Zápisnica z riadneho zasadnutia ŠP FPV zo dňa 14. 2. 2006
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Program : 1.
2.
3.
4.

Správa členov zo zasadnutia Kolégia dekana.
Správa zo zasadnutia akademickej obce dňa 9.2.2006
Program ŠP FPV na letný semester 2006
Rôzne

1. Správa členov zo zasadnutia Kolégia dekana
V úvode zasadnutia ŠP FPV vystúpil zo správou z Kolégia dekana ( ďalej len KD) Marián
Znak, ktorý informoval členov ŠP FPV o témach zasadnutia KD. Z tých hlavných dominovali
financie fakulty, publikačná činnosť fakulty, AIS, diplomové práce a ich sprístupnenie na
internet, pracovisko fakulty v Banskej Štiavnici.

2. Správa zo stretnutia akademickej obce dňa 9.2.2006
V tomto bode programu vystúpila predsedníčka ŠP FPV s krátkou správou zo stretnutia
akademickej obce, ktoré sa uskutočnilo 9. 2. 2006. Akademickú obec tvoria všetci učitelia
a študenti fakulty, študenti mali len 5 zástupcov. Stretnutie akademickej obce otvoril
predseda AS FPV a po ňom vystúpil dekan fakulty so správou o stave fakulty. Potom
nasledovala otvorená diskusia.

3. Program ŠP FPV na letný semester 2006
Členovia ŠP FPV vypracovali hlavné okruhy svojej práce na letný semester.
1. Marián Znak v krátkosti naznačil problematiku písania skrípt a študijnej literatúry zo
strany vyučujúcich pre študentov FPV. Študenti v tomto pociťujú nedostatok.
ŠP FPV prijal uznesenie, v ktorom reaguje na daný problém. Za prijatie uznesenia
hlasovalo 10 poslancov a uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
UZNESENIE č. 1/2006: Študenti FPV v zastúpení ŠP FPV pociťujú nedostatok
študijnej literatúry (skriptá, zbierky úloh) na jednotlivých katedrách. Preto v prípade, že
75 percent študentov jedného ročníka požiada pedagóga o vydanie skrípt, požadujeme
vydanie študijnej literatúry najneskôr do dvoch rokov od podania žiadosti.
2. Organizovanie diskusií so študentmi, prípadne pedagógmi na témy týkajúce sa života
fakulty a študenta.
3.

Organizácia prednášky o darcovstve krvi.

4.

Pomoc pri riešení problémov študentov, ktoré sa vyskytnú počas semestra.

4. Rôzne
Posledný bod programu zasadnutia ŠP FPV otvoril Marián Znak, ktorý poveril
jednotlivých členov ŠP FPV zistiť na katedrách, či majú pripravenú prácu pre študentov, za
ktorú budú študenti odmenení bodmi na internát.
Výsledky sa prerokujú na ďalšom zasadnutí ŠP FPV.

Zapísal : Ján Brinčka,
Overil : Petra Husenicová,

