
Zasedání SKAS 29.10.  

 

Přítomni: Tomáš Masařík, Zuzana Vytisková, Petr Vágner, Milan Pšenička, Vít Musil, Josef Svoboda 
hosté: Jiří Šejnoha, Peter Korscok, Marek Radecki (od 20:00) 
omluveni:  Lukáš Adam (od 18:46 online) 
nepřítomni Vojtěch Witzany 

Zasedání bylo zahájení 18:12 

0. Schválení programu 
Schválen tichým souhlasem 
 
1. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka 
Skrutátoři J. Šejnoha, P. Korscok 
 
Podle volebního a jednacího řádu, je v prvním kole volby předsedy nutno pro zvolení 6 hlasů, 
5 v druhé volbě 
Volby předsedy: VM navrhl TM. TM přijal PV navrhl ZV, ta nepřijala. 
Výsledek Tomáš Masařík 6 - 0 - 0 
Předseda byl zvolen v prvním kole 
 
Volba místopředsedy TM navrhl PV a ZV, oba přijali. 
Pro zvolení je potřeba 5 hlasů. 
Petr Vágner 5 - 0 - 0 
ZV 1-0-0 
Místopředsedou byl zvolen Petr Vágner. 
 
Volba pokladníka, navržen byl Milan Pšenička 
MP 5 - 0 - 1 neplatný, MP byl zvolen. 
 
2. SKASKY, web, emailová konference 
Konference 
Přehled existujících emailových konferencí  AS MFF UK 
zkas - aktuální zaměstnanecký seznam 
pas - předsednictvo 
skas-inner 
skas  
skas - l - seznam adres starých studentů.  
 
Konference "skas"  obsahuje velké množství lidí a ani neplní původní funkci, cílem bylo 
zachovat kontakty, ale někdy se omylem používá ve smyslu odpovídajícím "skas-inneru".  
SKAS - l seznam adres někdejších studentů, který je neaktuální, poslední akce 3 roky zpátky.  
Debata o cíli a o efektivním využívání konferencí 
 
Návrh  "skas-inner"  se převede na "skas", členy budou aktuální senátoři SKAS MFF UK + 
dva zástupci studentů MFF v AS UK a zároveň současný "skas" přejde na "skas-all" 
konferenci pro současné, bývalé a potenciální (náhradníky). 
Hlasování: 6 - 0 - 0 
 
JŠ předá údaje VM, který bude konference spravovat. 



 
Nástěnky  
Je potřeba aktualizovat fotky se jmény, budou se věšet SKASky - VM. 
 
Web 
Současná podoba je problematická, obsah je různého stáří a místy neplatný. Debata o smyslu 
webu za současného stavu. ZV ukáže na příštím zasedání "minimalistickou verzi" ve 
stávajícím rámci (vyházení nesmyslů z menu a podobně). 
FB MP + TM 
 
SKASky zachovat,obsah VM 
vyvěšování MP + TM 
 
Dotazy studentů ZV 
 
3. Zástupce pro nahrávání přednášek 
MP, podrobněji bude řešeno až se bude blížit další semestr 
 
4. Zástupci SKAS v komisích 
Shrnutí existence senátních komisí - studijní, legislativní, ekonomická 
+ děkanské - anketa, firmy, propagační, web 
Zájemci o senátní komise, kteří nebudou na zasedání AS se ozvou včas PV. 
 
5. Různé 
Proběhly besedy o GAUKu -  matematika (Jan Papež) cca 15 osob, druhé kolo cca 10 lidí, 
informatika (Martin Balko) a fyzika (Lukáš Šedivý) menší počet zájemců, stačí jedno kolo 
TM se zeptá, jestli je ze strany vedení sekcí zájem ocenit organizátory. 
  
Beánie  - je možnost pozdravit studenty. JS a PV 
 
DOD - dopoledne ZV a PV, odpoledne TM A LA. 
 
Místo zasedání - neexistuje shoda, místo konání se bude měnit po budovách MFF. 
Příští zasedání by mohlo být 26.11. 
 
Informace o rozpočtu SKAS jako celku a aktuálním stavu. 
 
M. Radecki se zeptal, jestli se nějak mění situace v otázce preference DPČ oproti pracovním 
smlouvám u doktorandů a důchodců, která byla zavedena z důvodu zákonných změn. 
Zákonné důvody podle něj netrvají. Členové SKAS v tomto směru nemají konkrétní 
informace, je možno zeptat se vedení na AS. 
 
6 k 62 se bude konat 19.11. od 19 hod v M1 
 
Tisk SKAS v budově Karlov  - lze proplácet z rozpočtu SKAS, TM se pokusí domluvit s 
labem/OMK. 
 
konec 20:42 


