
Z á p i s    �.   3 
ze zasedání Grémia d�kanky ze dne 21. 6. 2010  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
Paní d�kanka p�edstavila novou prod�kanku pro rozvoj FSv Doc. Ing. Ivu �ihákovou, CSc. a pop�ála jí hodn� 
úsp�ch� v této funkci a v navazující �innosti po Doc. Ing. Jettmarovi. 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez p�ipomínek 
 

2. Informace paní d�kanky z Kolegia rektora ze 14. 6. 2010 
• Reorganizace R/�VUT a transformace �VUT – je v p�ipomínkovém �ízení d�kan�  

                                                                                                                a �len� KR, bude p�edm�tem jednání 
                                                                                                                KR 28. 6. 2010 

                             Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. byl jmenován prorektorem pro studium a studentské 
                             záležitosti. 
                             Mgr. Jan Gazda, Ph.D. vyhrál výb�rové �ízení na funkci kvestora – fakulta 
                             stavební vyhlásila V� na tajemníka FSv,  termín pro podání p�ihlášek kandidát� je do  
                             15. 7. 2010, výb�rové �ízení se koná 22. 7. 2010. 

• Snižování po�tu student� do 1. ro�ník� bc. studia  - snížení o 5%, ze strany R/�VUT budou 
                                                                                                                      po�ty student� ješt� up�esn�ny. 
 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prod. Máca podal následující informace: 

•••• P�ijímací �ízení pro ak. rok 2010/11 – MŠMT stanovilo pokles student� o 5% u bc. studia, 
                                                                                           10% u mg. studia a 20% u doktorského studia. 
                                          Oproti lo�skému roku je p�edpoklad kvalitn�jších student� na st. programu A+S 
                                          /max. 400 uchaze��/. Na ostatních programech, za p�edpokladu, že R/�VUT nesníží 
                                          po�ty student�, z�stává vše stejné jako v minulých letech. 

•••• Sm�rnice d�kanky FSv – v AS FSv 16. 6. 2010 byla projednána a schválena zm�na ve  
                                                Sm�rnici s tím, že od p�íštího ak. roku je povinností studenta všechny  
                                                zkoušky vykonat do konce p�íslušného zkouškového období, tzn. 
                                                zkoušky za ZS do konce zkouškového období ZS, zkoušky za LS 
                                                do konce zkouškového období LS. 
                                                Pouze p�i mimo�ádn� vážných d�vodech je možné ud�lit výjimku. 
•••• Pedagogické rady bc. a mg. studia – byly schváleny malé zm�ny pedagogických rad, paní  
                                                                  d�kanka jmenuje nové pedagogické rady s ú�inností 
                                                                  od 1. 7. 2010. 

 
                  Prorektor Jettmar podal informaci o financování student� na �VUT a o zavedení povinnosti  
                  zve�ej�ovat záznamy o pr�b�hu obhajoby studentských prací /od 1. 7. 2010 zm�na vysokoškolského 
                 zákona/. Od nového ak. roku 2010/11 je možno zve�ej�ovat záv�re�né studentské práce elektronicky. 
 

4. V�da a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

•••• TA �R – ALFA 2011-2016 – z 325 podaných p�ihlášek na téma Progresivní technologie, 
                                                        materiály a systémy bylo vy�azeno 100 p�ihlášených, 
                                                     -  ze 188 podaných p�ihlášek na téma Energetické zdroje bylo 
                                                        vy�azeno 72 p�ihlášených, 
                                                     -  ze 144 podaných p�ihlášek na téma Udržitelný rozvoj dopravy 
                                                        bylo vy�azeno 29 p�ihlášených.  
                                                     - Fakulta stavební podala 25 projekt�, z nichž 8 bylo vy�azeno.  
                                 Více informací na www.tacr.cz 

        �    TIP 2011 – MPO �R – jedná se o ve�ejnou sout�ž v dob� trvání do 4 let, termín pro podání 
                                                     p�ihlášek je do 16. 7. 2010 do 12,00 hod., termín pro vyhlášení  
                                                     výsledk� je do 12. 1. 2011. 
                                         Více informací na www.mpo.cz 
      



 
 
 

- 2 - 
 
   �    Hodnocení student� doktorského studia – hodnocení se týká všech student� v prezen�ní  
                                                                                  i kombinované form� za období od 1. 10. 2009 
                                                                                  do 30. 9. 2010. 
                                                                                  Termín pro odevzdání hodnocení pí Kabilkové 
                                                                                   je do 15. 10. 2010. 
                                                                                   Metodika v�etn� formulá�� bude k dispozici 
                                                                                   na webu odd. VV�. 
   �    Doktorské studium – byla provedena kontrola po�tu student� na jednoho školitele a bylo zjišt�no, 
                                            že existují školitelé, kte�í p�esahují max. možný po�et doktorand�. 
                                            Na jednoho školitele by m�lo p�ipadnout max. 5 doktorand�, po�et nad 5 
                                            musí schválit VR.                                                                                         
   �    Vykazování výsledk� v�dy a výzkumu -  do 31. 8. 2010 provést kontrolu a zajistit p�íp. opravy, 
                     do 25. 6. 2010 MŠMT vydá tabulku rozpor�.                      
    �   Mezinárodní konference CESB10 Udržitelná výstavba ve st�ední Evrop� – bude se konat na FSv 
                     ve dnech od 29. 6. – 2. 7. 2010, cca 250 ú�astník�, 160 p�ísp�vk�, 50 poster�. 
                     Více informací na fakultním webu. 
 
 

5. Rozvoj FSv 
Prod. �iháková podala následující informace: 

•••• Rozvojové programy MŠMT 2011 /celkem 13,245 mil. K�/ - prezentace všech p�ihlášených 
projekt� prob�hla v minulém týdnu. Všechny projekty byly p�ijaty za snížené výše finan�ních 
prost�edk�, jeden projekt nebyl p�ijat. Koordinátorem byl stanoven Prof. Ing. Karel Kabele, 
CSc., budou vydány pokyny pro další �ízení. 
 

6. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

•••• Investi�ní a jiné stavební akce plánované na prázdninové období: 
                                                    Z rozpo�tu MŠMT: 
                                                   	 Rekonstrukce poslucháren na jižní stran�  budovy C, vým�na obvodového  
                                                         plášt� a rekonstrukce vstupní markýzy  
            	 Rekonstrukce 6 výtah� v budov� B /15 mil. K�/  
                                                    Z fakultního rozpo�tu: 
                                                    	 Vým�na podlah v budov� B – 4. a 5. podlaží /od 15. 7. do 15. 8. 2010/ 
                                                    	 Úpravy po�íta�ových u�eben, nov� vzniklých laborato�í, úpravy na K129  
                                                         apod. 

•••• Nová budova �VUT – termín kolaudace listopad 2010, p�est�hování FA do nové budovy se 
                                                                  p�edpokládá do února 2011, od ak. roku 2011/12 provoz fakulty IT  
                                                                  v budov� A – obsazení prostor 9. – 14. nadzemního podlaží   
                                                                  + serverovna v suterénu A. Ostatní uvoln�né prostory po FA obsadí 
                                                                  fakulta stavební. 
                                                                  Velín – je p�edm�tem diskuze z hlediska vybavení, personálního  
                                                                               obsazení – bude vyhlášeno V� na ved. pracovníka velína. 

•••• Parkování v Kolejní ulici – projekt parkovací plochy nebyl schválen /spol. ELTODO 
                                                    požadovala provedení p�eložek p�ívodních kabel� NN ke stožár�m 
                                                    ve�ejného osv�tlení v Kolejní ulici/. ÚVI� rektorátu �eší otázku 
                                                    bilance po�tu pot�ebných parkovacích stání, která budou   
                                                    k dispozici v nové budov� �VUT. 

                                                                         Doc. �ihákovou byl vznesen návrh na parkování v prostoru 
                                                                         nyn�jších kurt� za budovou D – Doc. Dvo�ákem je vypracována 
                                                                         studie, schválení závisí na povolení R/ÚVI� a na investi�ním  
                                                                         �ešení. 
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7. Hospoda�ení fakulty 

Pan tajemník informoval o stanovených limitech a rozpo�tu všech kateder, rozpis �ástky na odm�ny 
bude p�edán katedrám do 25. 6. 2010 /vyplacení s �ervencovou výplatou/. Do konce m�síce bude 
zve�ejn�n OPOFIN �. 2/2010. 
Záv�rem se pan tajemník  rozlou�il a pod�koval všem za spolupráci. V��í, že ve své nové funkci 
kvestora bude spolupráce s fakultou stavební nadále úsp�šn� pokra�ovat. 
 

8. R�zné 
      8.1. RNDr. Šibrava vystoupil s prezentací sou�asné výuky na fakult� s tím, že do budoucna je nutno provést 
               radikální zm�ny sm��ující  k zefektivn�ní  výuky  na fakult�. 
 
       8.2. Paní d�kanka informovala o uskute�n�ném setkání zástupc� stavebních fakult �R a SR ve dnech 
              10. – 11. 6. 2010 v Žilin�. V p�íštím roce je organizátorem fakulta stavební. Zárove� upozornila 
              na odchod Prof. Ing. Ingrid Šenitkové, Ph.D. z funkce d�kanky na Stavební fakult� TU Košice 
              a jmenování nového d�kana Doc. Ing. Vincenta Kvo�áka, Ph.D. 
 
       8.3. V sou�asné dob� probíhá na fakult� p�íprava projekt� OPPA-prioritní osa 3 s termínem odevzdání 
               na rektorát do 28. 6. 2010. Koordinátory t�ech projekt� za fakultu jsou Ing. arch. Knytl, RNDr. Šibrava,  
              CSc. a Prof. Dr. Ing. Pavelka. 
        
       8.3. Doc. Bobok  vznesl dotaz ve v�ci poskytování náhrad za placené volno /státní svátky apod./  
              pracovník�m, kte�í jsou zainteresováni na projektech. Tyto náhrady jsou �erpány z limitu katedry – pan  
              tajemník celou  záležitost prov��í. 
 
 
Záv�rem paní d�kanka pod�kovala všem za dosavadní úsp�šnou spolupráci v LS ak. roku 2009/10 a pop�ála 
všem p�íjemné prožití dovolených a na�erpání nových  sil do p�íštího ak. roku. 
 
 
P�íští termín zasedání Grémia d�kanky bude sd�len po prázdninách. 
 
 
       Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r. 
                                                                                                       d�kanka 
 
 
 
V Praze dne 24. 6. 2010  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
  
 
 
 


