Zápisnica z riadneho zasadnutia ŠP FPV zo dňa 6. marca 2006
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Spolupráca s ŠP FHV
2. Správa zo zasadania Kolégia dekana
3. Výsledok Uznesenia č. 1/2006
4. Kritéria na pridelenie lôžka v Šd
5. Námety na diskusie organizované ŠP FPV
6. Rôzne

1. Spolupráca s ŠP FHV
V úvode zasadnutia ŠP FPV vystúpil novozvolený predseda ŠP FHV, ktorý v krátkosti
predstavil svoje podnety na spoluprácu medzi oboma fakultami. Keďže v doterajšom období
spolupráca bola na veľmi nízkej úrovni, členovia predsedníctva oboch fakúlt spoluprácu
uvítali. Prvou spoločnou činnosťou bude pripravovaná voľba zástupcu ŠRVŠ.

2. Správa zo zasadania Kolégia dekana
V druhom bode programu vstúpil zástupca ŠP FPV v Kolégiu Dekana so správou
o februárovom zasadnutí KD. Zástupca ŠP FPV v KD informoval členov ŠP FPV o prechode
AIS – u na systém MAIS – u a snahe FPV stať sa vedeckou fakultou.

3. Výsledok Uznesenia č. 1/2006
V ďalšej časti programu zasadnutia ŠP FPV vystúpil Marián Znak s informáciou
o tlmočení uznesenia č. 1/2006, prijatého ŠP FPV na februárovom zasadnutí, vedeniu fakulty
na zasadnutí KD. Dekan fakulty reagoval na uznesenie č. 1/2006 odpoveďou, že finančnými
prostriedkami na publikačnú činnosť fakulta disponuje, ale fakulta nemá také kompetencie,
ktoré by donútili vyučujúcich vydávať učebné texty (skriptá, zbierky). ŠP FPV navrhol
osobnú diskusiu zástupcu ŠP FPV so samotným dekanom, poprípade aj účasť predsedníctva
ŠP FPV na spomínanej diskusii.

4. Kritéria na pridelenie lôžka v Šd
V tomto bode programu vystúpili členovia Internátnej Rady s krátky predstavením
kritérií o pridelení lôžka na internát. V krátkej diskusii sa upresnilo pridelenie bodov pre
študenta za prácu pre katedry FPV. Prípadné ďalšie zmeny sa doriešia na ďalšom zasadnutí
ŠP FPV.

5. Námety na diskusie organizované ŠP FPV
Predsedníctvo navrhlo organizovanie diskusií ŠP FPV hlavne z dôvodu väčšej
informovanosti a orientovaní sa v študentskom a fakultnom živote. Diskusie sa budú konať
v najbližších možných termínoch a okruhy tém sú nasledovné: študentská samospráva (ŠP
FPV, ŠUS, ŠRVŠ)

fakultná správa (AS FPV, AS UMB) internátna rada a jej činnosť

možnosť výmenných študijných pobytov FPV.

6. Rôzne
Do bodu rôzne sa tento krát dostal iba jeden bod, voľba do ŠRVŠ.
Voľby do ŠRVŠ ( Študentskej rady vysokých škôl) prebehnú v termíne od 21 do 23 marca
2006. Členovia ŠP FPV zvolili trojčlennú volebnú komisiu, ktorá sa bude podieľať na
organizovaní volieb do ŠRVŠ. Jej zloženie je nasledovné
Petra Husenicová,

Maroš Hudík, Ján Brinčka.

Výsledky volieb budú zverejnené 29. marca 2006 na zasadnutí ŠP FPV a internetovej stránke
ŠP FPV.

Zapísal: Ján Brinčka
Overil: Petra Husenicová

