
První úvodní schůze SIMS, 30. 11. 2021 

Zahájení: 19:30 

Pauza: 21:00, 23:00 

Ukončení: 23:30 

 

Přítomní: Michaela Němcová, Matěj Lucovič, André Baroš, Daniel Kraus, Kristýna Sluková, Tereza 

Štolová, Marína Kováčová, Michal Furch, Ana Vavanová, Petr Stránský, Michal Ostrý, Lukáš Drobec, 

Barbora Krempaská, Tomáš Košek, Agáta Kalkusová, David Kalina 

Distančně: Daniel Paál, Matyáš Diestler 

Omluvení: Klára Smitková, Tomáš Čevela, Karolína Mrázková, Lukáš Filip, Peter Václavík, Jakub 

Šindelář, Tomáš Brabec, Aneta Havránková 

 

Počas schôdze sa prejednávalo niekoľko tém, ktoré SIMS čakajú v najbližšej dobe. Zdokumentované sú 

v nasledujúcich bodoch.  

 

1. IMS Hollywoodske Vánoce 

● prejednávanie alternatív miest konania sa akcie (vzhľadom na COVID-19 situáciu) 

● z dôvodu protipandemických opatrení program zmenený na ,,výlet”  

○ návrh odhlasovaný väčšinou  

○ destinácia výletu upresnená čo najskôr (do konca 48. kalendárneho týždňa) 

2. Hlasovanie za vymenovanie Anežky Kotkovej za čestnú členku 

● návrh Mišky Němcovej 

● jednohlasne odhlasované za Anežkine vyhlásenie za čestnú členku 

3. Hodnotenie doterajšieho chodu SIMS-u a jednotlivé návrhy pre zlepšenie 

● Miška N.: viac kooperácie skrz Slack  

● Barborka K.: viac proaktivity (nie len v párty teame) 

● Miška N.: miestopredsedkyne by mali každotýždenne spracovať zoznam úloh na 

splnenie pre jednotlivé tímy 

● Miška N.: kritika PR teamu: málo proaktivity a dlhé čakanie na výsledky práce 

● Terka Š.: návrh na vytvorenie spoločne zdieľaného online kalendára (na starosti Michal 

O.) 

 



4. Prepojenie erazmákov  

● Anet H. a Petr S. za úlohu vyriešiť prednášku s ich známym, ktorý študuje v Nórsku 

○ dohovor medzi Marínou K. a Danielom K. ohľadom príslušnej grafiky 

● Tom K. a Týnka S. nápad na prechádzku s erazmákmi 16.12.2021 

5. Ďeň Fakulty sociálnych vied 

● Miška vybraná ako reprezentantka za IMS do části se spolky, Tom Košek na rozhovor s 

D. Kolenovskou do IMS části 

6. Opätovné obnovenie grafického tímu (nápad Mišky N.) 

● spoločná zhoda na nepotrebnosti tohto opatrenia, rolu grafikov budú naďalej zastávať 

Daniel Kraus a Marína Kováčová 

7. Objednávka IMS mikín a tričiek 

● úloha Lukáša D., ktorý upozornil na nedostupnosť čiernej farby pôvodných mikín a 

istých veľkostí dámskych žltých mikín  

● hlasovanie za alternatívny strih, no rovnaké farby mikín : odhlasované všetkými 

prítomnými 

● objednávka tričiek s potlačou p. Velka a p. Křena/ p. Nigrina a p. Křena 

○ komunikáciu ohľadom tričiek si vezmú na  starosť Tom K. a Daniel K. 

8. Hodnotenie predošlých akcií (17. listopad na Albertove, Nežné pivo, Pivo a deskovky) 

● Nežné pivo: opakovaný problém s otvorenými účtami na stoloch; potreba upozorniť 

na to zúčastnených so zámerom predísť doplácaniu za skonzumované drinky 

● Pivo a deskovky: potreba transparentnosti ohľadom COVID-19 

○ v prípade, že sa po spoločnej akcii dozvieme, že sa akcie zúčastnil človek s 

pozitívnym testom, alebo bol do niekoľkých dní testovaný pozitívne, je 

potrebné komunikovať túto informáciu zúčastneným 

9. Akcia Pivo pre uchádzačov (návrh Terky Š.) 

● akcia určená pre uchádzačov o štúdium na IMS 

● otvorená akcia na ďalšie prejednanie 

10. Amnesty International: Maratón písania listov 

● na starosti Marína K. a Ana V.  

○ potreba vytvoriť event na Facebooku 

○ vyriešiť logistiku písania dopisov (miesto konania v kaviarni) 

11.  Vianočné bruslení (návrh Týnky S.) 

● dátum konania: tesne pred Vianocami - predbežný dátum: 16.12.2021 

● návrhy miesta konania: Na Františke, Letňany, Vršovice 

● odhlasovanie miesta na Letnej (vonkajší priestor) 



12. Prednášky organizované SIMS-om  

● prednáška k ročníkovým a bakalárskym prácam (na starosti Terezka Š.) 

○ termín zhruba v únoru 

○ sprístupnenie minuloročných prednášok s obdobnou tematikou on-line, pre 

študentov a študentky so záujmom o ročníkové práce v zimnom semestri 

(úloha PR teamu: stiahnuť náležité videá z Youtube Lukáša Filipa) 

● prednáška ohľadom výjazdu do Nemecka pre študentov a študentky z ČNS (na starosti 

Miška N.) 

● prednáška ohľadom Erazmus výjazdov do zahraničia (na starosti Barborka K.) 

○ dátum konania: po skúškovom 

○ forma konania: ideálne prezenčne alebo hybridne 

● otvorená diskusia o návrhoch hostí v debatách 

○ Lukáš D.: nápad pozvať na diskusiu p. Petříčka 

○ Dan K.: nápad pozvať na diskusiu p. Žantovského 

13. Aktualizácia stránky SIMS-u 

● aktualizácia stanov (update AJ verze) SIMS-u (na starosti Tom K.) 

14. Aktualizácia párty lokácií 

● potrebné nové nápady na miesta konania SIMS-om organizovaných akcií 

 

 

 


