Zápisnica
z riadneho zasadnutia Študentského parlamentu zo dňa 5. októbra 2005
Program:

1.
2.
3.
4.

Voľba prvého podpredsedu
Zmena štatútu
Beánie 2005
Rôzne

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Voľba prvého podpredsedu
Úvod zasadania ŠP FPV patril voľbe prvého podpredsedu. Keďže bývalá
podpredsedníčka prerušila štúdium a teda jej podľa platného štatútu zaniklo členstvo v ŠP
FPV, bolo nutné ju nahradiť. Poslanci navrhli dvoch kandidátov:

Anna Brtáňová
Tomáš Kolačkovský

Bola vytvorená a poslancami prijatá volebná komisia.
Volebná komisia: Maroš Hudík (predseda), Marián Znak, Petra Husenicová
(za: 13 , proti: 0 , zdržal sa 0 )
Voľby: Kandidáti si vyžrebovali poradie, v akom budú prezentovať svoje príhovory.
Každý z nich mal 2 minúty na svoju prezentáciu a tri minúty na prípadné otázky zo strany
poslancov a hostí. Ako prvý vystúpil Tomáš Kolačkovský a potom Anna Brtáňová.
Obaja kandidáti vraveli o svojich plánoch pri zviditeľnení ŠP FPV a snahe zvýšenia jeho
kompetencií a obaja sa vo svojom prejave zaviazali pracovať na lepšej komunikácii študentov
s fakultou. Po prejavoch kandidáti odpovedali na niekoľko otázok zo strany poslancov a hostí.
Volebná komisia rozdala hlasovacie lístky :
Hlasovalo 13 poslancov:

Tomáš Kolačkovský

- 3 hlasy

Anna Brtáňová

- 7 hlasov

Zdržalo sa

- 3 hlasy

Volebná komisia po sčítaní hlasov vyhlásila výsledky volieb za platné.
Prvým podpredsedom ŠP FPV sa stala Anna Brtáňová. Jej funkčné obdobie plynie do
skončenia funkčného obdobia bývalej podpredesdníčky, teda do 31. 8. 2006. Novej členke
predsedníctva poslanci zablahoželali a popriali jej veľa úspechov v nastavajúcej práci.

2. Zmena štatútu
Ďalším bodom zasadania ŠP FPV bola zmena štatútu. Poslanci navrhli zmenu
niektorých bodov štatútu (viď príloha) a potom prešli k jeho schváleniu.
Hlasovalo 13 poslancov, a nový Štatút ŠP FPV bol jednohlasne prijatý.

3. Beánia 2005
Ďalším bodom zasadnutia ŠP FPV bola Beánia 2005. Bol vytvorený organizačný tím,
ktorého hlavnou úlohou je zorganizovať Beánie. Organizačný tím má 10 členov.

4. Rôzne
V tomto bode programu bol riešený problém nastolený na minulom zasadnutí ŠP FPV.
Poslanec marián Znak znova apeloval na poslancov, aby zvážili možnosť udelenia bodov na
internát pre správcu siete a webovej stránky katedry informatiky. Riešenie tejto otázky
vyvolalo medzi poslancami vážnu diskusiu. Protistanoviskom voči danému problému je
diskriminácia študentov iných katedier, ktorí nemajú také zručnosti v práci s informačnými
technológiami.
Výsledkom rokovania poslancov bolo navrhnutie pracovnej skupiny v zastúpení :
Marián Znak, Maroš Hudík, Anna Brtáňová, Erika Brodňanová a Katarína Hriňová.
Jej úlohou bude informovať katedry o možnosti získania body na internát za dobrovoľnú
pracovnú činnosť pre katedru.
Poslanci potom hlasovali za prijatie pracovnej skupiny a jej úlohy. Hlasovalo 13
poslancov. Návrh bol jednohlasne prijatý.

Zapísal : Ján Brinčka, podpredseda ŠP FPV
Overil : Petra Husenicová, predseda ŠP FPV

