Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 1. řádného zasedání Akademického senátu FSI v Brně
dne 7. 11. 2002

Místo konání:
Ćas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
14:00 – 16:33 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Lepková, Dr. Martišek
Dr. Jaroš

Program:
1. Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání, stavu plnění usnesení, schválení
programu zasedání
3. Ustavení stálých komisí AS FSI
4. Volba předsedů stálých komisí AS FSI
5. Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSI, pokynů a termínů pro
její přípravu
6. Ustavení volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem,
jmenování jejího předsedy
7. Stanovení termínu dalšího řádného zasedání AS FSI
8. Různé
Zasedání zahájil a řídil dr. Jaroš. Přivítal přítomné senátory a senátorky FSI a poděkoval
všem, kdo se již přihlásili do stálých komisí AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové, sčítací a návrhové komise: Dr.Martišek, Dr. Lepková.
Hlasování:
pro: 24
zdržel: 2
proti: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je přítomno 26 členů AS FSI a zasedání je
tedy usnášeníschopné.
ad 2) Kontrola zápisu z předchozího zasedání, stavu plnění usnesení, schválení
programu zasedání
Kontrola zápisu: bez připomínek.
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Návrh programu: pro: 25

zdržel: 0

proti: 0

ad 3) Ustavení stálých komisí AS FSI
Do jednotlivých stálých komisí AS FSI se přihlásili tito členové AS FSI (viz příloha):
finanční:
legislativní:
organizační a informační:
pro vědu a výzkum:
studijní:

Ramík, Popela, Jurák, Křupka, Pacal, Čermák
Martišek, Münsterová, Nový, Běhounek, Jaroš
Śtětina, Vaněk, Chvalinová, Lepková
Jedelský, Janíček, Sekulová, Kundrát, Martinák, Maroš
Píša, Jelínek, Konečný, Netušil, Dostál, Čechová, Dočkal,
Kružíková, Stejskal, Hartl

Tím byly stálé komise AS FSI v souladu s čl.10 VJŘ AS FSI ustaveny.
ad 4) Volba předsedů stálých komisí AS FSI
Pro volbu předsedů stálých komisí AS FSI byla navržena volební komise ve složení:
Konečný, Čermák, Maroš.
Hlasování:
pro: 25
zdržel: 1
proti: 0
Na předsedy jednotlivých stálých komisí byli navrženi a v tajných volbách získali následující
počet hlasů:
finanční:
Dr. Popela
25 hlasů
legislativní:
Dr. Martišek 25 hlasů
informační a organizační:
Ing. Štětina 24 hlasů
pro vědu a výzkum:
Ing. Janíček 14 hlasů
doc. Pacal
9 hlasů
studijní:
Ing. Jelínek 23 hlasů
Předsedy stálých komisí AS FSI pro funkční období 2002-2003 se stali:
Komise finanční:
RNDr. Popela
Komise legislativní:
PaedDr. Martišek
Komise informační a organizační:
Ing. Štětina
Komise pro vědu a výzkum:
Ing. Janíček
Komise studijní:
Ing. Jelínek.
ad 5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSI, pokynů a termínů pro
její přípravu
Dr. Jaroš konstatoval, že volba kandidáta na jmenování děkanem je upravena přílohou č.2
k Volebnímu a jednacímu řádu AS FSI (dále VJŘ AS FSI), je potřeba pouze tuto volbu
vyhlásit, vydat pokyny a termíny pro její přípravu a zvolit volební a návrhovou komisi.
Zveřejnění vyhlášení volby bude provedeno na webovských stránkách a na úřední desce FSI
dne 8.11.2002.
Návrh jednotlivých termínů:
1) Podávání návrhů na kandidáta
2) Vypracování volebního programu a předání volební komisi
3) Sestavení konečné kandidátní listiny a předání před.AS FSI
4) Volební a návrhová komise zveřejní kandidátní listiny
5) Předvolební shromáždění akademické obce FSI s kandidáty –
aula Q
6) Vlastní volba děkana (na zasedání AS FSI)
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do 15.11.02
do 21.11.02
do 22.11.02
do 22.11.02

13.00 hod.
13.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.

26.11.02 14.00 hod.
28.11.02 13.00 hod.

Následovala diskuse ohledně upřesňujících pokynů pro volbu. Z ní vyplynul konečný návrh
pokynů pro přípravu volby kandidáta na děkana:
§

Mimo dotazů, které bude možno klást kandidátům na předvolebním shromáždění písemně
nebo ústně, lze dotazy předat do 15.00 hod. pondělí 25. listopadu 2002 volební a návrhové
komisi, která je neprodleně předloží kandidátům.

§

Volební a návrhová komise pořídí z předvolebního shromáždění zápis, který dá
verifikovat jednotlivým kandidátům.

§

Návrhy kandidátů mohou podávat členové akademické obce FSI sekretariátu AS FSI
(pí. Stružková, A1/1012a) nebo členům volební a návrhové komise.

§

Volební a návrhová komise rozešle neprodleně obdržené volební programy kandidátů
elektronickou poštou členům AS FSI a zveřejní je na úřední desce FSI a v informačním
systému FSI.

Hlasování o konečném návrhu pokynů (vč. termínů):
pro: 25
zdržel: 0
proti: 0
ad 6) Ustavení volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem,
jmenování jejího předsedy
Návrh komise: Dr. Popela, doc. Pacal, doc.Čermák, Ing. Jelínek, p. Netušil.
Hlasování:
pro: 23
zdržel: 4
proti: 0
Návrh komise na jejího předsedu: doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 25
zdržel: 2
proti: 0
ad 7) Stanovení termínu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI vyplývá ze schváleného termínu volby kandidáta na
děkana, tj. čtvrtek 28. 11. 2002 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana, Technická 2.
ad 8) Různé
Dr. Lepková: konstatovala, že nárůst počtu studentů, kteří se účastní TV, je oproti minulým
dvěma rokům přes 2 tisíce (celkem již více než 7 tisíc). Upozornila na měsíc sportovních
aktivit jak pro studenty, tak i pro zaměstnance: 3. ročník Strojařských schodů (13.11.2002),
Fitness show CESA, Maraton aerobic a další aktivity. Všichni jsou zváni.
Dr. Jaroš: informoval o konání kolegia děkana a veřejného shromáždění s kandidátem na
rektora VUT. Zápisy z kolegia děkana i z grémií lze číst na www stránkách fakulty.
Tímto bylo zasedání AS FSI ukončeno.
Zapsala:

Jana Stružková
8.11.2002

Přílohy:

prezenční listina
návrh rozdělení členů AS FSI do stálých komisí

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Tomáš Konečný

předseda AS FSI

předseda SK AS FSI
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