
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 3. října 2022 od 8:30 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Tomáš Kouba (TK), Jan Křovák (JK)

Omluveni: Veronika Macková (VM)

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali.

1. Kolegium děkana 19. 9., RKD 12. 9. Zápisy jsou zveřejněny na webu.

2. Projekt dostavby Jinonic - informace v zápisech KD

3. Volby do AS FSV UK
Předsednictvo se usneslo, že navrhne termín konání voleb na úterý 29. a středu 30.
listopadu. Na plénu senátu 13. 9. o volbách proběhla diskuze, volby budou formálně
vyhlášeny na zasedání senátu 11. 10. (předběžný návrh usnesení: AS FSV UK
vyhlašuje elektronické volby do akademického senátu FSV UK pro funkční období
2023 - 2025 na 29. - 30. listopadu 2022, volby započnou 29. 11. 2020 v 9:00 a skončí
30. 11. 2022 v 18:00.)

Spolu s vyhlášením bude třeba zveřejnit (a tedy schválit) Technické podrobnosti
organizace, průběhu a zabezpečení voleb 2022. Pan tajemník přislíbil aktualizovaný
dokument do zítra, úterý 4. 10. odpoledne.

Volební komise - členy volební komise zatím nominovali IES (pedagog i student),
IMS (pedagog i student), ISS (pedagog), IKSŽ (student). Je třeba seznam doplnit do
úterý odpoledne.
Dále bude třeba, aby AS FSV UK stanovil termín pro podávání návrhů na
kandidáty/ky. Předsednictvo navrhuje tento termín od 17. října (od 9:00) do 11.
listopadu 2022 (do 14:30) prostřednictvím kanálů dle čl. 4 Volebního řádu (tj.
podatelny FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), datové schránky fakulty,
e-mailem do schránky volební komise (bude nutné zřídit!). Kandidátní listiny musejí
být zveřejněny nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb. Volební komise musí mít
čas tyto kandidátní listiny připravit.

4. Volba ombudsmanů 3. - 4. října. Dle informací JK volby probíhají bezproblémově,
aplikace fungují.

5. MP odeslala stížnost na kvalitu stravování v VC UK v Horním Poříčí (řediteli Správy
budov a majetku UK panu Rezkovi), dále se připojil vlastním e-mailem e-Klub a
Politologický klub. Pan Rezek přislíbil pracovat na nápravě.

6. JK informoval, že dnes (nejpozději zítra 4. 10.) dojde k vyhlášení soutěže o
Studentské peníze (k rozdělení je ca 200 tis. Kč). Podávání návrhů projektů je



otevřeno do půlnoci 21. 10. 2022. V pondělí 24. října od 17 hod proběhne na Hollaru
hodnocení návrhů a následně se bude hlasovat o finálním rozdělení/přidělení
prostředků.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 11. října 2022 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Předání ocenění Zlatý kurz za LS 2022

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 13. září 2022

3. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

4. Informace z vedení FSV UK

5. Volby do AS FSV UK v listopadu 2022 (na funkční období 2023 -2025)

6. Změna v Disciplinární komisi FSV UK

7. Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022

8. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 11. října 2022 od 15:00 v místnosti 212
v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/93644822147
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/93644822147

