
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 1. 10. 2019
Zapsal: Ondřej Knopp
Přítomní členové SKAS: Petr Houška, Ondřej Knopp, Peter Korcsok, Zuzana Procházková,
Patrícia Schmidtova, Vojtěch Švandelík, Vilém Zouhar
Omluveni: Jana Novotná
Hosté:

Zasedání bylo zahájeno v 19:30, zasedání řídila PS.

Program zasedání
0. Privítaní nových členů SKAS
1. Schválení programu zasedání a schválení zápisů z minulých zasedání
2. Aktualizaze členů senátních komisií
3. Volba předsedů, místopředsedů a pokladníka
4. Program SKAS na tento akademický rok
5. Besedy o GAUK a SFG
6. Různé

0 Přivítání nových členů SKAS

Staří členové přivítali ty nové a všichni se vzájemně představili.

1 Schválení programu zasedání a schválení zápisů z minulých
zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

2 Aktualizaze členů senátních komisií

OK chce vstoupit do Ekonomiské komise. ZP chce vstoupit do propagační komise. VŠ chce vstoupit do
studijní a propagační komise. PS osloví staré členy SKAS, kteří sjou ve stávajících komisích, zda-li si svoji
funkci chtějí ponechat. Josef Svoboda bude vyškrtnut ze studijní komise.

3 Volba předsedů, místopředsedů a pokladníka

PH, PK a VZ byli tichým souhlasem pověřeni do volební komise.

PK nominoval PS na předsedu SKAS a ta nominaci přijala. PS nominovala VŠ na předsedu SKAS
a ten nominaci přijal. V anonymním hlasování dostal VŠ 1 hlas a PS dostala 6 hlasů. PS byla zvolena
přesedou SKAS.

PS nominovala OK a VŠ na místopředsedu SKAS a ti nominaci přijali. V anonymním hlasování dostal
VŠ 3 hlasy a OK dostal 4 hlasy. OK byl zvolen místopřesedou SKAS.

PS nominovala PH a VŠ na pokladníka SKAS a ti nominaci přijali. V anonymním hlasování dostal
PH 7 hlasů a VŠ dostal 0 hlasů. PH byl zvolen pokladníkem SKAS.

PS navrhla VŠ na kandidáta SKAS na jednatele AS.
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4 Program SKAS na tento akademický rok
1. Čeká nás volba děkana.
2. Vyřešit elektronický volební systému voleb do AS.
3. Zúčastnit se semináře o finančních záležitostech fakulty.
4. Skasky s předtavením všech studentkých spolků a aktivit na MFF UK. Skasky bude koordinovat

OK a rozesílat a editovat je bude PK.
5. Zřídit na webu SKAS spolkový rozcestník a rozcestník organizací pod MFF včetně sportovních

Klubů KTV.
6. Předseda SKAS bude spravovat FB SKAS
7. Vytvořit tangramové logo SKAS
8. Aktualizovat nástěnky. OK bude spravovat nástěnku na Tróji a Karlově. ZP bude spravovat ná-

stěnku na Karlíně. VŠ bude spravovat nástěnku na Malé Straně.
9. OK a PK se budou účastnit kolegia děkana.

5 Besedy o GAUK a SFG

PK představil problematiku GAUK a nasdílel informace o GAUS do sociálních sítí. PK představil pro-
blematiku SFG. Také představil problematiku besedy GAUK a SFG. Tichým souhlasem jsem se shodli,
že pozveme doktorandy a Markétu Lopatkovou, zajistíme občerstvení a místnost s tabulí a projektorem.
PK osloví spolužáky. Na Fyzikální sekci doktorandy osloví PS. VŠ osloví členy spolku SIAM.

6 Různé

PS vznesla nedostatek studentů MFF UK na Guadeámu v Brně. PS osloví své známé. OK pro tento účel
oslovil Martina Ziku.

ZP vznesla problematiku nerozdělených magisterských státnic od obhajoby dipolomových prací mimo
Informatickou sekci.

Usnesení:„SKAS podporuje rozdělení statních závěrečných zkoušek na všech studijních oborech.“ 7:0:0
Schváleno.

Vznesli jsme téma nevhodného ústního i elektronického vyjádřování RNDr. Rudolfa Kryla. Bylo na-
vrhnuto k tomuto tématu kontaktovat prof. RNDr. Jiřího Sgalla, DrSc.. Vznesli jsme téma opožděného
zveřejnění studentnkých aknet pro odstranění možnosti strachu z vyučujících v reakci na aketu.

Bylo navrženo umístění veřejně přístupné mikrovlné trouby na Malou stranu. Konkrétní poloha bude
ještě prodiskutována a bude k tomuto tématu kontaktován prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc..

Jednání bylo ukončeno v 23:00.
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