Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně,
konaného dne 6.10.2003
Přítomni:

viz prezenční listina

Program :

1. Schválení zápisu z jednání AS LDF dne 15.9.2003
2. Výsledky návrhového kola voleb kandidát na funkci děkana
3. Organizace vystoupení kandidátů na funkci děkana na veřejném zasedání AS
LDF

ad 1) Schválení zápisu AS LDF
Zápis z jednání AS LDF dne 15.9.03 byl schválen všemi hlasy bez připomínek.
ad 2) Výsledky návrhového kola voleb kandidáta na funkci děkana
Na základě výsledků návrhového kola voleb kandidáta na funkci děkana a v souladu s Volebním a
jednacím řádem AS LDF MZLU v Brně (článek 5) předala volební komise předsedovi AS
kandidátku sestavenou z kandidátů, kteří se umístili na prvních 3 místech v okrsku akademických
pracovníků a studentů.
Okrsek akademických pracovníků

kandidát
Doc. Ing. L. Slonek, CSc.
Prof. Ing. V. Simanov, CSc.
Prof. Ing. J. Simon, CSc.

počet hlasů
45 (41,4% odevzdaných)
36 (33,0% odevzdaných)
5 (4,6% odevzdaných)

Okrsek studentů

kandidát
Doc. Ing. L. Slonek, CSc.
Prof. Ing. V. Simanov, CSc.
Prof. Ing. J. Koblížek, CSc.

počet hlasů
263 (37,7% odevzdaných)
124 (18,9% odevzdaných)
64 (9,5% odevzdaných)

Předseda AS LDF zjistil stanovisko uvedených kandidátů k zařazeni na kandidátku pro volbu
kandidáta na funkci děkana s výsledkem:
Doc. Ing. L. Slonek, CSc.
souhlasí
Prof. Ing. V. Simanov, CSc. souhlasí
Prof. Ing. J. Simon, CSc.
souhlasí
Prof. Ing. J. Koblížek, CSc. nesouhlasí

ad 3) Organizace vystoupení kandidátů na funkci děkana na veřejném zasedání AS LDF

Veřejné zasedání AS LDF, na kterém vystoupí kandidáti na funkci děkana a přednesou své
představy o výkonu funkce děkana, se bude konat dne 13.10.2003 od 9,00 do 11,00 hod v aule
MZLU v Brně.
Po diskusi přijal AS následující program veřejného zasedání:
- Před vystoupením si kandidáti vylosují pořadí, ve kterém budou vystupovat.
- AS LDF požaduje, aby vystoupení měla charakter volebního programu s rámcovou
strukturou:
1. hodnocení stávajícího stavu LDF, příp. předcházejícího období,
2. kontinuita fakulty a návaznosti na předcházející období,
3. představy o výkonu funkce děkana, vize a koncepce.
- Délka vystoupení kandidáta by neměla přesáhnout 15 minut.
- Po vystoupení kandidátů proběhne diskuse s kandidáty.
- Od 13,00 hod bude zasedání AS LDF pokračovat tajnou volbou kandidáta na funkci děkana
dle Volebního řádu pro volbu kandidáta na funkci děkana.
V Brně dne 7.10.2003
Zapsal: Dr.Ing. Petr Horáček
Ověřil: Dr. Ing. Petr Horáček
Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.

Dr.Ing. Petr Horáček
předseda AS

