Zápisnica z riadneho zasadnutia ŠP FPV zo dňa 29. marca 2006
Program zasadnutia : 1. správa z volieb do ŠRVŠ
2. voľba člena do ŠUS UMB za FPV
3. voľba člena do internátnej rady
4. voľba členov predsedníctva (predseda ŠP FPV, podpredsedovia)
5. rôzne
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1.

Správa z volieb do ŠRVŠ

Člen volebnej komisie volieb do ŠRVŠ Ján Brinčka informoval členov ŠP FPV
o priebehu a výsledkoch volieb. Voľby sa uskutočnili v spolupráci s FHV. Za zástupcu
študentov FPV v ŠRVŠ bola zvolená Katarína Jakubcová.
2.

Voľba člena do ŠUS UMB za FPV

Voľba do ŠUS za FPV prebiehala z dôvodu vzdania sa tejto funkcie Jána Brinčku.
Navrhnutý bol jeden kandidát, Anna Brtáňová. Hlasovania sa zúčastnilo 12 poslancov.
Za sa vyjadrilo 11 poslancov, Proti 1 hlas, nikto sa hlasovania nezdržal.
Kandidátka bola zvolená na dva roky, hlasovanie bolo verejné.
3.

Voľba člena do internátnej rady

Voľba člena do internátnej rady (IR) sa uskutočnila z dôvodu ukončenia dvojročného
volebného funkčného obdobia jednému z členov IR za FPV.
Navrhnutí boli traja kandidáti : Martina Bernátová
Maroš Hudík
Tomáš Kolačkovský
Volebná komisia v zložení Ján Brinčka, Petra Husenicová a Anna Brtáňová určila
poradie kandidátov, v ktorom vystúpia so svojim päťminútovým prejavom, počas ktorého im
poslucháči zo strany študentov mohli klásť otázky. Po vypočutí si všetkých troch kandidátov
sa pristúpilo k voľbe. Volebná komisia rozdala poslancov hlasovacie lístky, na ktoré mali
poslanci napísať svojho kandidáta.
Hlasovania sa zúčastnilo 14 poslancov. 2 z poslancov sa hlasovania zdržali.
Ostatné hlasy boli rozdelené v tomto pomere. Martina Bernátová 4, Maroš Hudík 7 a Tomáš
Kolačkovský 1 hlas.
Novým členom IR FPV sa stal Maroš Hudík, hlasovanie bolo verejné.

4.

Voľba členov predsedníctva (predseda ŠP FPV, podpredsedovia)

V máji 2006 končilo funkčné obdobie predsedníčke ŠP FPV Petre Husenicovej
a podpredsedovi Jánovi Brinčkovi. Ďalšia podpredsedníčka ŠP FPV Anna Brtáňová sa svojho
mandátu po ročnom vykonávaní tejto funkcie vzdala vzhľadom na spoločnú dohodu
predsedníctva o lepšej práci nového predsedníctva, ktoré by bolo volené na dva roky a všetci
traja členovia by z praktických dôvodov končili svoje volebné obdobie rovnako.
Nové predsedníctvo je volené na dvojročné funkčné obdobie, ktoré končí v júni 2008.
Voľba predsedu ŠP FPV
V úvode bola vytvorená volebná komisia v zložení Katarína Jakubcová, Marián Znak
a Petra Husenicova. Volebná komisia prijala návrhy kandidátov na nového predsedu.
Navrhnuití boli: Tomáš Kolačkovský, Silvia Kešiarová, Anna Brtáňová, Ján Brinčka,
Katarína Hriňová.
Kandidatúru prijala iba jedna navrhnutá, Anna Brtáňová. Kandidátka dostala 2 minútový
priestor na svoj príhovor a potom nasledovala 5 minútová diskusia s prítomnými študentmi.
Nasledovala voľba nového predsedu ŠP FPV. Hlasovalo 14 členov ŠP FPV.
ZA: 11 hlasov, PROTI : 0 hlasov, ZDRŽALI SA : 3 hlasy.
Novou predsedníčkou ŠP FPV na dvojročné funkčné obdobie sa stala Anna Brtáňová.
Voľba 1. podpredsedu ŠP FPV
V úvode bola zvolená volebná komisia v zložení: Petra Husenicová, Marián Znak, Maroš
Hudík. Volebná komisia prijala návrhy kandidátov na podpredsedu ŠP FPV. Navrhnutí boli:
Katarína Jakubcová, Ján Brinčka, Karol Anger, Silvia Kešiarová, Tomáš Kolačkovský, Júlia
Jančušková.
Kandidatúru prijali: Karol Anger, Katarína Jakubcová, Tomáš Kolačkovský.
Kandidáti dostali k dispozícii 2 minúty na svoj prejav a 5 minút na dialóg s prítomnými
študentmi. Kandidáti vystúpili so svojimi prejavmi v tomto poradí: Karol Anger, Katarína
Jakubcová a Tomáš Kolačkovský.
Po prejavoch a následnej diskusii s kandidátmi nasledovala samotná voľba. Hlasovalo 12
poslancov. Voľby dopadli nasledovne :

Karol Anger - 6 hlasov
Katarína Jakubcová - 2 hlasy
Tomáš Kolačkovský - 1 hlas

Zdržali sa : 3 hlasy

Voľby sa museli vzhľadom na nesplnenie podmienky získania nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných hlasujúcich členov ŠP FPV u jedného kandidáta opakovať.
Volebná komisia znova rozdala členom ŠP FPV hlasovacie lístky a voľba podpredsedu ŠP
FPV sa opakovala. Voľba dopadla nasledovne:

Karol Anger - 7 hlasov
Katarína Jakubcová - 2 hlasy
Tomáš Kolačkovský - 1 hlas
Zdržali sa : 2 hlasy

Voľby boli platné a novým prvým podpredsedom ŠP FPV sa stal Karol Anger.
Voľba 2. podpredsedu ŠP FPV
V úvode bola zvolená volebná komisia v zložení: Petra Husenicová, Marián Znak, Maroš
Hudík. Volebná komisia prijala návrhy kandidátov na podpredsedu ŠP FPV. Navrhnutí boli:
Katarína Jakubcová, Ján Brinčka, Martina Bernátová, Katarína Hriňová, Silvia Kešiarová,
Tomáš Kolačkovský, Ľubica Hlávková.
Kandidatúru prijala iba jedna navrhnutá kandidátka, Ľubica Hlávková. Kandidátka dostala
2 minútový priestor na svoj príhovor a potom nasledovala 5 minútová diskusia so študentmi.
Nasledovala voľba nového druhého podpredsedu ŠP FPV. Hlasovalo 13 členov ŠP FPV.
Voľby dopadli nasledovne:
ZA – 9 hlasov, PROTI – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 2 hlasy, NEPLATNÉ – 1 hlas.
Voľby boli platné a druhou podpredsedníčkou sa stala Ľubica Hlávková.
5.

Rôzne

V tejto časti členovia ŠP FPV hovorili o akútnej potrebe nástenky pre potreby ŠP
FPV. Bolo dohodnuté, že túto úlohu je potrebné riešiť cez prodekana pre informatizáciu
a vzťahy s verejnosťou. Úloha bola pridelená Tomášovi Kolačkovskému.
Členovia ŠP FPV boli ďalej informovaní o pripravovanej akcii majálesu ŠUS, ktorý sa
má uskutočniť v priestoroch futbalového ihriska.

Zapísal : Ján Brinčka, podpredseda ŠP FPV
Overil : Petra Husenicová, predseda ŠP FPV

