Makerspace 

Podpora dobrých nápadov študentov vytvorením startupového fondu MFF 

Spopularizovanie študentských projektov – skoršie zapájanie študentov k reálnemu výskumu  

Matfyzáci za klímu (svojim špecifickým spôsobom) 

Efektívne využívanie financií na MFF a zosúladenie malého a veľkého senátu 

 

 

Andrej Farkaš  

Neboj sa mi napísať a pýtať sa ma! 

Nájdi si ma na FB alebo mi napíš na farkasan@fzu.cz 


