Zápisnica
z riadneho zasadnutia Študentského parlamentu FPV dňa 9. novembra 2005
Program : 1. Beánie 2005
2. Deň otvorených dverí
3. Rôzne
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ω v úvode bola kooptovaná členka ŠP FPV za 5. ročník Bohuslava Gregorová
1. Beánia 2005
Organizačný tím Beánie 2005 informoval poslancov ŠP FPV o zrušení Beánie.
Predseda organizačného výboru uviedol hlavné príčiny zrušenia Beánie 2005. Hlavným
dôvodom bolo málo zakúpených lístkov a vzhľadom na krátkosť času aj nedostatok financií
potrebných na začiatočné prípravy. Členovia organizačného tímu videli príčiny neúspechu aj
vo vlastných radoch, ktoré by sa v budúcnosti už opakovať nemali.

2. Deň otvorených dverí
ŠP FPV v šk. roku 2004/2005 sa rozhodol podieľať na organizácii Dňa otvorených
dverí (ďalej len DOD) spolu s vedením fakulty. Bol vypracovaný presný návrh na priebeh
DOD. Tento návrh sa však z viacerých dôvodov nepodarilo zoorganizovať ani tohto roku.
Predsedníctvo informovalo poslancov, aby v budúcnosti sa parlament FPV začal zaoberať
touto problematikou hneď v úvode nasledujúceho školského roku 2006/2007. Aby tak
nedošlo k zbytočným komplikáciám v komunikácií medzi členmi ŠP FPV a zástupcami ŠP
FPV v príslušných orgánoch FPV.
3. Rôzne
-

prvým bodom bola nástenka – predsedníctvo informovalo poslancov o opätovnom
neúspechu získania nástenky pre účely ŠP FPV. Z radov poslancov prišiel návrh
o možnosti vytvorenia dočasnej nástenky. O tomto návrhu sa hlasovalo. Prítomných
bolo 12 poslancov, za boli 4, proti 5 a zdržali sa 3 poslanci, návrh teda schválený
nebol.

-

vytvorenie orientačného plánu – pôvodný zostavovateľ tohto plánu Dušan Jandura sa
vzdal tejto úlohy z osobných dôvodov. Novými zostavovateľmi tohto projektu sú
Maroš Hudík a Ján Kapusta. O priebehu svojej práce budú informovať parlament na
ďalšom zasadnutí ŠP FPV.

-

zhodnotenie výsledkov práce pracovnej skupiny zvoleného na minulom zasadnutí ŠP–
predseda pracovnej skupiny Marián Znak informoval poslancov o výsledku činnosti
svojej práce. Po získaní informácií od vedúcich katedier ohľadom existencie možnosti
vykonávania určitej pracovnej činnosti študentov pre jednotlivé katedry. Poslanci sa
dohodli na možnosti pridelenia bodov na internát študentom za určitý počet hodín
práce pre katedru. Presné podmienky a množstvo bodov sa udelí mna ďalšom zasadaní
ŠP FPV.

Zapisal :

Ján Brinčka, podpredseda ŠP FPV

Overil : Petra Husenicová, predseda ŠP FPV

