
Zápis

z 66. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 12. května 1999

Přítomni: O.Bílek, J.Kašpar, V.Kohlová, P.Kovář, J.Kratochvíl, R.Kryl, O.Odvárko,
J.Plášek,
                  Z.Renc, M.Rojko, M.Rotter, P.Simon, V.Souček, M.Tichý, J.Veselý, K.Zvára,
                  P.Kačenka, M.Kechlibar, I.Kubák, P.Olmer, M.Piliarik, J.Strnad, J.Štěrba, M.Švec
Omluveni: ----
Hosté:       A.Havlíčková, I.Emmer, B.Sedlák, P.Karas

Schůzi zahájil předseda SKAS kol. Kačenka, který řídil volbu předsednictva senátu a jeho
další jednání. V úvodu jednání se všichni zúčastnění představili. Po schválení navrženého
programu bylo přistoupeno k jednání.

1. Děkan fakulty seznámil AS se sdělením Ministerstva financí (MF) o vázání  5 % přidělených
finančních prostředků na tento rok v prvém pololetí tr. V této věci probíhají další jednání
mezi MŠMT a MF, zatím je nutno počítat s krácením 13. platu. Dále se děkan vrátil
k minulému zasedání AS a vyjádřil přesvědčení, že (po užití práva veta SKAS) bude na
mimořádném zasedání AS věc zavedení vedlejšího oboru znovu pečlivě zvážena a
prodiskutována. Děkan vyzval vedení informatické a matematické sekce k dialogu se
studentskou komorou.

2. V souladu s ustanoveními volebního řádu byly provedeny volby předsedy, jednatele a
1. místopředsedy AS: V tajném hlasování, jehož skrutátory byli kol. Piliarik a Tichý, byl
na návrh kol. Zváry zvolen předsedou kol. Bílek (hlasování 22 : 0; 2 hlasy neplatné),
jednatelkou na návrh kol. Bílka  kol. Kohlová (20 : 0; 4).

3. V odděleném hlasování ZKAS na návrh kol. Zváry byl 1. místopředsedou zvolen kol.
Renc (13 : 0; 3);  2. místopředsedou zůstal předseda SKAS kol. Kačenka.

4. Předložením návrhu na sestavení stálých komisí AS na příštím zasedání byli pověřeni na
základě hlasování kol. Zvára (ekonomická komise) (23 : 0; 1), kol. Simon (legislativní
komise) (23 : 0; 1) a kol. Veselý (studijní komise) (23 : 0; 1). V práci v komisích budou
pokračovat zástupci SKAS kol. Strnad (ekonomická), Piliarik, Švec (legislativní) a
Piliarik, Štěrba (studijní).

5. Děkan fakulty požádal o delegování zástupců AS do konkursních komisí pro příjímání
nových pracovníků Byli navrženi a schváleni kol. Renc (informatika), Rotter (fyzika),
Zvára (matematika), Kovář (pro KJP a KTV), Bílek (pro vedoucí pracovišť a pro mladé
pracovníky do 30 let).

6. Dne 26. května bude na shromáždění akademické obce přednesena zpráva děkana o
činnosti MFF v roce 1998 a budou představeni kandidáti na funkci děkana MFF, kteří
vystoupí se svým programem.

7. Bezprostředně  po schůzi akademické obce bude následovat zasedání AS, na němž bude
provedena volba kandidáta na funkci děkana.  S dalším zasedáním AS se počítá po
schválení dokumentů AS UK,  patrně 16. června. Do 17. května bude provedena
závěrečná kontrola dokumentů předkládaných AS UK ke schválení.

Schůze skončila v 19.10 hod, příští se bude konat 26. května.

Praha, 14. května 1999

Zapsal:    J. Veselý                                                                       Ověřil:  O. Bílek


