Zápis ze zasedání SKAS MFF UK
konaného dne 4. 5. 2011
Přítomni: P. Lasák, P. Motloch, M. Radecki, J. Šejnoha, R. Švarc, J. Václavík
Omluveni: T. Jirotka, V. Kopal
Hosté:
M. Vyšinka, Z. Hrbáčková
Zasedání řídil M. Radecki, začalo v 18:19.

Program zasedání:
0) Schválení programu
1) Schválení zápisu z minulého zasedání
2) Zásady přijímacího řízení na ak. r. 2012/13
3) Organizace setkání se SKASem + anketa
4) Příspěvek sboru Sebranka
5) Organizace voleb do SKAS MFF UK, změna délky volebního období
6) Informace ze setkání s předsedou SKAS PřF UK (stráně)
7) Různé

0) Schválení programu
Program byl schválen tichým souhlasem.

1) Schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis z jednání 28. 2. 2011 byl schválen tichým souhlasem. J. Šejnoha navíc vyslovil
pochvalu T. Jirotkovi za příkladné zhotovení zápisu.

2) Zásady přijímacího řízení na ak. r. 2012/13
M. Radecki referoval o schůzce členů SKAS M. Radeckého a J. Václavíka s garantem
programu matematika doc. Johnem a proděkanem pro matematickou sekci Prof.
Štěpánem.
Prof. Štěpán podporuje myšlenku, že za podmínky úspěšného absolvování
korespondenčních seminářů by byly odpouštěny přijímací zkoušky. Avšak konsenzus se
stanoviskem SKASu již nebyl nalezen v otázce, co to úspěšné absolvování je. Prof.
Štěpán navrhuje uspořádat pro skupinu řešitelů speciální test.
Dále prof. Štěpán trvá na zachování kvót pro obor finanční matematika.
Vedení fakulty zaujímá k otázce odpouštění přijímacích zkoušek na základě
korespondenčních seminářů kladné stanovisko.

3) Organizace setkání se SKASem + anketa
Setkání se SKASem se uskuteční na rektorský den 18. 5. od 19:00 v Troji.
Na setkání bude krátce prezentována činnost SKASu v letošním akademickém roce.
Nezbytnou kulturní vložku zajistí spolek Sebranka. Poté bude prostor pro občerstvení a
neformální diskuzi.
J. Václavík napíše prof. Andělovi žádost o data ze studentské ankety.

4) Příspěvek sboru Sebranka
V úvodu se rozhořela debata o tom, jakou činnost preferovat při zvažování finanční
podpory z fondu SKASu. J. Šejnoha zmínil, že bychom měli podporovat zejména tu
činnost, která fakultu nebo SKAS reprezentuje. Vystoupila Z. Hrbáčková, která nás
seznámila s činností sboru Sebranka. Následně osvětlila účel žádosti o finanční podporu.
Spolek Sebranka v zájmu uniformity objednal trika s potiskem, ve kterých budou nadále
vystupovat. Celkem jde o 39 trik v ceně 6333 Kč. Z. Hrbáčková nespecifikovala
požadovanou částku s tím, že spolek ocení jakýkoliv příspěvek.
Usnesení: SKAS MFF UK schvaluje příspěvek sboru Sebranka ve výši 4500 Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0

5) Organizace voleb do SKAS MFF UK, změna délky
volebního období
M. Radecki informoval o nadcházejících volbách do SKAS MFF UK na příští akademický
rok, které se konají 11. 5. 2011. SKAS po volbách vyhotoví list s informacemi o nových
členech SKAS a vyvěsí je po jednom exempláři v jednotlivých budovách MFF UK.
Došlo na diskuzi o možné změně délky volebního období. M. Nečada, J. Šejnoha, M.
Radecki a P. Lasák budou během léta diskutovat další statut a volební řád SKASu.

6) Informace ze setkání s předsedou SKAS PřF UK (stráně)
M. Radecki informoval o dvou schůzkách s předsedou SKAS PřF UK J. Křížem. Hlavní
náplní obou byla kauza „Albertovské stráně“. Historie sporu sahá do roku 1999, kdy
rektor de iure přiřkl pozemky PřF UK. Poté byla mezi děkany podepsána neformální
dohoda o rozdělení území, která “měla být“ přetavena ve směrnici rektora. Ta však
nikdy světlo světa nespatřila. Spor se nyní vede o to, jak prostory využít. MFF UK (resp.
proděkan pro rozvoj, doc. Svoboda) je hodlají použít jako místo pro veřejnosti
nepřístupné vinice. Důvodem je, že byly údajně pozůstatky vinic z 18. století na tomto
místě nalezeny. PřF UK ústy J. Kříže nejen že nesouhlasí s tímto záměrem, ba dokonce
existenci bývalých vinic zpochybňuje. PřF UK má jiný plán.

7) Různé
Členové SKAS využili jednání k návštěvě atria v Troji, jehož rekonstrukce se plánuje. K
dispozici přitom měli plány, jak by měly prostory v budoucnu vypadat. J. Šejnoha vytkl
návrhům nedostatek důvtipu.
Také zde není domyšlené rozmístění míst k sezení vzhledem k zásuvkám. Prostory by
měly mít především společenskou funkci a návrhy by to měly patřičně reflektovat.
Jiří Šejnoha nadnesl možnost vypsání soutěže o grafický návrh pro SKAS.
Zasedání skončilo v 21:31.
Zapsal J. Václavík.

