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Přítomni: Cejnar, Foniok, Chovanec, Kucková (od 19.40), Olmer, Vilím

Nepřítomni: Karas (oml.), Jakubková

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace o povodních
3. Informace z předsednictva
4. Pokladní záležitosti
5. Volba předsedy

6. Volba místopředsedy
7. Volba pokladníka
8. Obsazení komisí a rozdělení dalších funkcí
9. Různé

Zasedání začalo v 18.30.
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Předseda minulé SKAS P. Olmer přivítal všechny přítomné a poblahopřál jim ke
zvolení do SKAS.
Návrh programu byl přijat beze změn.

Usnesení: Studentská komora schvaluje program 55. zasedání.
Hlasování: 6–0–0
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P. Olmer byl členem krizového štábu, který po dobu deseti dnů řídil záchranné práce
a řešil aktuální problémy. Podal proto obsáhlou a zasvěcenou informaci o průběhu
popovodňových prací a rovněž o aktuální situaci v budovách fakulty. Následovala
živá diskuse.
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Předsednictvo AS MFF zasedalo 23. září a připravilo program příštího zasedání AS.
Na něm bude ve druhém čtení projednán řád přijímacího řízení (žádné pozměňovací
návrhy nepřišly), specifikace přijímacího řízení na další ak. rok, návrh na rozpočtové
úpravy navazující na povodně. Pikantním bodem jednání bude návrh na odvolání
členů Vědecké rady, o kterých si už ani děkan fakulty nemyslí, že jim skončilo funkční
období.
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Vzhledem k nepřítomnosti pokladníka informoval o pokladních záležitostech P. Ol-
mer.
V části rozpočtu, kterou spravuje SKAS, nedošlo od minulého zasedání k žádnému
pohybu. Z části spravované Spolkem Matfyzák byly vyčerpány přibližně 3 000 korun
na volejbalový turnaj.
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Volba je podle Volebního a jednacího řádu tajná. Ke zvolení předsedy je v prvním
kole potřeba šesti hlasů, ve druhém pěti hlasů. Není-li předseda zvolen ani ve druhém
kole, koná se nová volba.
Skrutátorem byl určen Petr Chovanec.

První volba
J. Foniok navrhl na místo předsedy Studentské komory P. Olmera. Ten kandidaturu
přijal. V prvním kole se pro něj vyslovili 3 členové SKAS, 2 hlasovací lístky byly
neplatné. P. Olmer postoupil do druhého kola, v němž získal 4 hlasy, 1 lístek byl
neplatný. Předseda SKAS nebyl zvolen.
J. Foniok navrhl přerušit projednávání bodu do doby, než přijde S. Kucková. Po
námitkách, že bychom mohli čekat věčně, svůj návrh modifikoval.

Usnesení: Studentská komora přerušuje projednání bodu 5 svého programu do pří-
chodu kol. Kuckové, nejdéle do 20.00. Jednání bude pokračovat projednáním bodů
8 a 9.

Hlasování: 4–0–1

�(���
&7:+.T414365��OA)DMXQ7:5 +
@BA)TWP	�4=>14365 P6+.=��:5Q9R-�J E63���9�5

Členové SKAS se vzájemně informovali o náplni práce v jednotlivých komisích. Pro-
běhla rovněž diskuse o internetových stránkách SKAS, které nejsou v dobrém stavu.
Po diskusi bylo přijato následující usnesení.

Usnesení:
1. Studentská komora navrhuje Akademickému senátu, aby jmenoval Pavla Cejnara
členem studijní komise.
2. Studentská komora navrhuje děkanovi fakulty, aby jmenoval Stanislavu Kuckovou
členkou ediční komise, Petra Olmera členem knihovní rady, Petra Chovance členem
stipendijní rady s účinností od 1. ledna 2003 a Zdeňku Jakubkovou členkou propagační
komise.
3. Studentská komora jmenuje své nástěnkáře: S. Kuckovou (Karlín), Z. Jakubkovou
(Karlov), P. Cejnara (menza) a P. Vilíma (Troja).
4. Studentská komora jmenuje P. Cejnara a P. Vilíma správci svých internetových
stránek.

Hlasování: 6–0–0

Vzhledem ke skončení funkčního období disciplinární komise je potřeba, aby SKAS
navrhla nové členy a náhradníky z řad studentů. Návrh přednesl P. Olmer.



Usnesení: Studentská komora navrhuje jmenovat J. Fonioka, S. Kuckovou a P. Ško-
vroně členy disciplinární komise a P. Vilíma náhradníkem disciplinární komise.

Hlasování: 6–0–0
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Na mail o studentské anketě od S. Krysla odpocěděla S. Kucková, omylem zapomněla
odpověď poslat do konference SKAS.
Studijní komise se přiklání k variantě „Aÿ navržených specifikací přijímacího řízení
(tedy nadále přijímat ke studiu bez přijímacích zkoušek i maturanty ze Slovenska
s dobrým prospěchem nebo úspěchy v olympiádách).
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Druhá volba
Postupně byli navrhováni tito kandidáti na funkci předsedy: P. Vilím (navržen
P. Olmerem, kandidaturu nepřijal), S. Kucková (navržena P. Chovancem, kandida-
turu nepřijala), J. Foniok (navržen S. Kuckovou, kandidaturu přijal), P. Olmer (na-
vržen J. Foniokem, kandidaturu přijal) a P. Chovanec (navržen P. Cejnarem a P. Vi-
límem, kandidaturu nepřijal).
Kandidáti představili své vize vedení Studentské komory, které se však velmi neli-
šily. Následovala krátká diskuse.
V prvním kole byl pro J. Fonioka odevzdán 1 hlas, pro P. Olmera 1 hlas, 4 neplatné
hlasy. J. Foniok a P. Olmer postoupili do ruhého kola.
Ve druhém kole byly pro J. Fonioka odevzdány 2 hlasy, pro P. Olmera 2 hlasy,
2 hlasovací lístky byly neplatné. Žádný z kandidátů nebyl zvolen.

Třetí volba
Pro třetí volbu navrhl J. Foniok P. Olmera, který kandidaturu přijal.
V prvním kole získal navržený kandidát 2 hlasy, 4 hlasovací lístky byly neplatné.
P. Olmer postoupil do druhého kola volby.
Ve druhém kole získal P. Olmer 4 hlasy, 2 lístky byly neplatné. Předsedou nebyl
nikdo zvolen.

Čtvrtá volba
P. Olmer vyjádřil obavu, že si z voleb někdo dělá legraci. P. Cejnar navrhl na
místo předsedy P. Olmera, který kandidaturu opět přijal. S. Kucková, byvši navržena
P. Chovancem, naopak opět odmítla; navrhla J. Fonioka, který kandidaturu přijal.
V prvním kole byl pro J. Fonioka odevzdán 1 hlas, pro P. Olmera 2 hlasy, 3 lístky
byly neplatné. P. Olmer postoupil do druhého kola.
P. Cejnar navrhl změnu volebních pravidel. Na jeho dotaz, zda by takovou změnu
podpořil, odpověděl P. Olmer vyhýbavě.
Ve druhém kole byly pro P. Olmera odevzdány 2 hlasy, 4 lístky byly neplatné.
Předsedou nebyl opět nikdo zvolen.

Pátá volba
Poté, co S. Kucková (navržena P. Chovancem) a P. Olmer (navržen P. Vilímem)
kandidaturu odmítli, byl P. Chovancem navržen J. Foniok. Ten kandidaturu přijal.



V prvním kole získal kandidát 2 hlasy a postoupil do druhého kola; 4 lístky byly
neplatné.
Na dotaz P. Cejnara, zda by podpořil změnu volebních pravidel, odpověděl J. Fo-
niok, že rozhodně ne.
Ve druhém kole získal J. Foniok 3 hlasy, 3 lístky byly neplatné. Ani v páté volbě
předsedy nebyl nikdo zvolen.

Šestá volba
J. Foniok navrhl P. Olmera, který kandidaturu odmítl. P. Cejnar poté postupně
navrhl S. Kuckovou, J. Fonioka, P. Vilíma a P. Chovance; všichni navržení však
kandidaturu odmítli. J. Foniok navrhl P. Cejnara, který kandidaturu přijal.
V prvním kole pro P. Cejnara hlasoval 1 člen SKAS, 5 lístků bylo neplatných.
P. Cejnar postoupil do druhého kola.
Ve druhém kole získal P. Cejnar 1 hlas, 5 hlasovacích lístků bylo neplatných. Před-
sedou nebyl nikdo zvolen.

Sedmá volba
Situace byla patová. Po kratší diskusi navrhl P. Cejnar všechny přítomné členy
komory (P. Cejnara, J. Fonioka, P. Chovance, S. Kuckovou, P. Olmera, P. Vilíma).
Všichni navržení kandidaturu přijali.
V prvním kole získal J. Foniok 1 hlas, S. Kucková 1 hlas a P. Olmer 4 hlasy. P. Olmer
postoupil do druhého kola.
Ve druhém kole se pro P. Olmera vyslovili 4 přítomní členové SKAS, 2 hlasovací
lístky byly neplatné. Předsedou nebyl nikdo zvolen.
P. Olmer vyhlásil na žádost J. Fonioka pětiminutovou přestávku.

Osmá volba
J. Foniok navrhl P. Olmera. Ten kandidaturu přijal.
V prvním kole bylo pro P. Olmera odevzdáno 5 hlasů, 1 lístek byl neplatný. P. Olmer
postoupil do druhého kola.
Ve druhém kole bylo pro P. Olmera odevzdáno 6 hlasů. P. Olmer byl zvolen před-
sedou Studentské komory.

Usnesení: Studentská komora zvolila P. Olmera předsedou Studentské komory.
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J. Foniok navrhl, aby volba místopředsedy byla rovněž tajná. Návrh však nebyl přijat.
Hlasování: 2–4–0

P. Olmer navrhl na funkci místopředsedy J. Fonioka, který kandidaturu přijal.

Usnesení: Studentská komora zvolila J. Fonioka místopředsedou Studentské komory.
Hlasování: 5–0–1
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P. Olmer navrhl na funkci pokladníka I. Karase, který už pokladníkem je a se svým
dalším působením v této funkci souhlasí.



Usnesení: Studentská komora zvolila I. Karase pokladníkem Studentské komory.
Hlasování: 6–0–0

Zasedání skončilo ve 21.58.
zapsal Jan Foniok


