
Zápis ze zasedání SKAS 9. 2. 2006
Přítomní členové SKAS: Martin Děcký, Milan Malý, Dominika Mat’ašová, Lukas Schmiedt, Jaroslav Trnka, Jan Verfl
Nepřítomní: Václav Klusák, Ondřej Zajíček

0. Seznámení s návrhem programu zasedání
Program zasedání byl přijat v navrženém znění tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu ze zasedání 1. 12. 2005
Text zápisu byl schválen tichým souhlasem.

2. Připomínky SKAS k nové místnosti
Členové SKAS vyjádřili své připomínky k nové pracovní místnosti senátu a vyslechli nejpodstatnější připomínky ze strany
předsednictva. Z podstatných připomínek padl především návrh na oživení místnosti pokojovou květinou.

3. Zpráva o časopisu, klubu
Pro nepřítomnost Václava Klusáka byl bod přesunut na další zasedání SKAS.

4. Zpráva o průběhu organizace plesu MFF a FF
Martin Děcký informoval o průběhu organizace Reprezentačního plesu MFF a FF. Členové SKAS vzali zprávu na vědomí.

5. Příprava setkání SKASu se studenty
Po krátké debatě bylo dohodnuto, že nejvhodnější termín pro uspořádání neformálního setkání členů SKAS se studenty bude
konec přezna nebo začátek dubna. Předběžně padl termín 5. – 6. 4. a Jan Verfl předběžně souhlasil s tím, že bude-li tou dobou
přítomen, zhostí se organizace setkání.

6. Propagace fakulty pomocí výstupů Softwarových projektů
Martin Děcký přednesl návrh studentů na pravidelné vydávání Ročenky softwarového projektu jako redigovaný výběr kvalitních
softwarových řešení studentů vzniklých v rámci studia (především v rámci předmětu Softwarový projekt).

Usnesení: SKAS navrhuje vedení fakulty propagovat kvalitní softwarové projekty svých studentů vydáváním sborníku Soft-
warového projektu. (6-0-0)

Předseda SKAS uvedl, že bude v této záležitosti podnikat další kroky, konkrétně bude kontaktovat projektovou komisi.

7. OpenSolaris BootCamp
Předseda SKAS informoval o možnosti organizovat na MFF UK v termínu 11. 3. 2006 ve spolupráci se společností Sun Micro-
systems a Czech OpenSolaris User Group veřejnou konferenci OpenSolaris BootCamp & InstallFest. Ze strany MFF UK by se
jednalo o zapůjčení přednáškových místností, části místní sít’ové infrastruktury a nejnutnější techniky.

Usnesení: SKAS doporučuje děkanovi MFF, aby podpořil konání akce OpenSolaris BootCamp jako vhodné formy propagace
informatiky na fakultě. (6-0-0)

8. Různé
a) Debata – stipendia, anketa, studijní problémy
V debatě byl řešen problém nástěnek SKAS v jednotlivých fakultních budovách, debatovalo se rovněž o příčinách ztrátovosti
Profesního domu a Sklářské dílny.
b) Datum příštího zasedání
Datum březnového zasedání SKAS bude určeno v emailové konferenci podle aktuálního vývoje ohledně termínů zasedání AS.


