Zápisnica z riadneho zasadnutia ŠP FPV zo dňa 16. 4. 2007
Program zasadnutia :

1. Správa členov ŠUS a Kolégia dekana
2. Správa IR o pridelených lôžkach na internáte
3. Voľba nových členov IR
4. Program ŠP na akademický rok 2007/2008
5. Rôzne

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Správa členov ŠUS a Kolégia dekana
Členovia ŠUS FPV podali prítomným študentom a hosťom správu o jeho činnosti za
minulý mesiac.
Na zasadnutí ŠUS bol zvolený nový predseda. Ohlasy členov ŠUS na jeho meno boli
pozitívne. Dočasný podpredseda nebol zvolený z dôvodu jeho neprítomnosti. Členovia
ŠUS sa dohodli, že funkcie tajomníka pre financie bude vykonávať podpredseda.
Riešenie je efektívnejšie. V nadchádzajúcom roku by už podľa vedenia nemali prebehnúť
žiadne voľby predsedníctva.
Ďalej sa v krátkosti spomenulo, že sa bude meniť celý štatút ŠUS. Okrem toho sa
diskutovalo o novele nového školského zákona.
Na zasadnutí sa hovorilo aj o Občianskom združení vysokých škôl, ktoré bolo nakoniec
schválené.
V rámci zasadnutia sa naplánoval na 1. mája futbalový turnaj, na 4.mája Majáles, ktorého
by sa mali zúčastniť viaceré známe slovenské hudobné skupiny (napr. skupina Vidiek,
Horkýže Slíže a pod.).
ŠUS sa zmienil aj o tom, že na budúci rok v mesiaci máj sa uskutoční na Slovensku
stretnutie európskych zástupcov vysokých škôl.

2. Správa IR o pridelených lôžkach na internáte
Členovia IR FPV podali správu o pridelených lôžkach na internáte. Situáciu ohodnotili
ako veľmi dobrú, zo 180 žiadostí študentov bolo pridelené lôžko až 108 študentom.
Takýto dobrý stav podľa ich slov ešte nebol. Prispeli k tomu pravdepodobne aj formuláre
žiadostí o internát, v ktorých sa zahŕňala nielen vzdialenosť, prospech, ale aj aktivity
študentov ( napr. účasť na zasadnutiach ŠP, darovanie krvi a pod.). Práca pre katedry sa

v žiadostiach o internát nebodovala, pretože to nebolo korektné voči všetkým študentom
našej fakulty. Všetky katedry sa ešte do programu Práca pre katedry nezapojili. Po podaní
správy IR nasledovali zo strany prítomných otázky ohľadom odvolaní k rozhodnutiu IR
o pridelení lôžka.

3. Voľba nových členov IR
V rámci tohto bodu poslanci ŠP FPV museli zvoliť nových členov IR FPV z dôvodu
ukončenia funkčného obdobia bývalých členov – Maroš Hudík, Marián Znak.
Samotná voľba nových podpredsedov mala nasledujúci priebeh. Bola zvolená trojčlenná
volebná komisia :
1. Anna Brtáňová
2. Katarína Jakubcová
3. Ján Brinčka
Volebná komisia sa vzhľadom na urýchlenie voľby dohodla na nasledujúcom priebehu
volieb. Navrhnutí kandidáti budú volení v jednej voľbe, t.j. poslanci ŠP FPV si na jeden
volebný lístok zvolia oboch členov IR FPV.

Študenti navrhli týchto kandidátov:
1. Marián Znak, Mat -Inf , 4. ročník
2. Michal Sloviak, SyBi 1.ročník

Kandidáti sa medzi sebou dohodli, v akom poradí sa budú prezentovať pred študentmi.
Každý z nich mal dve minúty na predstavenie sa a ďalšie dve minúty na otázky a
odpovede z publika. Po prezentácii oboch kandidátov volebná komisia rozdala hlasovacie
lístky a prebehli tajné voľby.

Voľby dopadli nasledovne:
Marián: za - štrnásť hlasov, proti - nula hlasov, zdržal sa jeden
Michal: za - dvanásť hlasov, proti - jeden hlas, zdržali sa dvaja
Za členov IR FPV boli zvolení Marián Znak a Michal Sloviak.

4. Program ŠP na akademický rok 2007/2008
V tomto bode sa prítomní venovali programu ŠP na nasledujúci rok 2007/2008, pretože
toto zasadnutie bolo posledné v škol. roku 2006/2007. Poslanci sa dohodli na
organizovaní zápisu do prvého ročníka. Potvrdilo sa aj zapojenie do akcie v spolupráci
s RNsP v B. Bystrici – darovanie krvi. Ďalej sa hovorilo aj o beániách, ktoré by mali
pravdepodobne prebehnúť spolu s imatrikuláciou. Rozmýšľalo sa o forme, ktorou by sa
mohli uskutočniť. Padlo viacero nápadov, za najlepší bol ohodnotení ples. O jeho forme
sa bude hovoriť na najbližšom zasadnutí parlamentu. Ďalšou témou v rámci tohoto bodu
bola úprava internetovej stránky ŠP, ktorá by mala prostredníctvom fotografií viac
priblížiť činnosť ŠP FPV ostatným študentom fakulty.

5. Rôzne
V tomto bode sa znovu spomenuli tričká FPV, potvrdil sa návrh na logo z
predchádzajúceho zasadnutia. Tričká má na starosti Tomáš Kolačkovský. Ohľadom práce
pre katedry bola podaná krátka správa od členov IR, ktorí majú za úlohu doupravovať
formuláre, ktoré žiadali jednotlivé katedry. Potom by sa mala táto práca začať realizovať na
celej FPV UMB. V rámci tohto bodu bol spomenutý európsky program za rekonštrukciu
toaliet v budove FPV a FHM UMB, ktorý by sa mal v dohľadnej dobe realizovať.

Zapísala : Katarína Chovanová , podpredseda ŠP FPV
Overila : Anna Brtáňová, predseda ŠP FPV

