Zápis č. 13 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 23. listopadu 2009
Program: 1. Výsledky doplňkových voleb studentské části AS AF MZLU v Brně.
2. Příprava voleb kandidáta na děkana AF MZLU v Brně.
3. Různé.
Přítomni:

16, omluveni 5, hosté 1.

Ad 1) Předseda volební komise za okrsek studentů AS AF MZLU v Brně Bc. Vojtěch Rada
seznámil přítomné s průběhem a výsledky voleb do studentské části AS AF. Doplňující
volby proběhly ve dnech 10. a 11. listopadu 2009. V prvním kole nebylo dosaženo
požadované volební účasti 30 % členů akademické obce v okrsku studentů. Ve druhém
kole voleb (odevzdáno 87 hlasů) dosáhlo dle Volebního jednacího řádu AS AF MZLU
v Brně požadovaných 30% hlasů pět kandidátů – Ing. Štěpán Lang, Ondřej Štika, Bc.
Jakub Zehnálek, Bc. Milan Tkáč a Bc. Milan Pavlík. Dva kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů – Ing. Štěpán Lang a Ondřej Štika se stávají členy studentské části AS AF MZLU
v Brně. Gratulujeme.
Ad 2) Volební komise pro volbu kandidáta na děkana AF MZLU v Brně v čele s prof. Doležalem
předložila návrh termínů konání volby kandidáta na děkana AF. Z krátké diskuze vzešly
následující závazné termíny volby:
8. a 9. prosince 2009 – návrhové kolo volby kandidáta na děkana AF,
14. prosince 2009 – zveřejnění výsledků návrhového kola volby na děkana AF včetně
vyjádření navržených kandidátů,
20. ledna 2010 – představení kandidátů na děkana AF a volba děkana AF.
Oznámení o vyhlášení voleb a termínech bude rozesláno všem členům AO AF.
Ad 3) V bodě Různé zazněly názory a připomínky k:
-

Univerzitnímu a fakultnímu rozpočtu na rok 2010 – zejména ke snížení dotace na
studenta v oborech akreditovaných na AF; důsledkem toho bude v roce 2010 částka
rozpočtu AF o cca 15 % nižší,

-

připravované novele zákona o zaměstnanosti,

-

směrnici MŠMT o využití prostředků na specifický výzkum na vysokých školách.

Další zasedání senátu AF MZLU v Brně proběhne dne 7. prosince 2009.

V Brně dne 23. listopadu 2009
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš

tajemník AS AF

předseda AS AF MZLU v Brně

