Zápisnica zo zasadnutia ŠP FPV zo dňa 7.12. 2005
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia: 1. Správa členov ŠUS
2. Vyhodnotenie práce ŠP FPV za zimný semester
3. Rôzne (časopis, nástenka, pracovná skupina, motivačné štipendiá..)
V úvode zasadnutia ŠP FPV bol kooptovaný Karol Anger na poslanca za 4. ročník

1. Správa členov ŠUS
V úvode zasadnutia ŠP FPV zástupcovia v ŠUS podali poslancom krátku správu
o činnosti ŠUS za zimný semester. Správa obsahovala aj informácie

o pripravovaných

aktivitách ŠUS.

2. Vyhodnotenie práce ŠP FPV za zimný semester
Tento bod programu začala predsedníčka otázkou na poslancov, čo z plánu ŠP
FPV na akademický rok 2005/2006 sa podarilo uskutočniť. Vyjadril sa každý poslanec a vo
svojom vystúpení v krátkosti zhodnotil svoj podiel na práci pre ŠP FPV v zimnom semestri.
Predsedníctvo po prezentácii každého poslanca vyvodilo závery:
-

z bodov plánu práce ŠP FPV na začiatku zimného semestra ŠP FPV sa
podarilo čiastočne splniť len dva (zmena štatútu ŠP FPV, možnosť zápisu
ANJ pre študentov FPV, zviditeľnenie internetovej stránky ŠP FPV)

-

ostatné body boli predsedníctvom presunuté na letný semester, kde budú
doplnené o ďalšie body práce ŠP FPV

-

predsedníctvo vyzvalo členov ŠP FPV k flexibilnejšej a odvážnejšej práci pre
študentov FPV

3. Rôzne (časopis, nástenka, pracovná skupina, motivačné štipendiá..)
Tento bod otvorila predsedníčka ŚP FPV zadaním domácej úlohy pre poslancov.
Každý člen ŠP FPV (vrátane predsedníctva) má do začiatku ďalšieho semestra podať návrh na
ďalšie možné činnosti ŠP FPV v letnom semestri v oblasti športu, kultúry, štúdia a iné.
Správca internetovej stránky ŠP FPV vyzval poslancov, aby porozmýšľali nad
spôsobmi zviditeľnenia stránky ŠP FPV. Správca internetovej stránky ŠP FPV informoval aj
o pripravovanej obnove stránky ŠP FPV.
Predsedníčka informovala poslancov aj o pokroku, respektíve stagnácii s vybavovaním
nástenky pre potreby ŠP FPV, ktorá je spôsobená čakaním na nové nástenky pre potreby FPV.
V tomto bode sa hovorilo aj o motivačných štipendiách pre študentov FPV.
Predsedníctvo v krátkosti objasnilo podmienky udelenia motivačných a prospechových
štipendií pre študentov.
ŠP FPV na minulom zasadnutí vytvoril pracovnú skupinu, ktorá mala zistiť možnosť
práce študenta pre katedru za odmenu v podobe bodov na internát. Na dnešnom zasadnutí ŠP
FPV boli udelené kritéria bodov za počet odpracovaných hodín pre katedru. ( 5 -10 hod je 10
bodov, 10 – 20 hod. je 20 bodov, 20 a viac je 30 bodov na internát)
Maroš Hudík poslanec za štvrtý ročník bol poverený zostavením orientačnej mapy
školy pre budúcich prvákov.
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