
Schôdza SIMS 15.4.2022 

 
Prítomní: Miška Němcová, Týnka Sluková, Kája Mrázková, Agi Kalkusová, Daniel Paál, 

Matyáš Driestler, Lukáš Filip, André Baroš, Lukáš Drobec, Tomáš Brabec, Matěj Lucovič, 

Marína Kováčová 

 
Program:  

 
I. Informácie zo senátu 

a. Schválené financie na třetiboj, pětiboj, snídaně a teritoriální vaření 

b. Pretrvanie v budove Pekarskej 16 nasledujúci semester 

 

II. Hlasovanie o zrušení členstva v SIMS-e Anet Havránkovej 

a. Počet hlasujúcich za vylúčenie: 11 

 

III. Propagácia akcií 

a. Na akcie chodí veľmi málo ľudí  

i. Málo to ľuďom komunikujeme (osobne, aj skrz sociálne siete) 

ii. Viac príspevkov pod udalosťami, viac aktivity v komentároch 

iii. Viac aktivity na Instagrame (najmä príspevky), nakoľko Facebook ako 

platforma upadá (Kája, Matěj) 

iv. Včlenenie čiastky na propagáciu Instagramových príspevkov, resp. 

stránky (Kája M.)  

v. Možno je problém v destinácii, resp. targetovaní publika -Teplice 

(Marína), André nesúhlasí  

b. Zdieľať stránku Studentské akcie FSV UK  

 

IV. Graficka Facebookovýh skupín 

a. Semestrálne 

b. Nie konkrétne dátumy akcií, niečo špecifické (voda/ piknik) 

 

V. Merch  

a. Plátěnky s grafikou Nigrina  

i. Cena zhruba 130 kč, ako cena plátěnky FSV  

ii. Hlasovanie za farbu pláteniek 

- Béžová: 8 

- Čierna: 2 

iii. Hlasovanie za počet kusov na slacku 

- 150-200 

b. Kelímky s našou potlačou 

i. Nick kontakt na producenta (?) 

c.   Mikiny 

i. V budúcnosti centralizovať v Nových Butoviciach (Lukáš D.) 

ii. Darovať mikinu gréckemu profesorovi – napríklad za prednášku  

 

VI. Hodnotenie uplynulých akcií 

a. Back To School Party 

i. Skvelé miesto (Central) 



ii. Skvelý DJ (nabudúce pokojne finančne ohodnotiť aj viac) 

 

VII. Nadchádzajúce akcie 

a. Erazmáci 
i. Bowling naplánovaný (z dôvodu obmedzenej kapacity iba pre 

erazmákov) 

ii. Vytvorenie anglickej alternatívy SIMS, aby sa informácie dostali 

k Erazmákom  

- Skrátiť popisy k udalostiam (vynechávať prázdny riadok) 

- Duplikovať udalosť (jedna v češtine, jedna v angličtine)  

b. Pivko/ Akcia: „Herní večer“ 
i. Lukáš D.: návrh hospody na Nám. bratři synku (blízko pri zbernom 

dvore- veľmi dôležité!!) 

- bowling, šípky, kulečník, jukebox...  

- 31. duben (zatváračka o 1:00 ?) 

- Rezervácia miest pre 50+ ľudí, 2 bowlingových dráh, 1 

kulečník  

a. Vytvorenie dotazníka ohľadom záujmu o disciplíny 

(bowling, ...)  

- Lukáš D. zjistí podmínky rezervace atp. a dá vědět  

ii. Kája M.: návrh A je to (Holešovice) 

iii. Udalosť vyhodiť na sociálnych sieťach v piatok 

iv. Komunikácia k udalosti k hernému večeru (po anglicky) 

c. Karaoke party 
i. Miesta: Tečka/ Jampa Dampa - iba v prípade, že budú ochotní púšťať 

to, čo chceme/ Grid/ Popocafepetl Újezd  

ii. Doriešiť v Party Teame/ Slack 

iii. 21. duben ? - předběžný datum 

d. FSV Pětiboj: Beerpong 
i. 11. duben - předběžně, musí odsouhlasit spolky 

ii. Miesta: Fakap/ Na hrádku (Pohořelec)/ Waid (Wejd idk) 

iii. Hrať Beerpong s vodou (pivo budú mať hráči a hráčky pri sebe) 

e. Snídaně  

i. 26. duben - předběžně, musí odsouhlasit spolky 

ii. Všetky suroviny budú uhradené senátom (3000 kč) 

iii. PRE ORGANIZÁTOROV MIMOSA, MŇAM <33 

iv. Kontaktovať Šindeláře ohľadom prehľadu rozvrhov inštitútov 

f. Voda IMS 
i. 50-60 ľudí 

ii. Červenec (kvôli stavu vody) 

iii. Zostaviť team, ktorý bude akciu riešiť-„Team voda živá“ 

iv. Míša zorganizuje do konce března schůzku týmu - vymyslí se datum a 

nástřel řeky 

g. Prednáška 

i. Lukáš D.: kontaktovať pána z Grécka 

 

VIII. Rôzne 

a. Vyvesiť plagáty na Nové Butovice (Kája M.) 

b. Nemecká párty/pivko (Kája M.): podzim  



c. Pracovať s Google Diskom 

d. Daniel Paál: usporiadať vedomostnú akciu - před zkouškovým v LS 

e. Marína Kováčová: Nike Run Challenge s vyhlásením víťaza  

 


