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ZÁPIS Č .  11  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  4 .  12 .  2001 

 
Přítomno: 22 členů akademické komory AS FS (doc. Ing. František Helebrant, CSc. nepřítomen) 

8 členů studentské komory AS FS 
  

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. 

Program: 

1) Návrh na schválení mimořádného stipendia 

2) Volba kandidáta na děkana FS pro funkční období 2002 - 2005 

3) Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 

4) Různé 

 
Ad 1  Návrh na schválení mimořádného stipendia 

Předseda AS FS seznámil přítomné s návrhem vedení fakulty udělit mimořádné stipendium 
studentu 4. ročníku FS (S 481), oboru aplikovaná mechanika a učitelství odborných předmětů – 
Michalu Kelerovi (rodné číslo 73-0315/5264). Student v březnu tohoto roku dovršil 26 let a podle 
zákona o zdravotním pojištění je povinen platit zdravotní pojištění ve výši 675,-- Kč měsíčně. Do 
školy dojíždí denně z Kopřivnice. Student má výborné studijní výsledky, začal studovat ve vyšším 
věku. KD FS doporučilo schválit částku 675,- Kč měsíčně mimořádného stipendia pro 
akademický rok 2001/2002. 

Návrh v diskusi podpořil Ing. Rostislav Kubala, CSc. 

Podle parag. 7 odst. 2 Stipendijního řádu FS VŠB – TUO schvaluje mimořádné stipendium 
AS FS – o návrhu bylo hlasováno: 

 návrh byl přijat všemi hlasy (22-0-0). 
 

Ad 2  Volba kandidáta na děkana FS pro funkční období 2002 - 2005 
V úvodu vlastních voleb děkana FS přečetl předseda AS FS dopis jednoho ze tří kandidátů 

– doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc. ze dne 3. prosince, ve kterém informoval volební komisi AS 
FS o svém rozhodnutí odstoupit z kandidatury na funkci děkana fakulty. 

Volby zahájila předsedkyně volební komise Dr. Ing. Anna Plchová. Volby probíhaly ze 
dvou kandidátů (doc. Ing. Petr Horyl, CSc., doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.). Členům senátu bylo 
rozdáno 22 hlasovacích lístků se jmény obou kandidátů v abecedním pořadí. Volby proběhly 
tajným způsobem v souladu s částí třetí Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 
Fakulty strojní VŠB - TUO. Výsledky prvního kola voleb: 

 pro kandidáta doc. Ing. Petra Horyla, CSc. hlasovalo 21 



Zápis  ze  zasedání  Akademického senátu FS dne 4 .prosince 2001  

 2

 pro kandidátku doc. Ing. Jitku Podjuklovou, CSc. hlasovalo  0 

 počet neplatných hlasů  1 

Vzhledem k tomu, že jeden z kandidátů již v prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů AS FS, byl tím přijat návrh, aby byl jako děkan FS pro funkční období 2002 – 2005 
navržen 

 doc. Ing. Petr Horyl, CSc. 

Byl sepsán protokol o průběhu hlasování, podepsán všemi členy volební komise a 
předsedou AS FS. Výsledky voleb byly oběma kandidátům předsedou AS FS a předsedkyní 
volební komise AS FS sděleny ihned po ukončení zasedání AS FS.  

Návrh na děkana FS byl po tomto zasedání předsedou AS FS písemně postoupen rektoru 
VŠB - TUO. 

 

Ad 3  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 
Informace podával všem členům AS FS předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. 

průběžně, a to jednak bezprostředně po zasedání AS VŠB – TUO (23. října 2001 a 13. listopadu 
2001) formou e-mailu, jednak následným rozesláním oficiálního zápisu. Žádosti o doplňující 
informace nebo dotazy k těmto zasedáním nebyly žádné. 

 

Ad 4  Různé 
•  22. ledna 2002 proběhnou na FS  obhajoby 4 projektů GAČR, místnost A 333 
•  23. ledna 2002 proběhnou oponentní řízení projektů FR VŠ, začátek stanoven na 9:00, místnost 

B6 
•  5. února 2002 proběhne zasedání Vědecké rady FS (slavnostní zasedání s předáním medailí k 

příležitosti ukončení funkčního období děkana) 
•  7. února 2002 proběhnou obhajoby výzkumných záměrů CEZ, začátek stanoven na 9:00, 

místnost D 206 
•  12. února 2002 proběhne na fakultě strojní Workshop 2002 s účastí a prezentacemi interních 

doktorandských grantů, začátek stanoven na 9:00, místnost B1 
•  12. března 2002 - zasedání VR FS 
•  do příštího jednání pedagogické komise AS FS bude zahrnut návrh na zrušení předmětu Dějiny 

vědy a techniky 
•  vedoucí kateder odevzdají na děkanát kopii o přehledu jiné výdělečné činnosti svých 

pedagogických i nepedagogických pracovníků 
•  na zvláštní studenty, tj. studenty, kteří studují déle než je standardní doba studia plus jeden rok 

nebudou přiděleny dotace, z čehož pro ně vyplyne nutnost platit školné 
 

Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS. 

Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS. 


