
Z á p i s   �.  2 
ze zasedání GD ze dne 3. 3. 2008  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez p�ipomínek 
 
1. Pedagogická �innost 
    Prod. Máca podal následující informace: 

• Akreditace – byl akreditován bc. a mgr. studijní obor „P�íprava, realizace a provoz staveb“  
                                    stud. programu SI a mgr. stud. obor „Stavební management“ ur�ený pro  
                                    absolventy neekonomických bc. obor�. Mgr. studium v obou stud. 
                                    oborech bude otev�eno v p�íštím akad. roce. 
 

• SZZ – na žádost kateder byla vyhlášena možnost skládat bakalá�ské SZZ v �ervnu spole�n� 
                         s mgr. SZZ. Tento mimo�ádný termín musí být podložen žádostí studenta se souhlasem 
                         p�íslušné katedry.  
 

• KOS – povinnost pedagog� urychlen� zapsat všechny výsledky zkoušek/zápo�t� do KOSu, 
                          v�etn� údaj� o bc. diplomových pracích, které jsou zapsány na tento semestr. 
                          Od p�íštího semestru bude jako jedna z podmínek pro bc. diplomovou práci souhlas 
                          vedoucího katedry. 
 
2. V�da a výzkum 
    Prod. Hájek podal následující informace: 

• Reforma  systému výzkumu, vývoje a inovací v �R – návrh bude 14. 3. 08 p�edložen k projednání  
                                                                                                    vlád� 

- výhled do roku 2010 až 2011 
- seznam recenzovaných periodik vydávaných v �R, kterým není p�id�len indikátor databáze 

WoS spole�nosti Thomson Scientific Impact Factor 
- plán výsledk� VaV na rok 2008  
- plán výsledk� VaV v bodovém ohodnocení 
- evidence výsledk� výzkumu, vývoje a inovací na FSv 

                           Bližší informace k této prezentaci jsou uvedeny na fakultním webu – v�da a výzkum –  
                           - informace prod�kana – GD 3.3.08. 
 

• Doktorské studium – úprava výše stipendií student� 4letého studia: 
                                                            1. rok   6.000,- K� 
                                                            2. rok              6.500,- K� 
                                                            3. rok  7.000,- K� 
       4. rok  7.500,- K� 
 

• Sumá� termín�  - plán výsledk� VaV v bodovém ohodnocení na rok 2008 /ti co neodevzdali/ 
                         7. 3. 2008  

                                             - dopl�ování výsledk� za roky 2003-07 do VVVS                  30.3.2008  
                                             - informovat vydavatele odborných periodik o možnosti vypln�ní dotazníku - ihned   
                                - dopl�ování publikací do databáze VVVS a DNEP                                  - pr�b�žn� 
 
     3. Rozvoj 
           Prod. Jettmar podal následující informace: 

• Rozvojové programy MŠMT 2007 – všechny projekty byly odevzdány na MŠMT, z  9 projekt�  
                                                                          �VUT se FSv podílí na 5 projektech, vnit�ní oponentní �ízení 
                                                                           se uskute�ní 13. – 14. kv�tna 2008, díl�ím �ešitel�m budou 
                                                                           zaslány pokyny. 
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• Rozvojové programy MŠMT 2008 – �ešitelé obdrželi pokyny, byl up�esn�n harmonogram,  
                                                                               monitorovací zpráva díl�ích projekt� se do 31. 7. 2008    
                                                                               p�edloží koordinátor�m na �VUT. Díl�í �ešitelé budou 
                                                                               informováni o uzav�ení smluv s koordinátory. 
                                                                                                                               T: 31. 3. 2008  
 

• Fond pro podporu celoškolských aktivit – v letošním roce lze op�t podávat návrhy na projekty 
                                                                                   s podporou z Fondu �VUT na podporu celoškolských 

                                                                                        aktivit v termínu do 15. 3. 2008/ 1.kolo/ a 15.9. 2008 
                                                                                        /2. kolo/. Projekty musí mít výrazn� celoškolský  
                                                                                        charakter spojený se vzd�lávací �inností. Po�ádání 
                                                                                        konferencí se na tento fond nevztahuje. 
                                                                                        Katedry dostanou p�esná pravidla a formulá�e pro 
                                                                                        podávání t�chto projekt�. 
 

• Strukturální fondy – Opera�ní program Praha konkurenceschopnost /OPPK/: projekty bude 
                                                podepisovat pan rektor, termín pro p�edložení na R �VUT je do 21. 3. 2008, 
                                                termín pro p�edložení na odd. VaV Ing. Hamarové je do 17. 3. 2008 – 
                                                 - p�ed odevzdáním musí schválit vedení fakulty. 
                                              - Opera�ní program Praha adaptibilita: projekty podepisuje d�kan v zastoupení 
                                                 pana rektora /zplnomocn�ní rektora/,  termín pro p�edložení na odd. VaV 
                                                 Ing. Hamarové je do 24. 3. 2008 - také musí schválit vedení fakulty. 

 
• FRVŠ 2007 – Doc. Jettmar pod�koval všem zú�astn�ným za �innost v záv�re�ném oponentním 

                                      �ízení, všech 14  projekt�  podmínky splnilo. 
 

• FRVŠ 2008 – uskute�nily se 2 instruktáže, ze 64 projekt� obdržela FSv 22. 
 

• FRVŠ 2009 – v nejbližší dob� budou zve�ejn�ny pokyny pro p�edkládání návrh� a uskute�ní se 
                                          informativní instruktáž. 
 
     4. Výstavba 
          Prod. Šenberger podal následující informace: 

• Investi�ní akce z prost�edk� MŠMT – plán investi�ních akcí 2008 se zatím pozastavuje 
                                                                                        z d�vodu snížení prost�edk� z MŠMT 
 

• Investi�ní akce z prost�edk� FSv – na základ� schváleného rozpo�tu �VUT bude proveden plán 
                                                                       investi�ních akcí na rok 2008 
 

• Atrium v D – práce probíhají dle harmonogramu, p�edpoklad dokon�ení stavby je v polovin�  
                                     dubna 08. 

 
       5. Informace d�kana ze zasedání Grémia rektora 

• Návrh na vybudování V�decko-technického parku pražských vysokých škol 
• Financování Betlémské kaple – fakulta bude mít všechny akce pro studenty + 3 koncerty/rok  

                                                                  hrazeny za režijní cenu /3.200,- K�/. Akce jako konference aj. 
                                                                  budou hrazeny �ástkou do 7.500,- K�/hod. 

• Schválení Metodiky rozpisu p�ísp�vku a NIV dotací ze SR pro r. 2008 na lednovém zasedání AS 
�VUT 

• Na VR �VUT 26. 2. 08 byly schváleny všechny 3 návrhy na jmenování docentem /Ing. Švejda, 
                                                                                                                            Ing. Vacín, Ing. Dostál/ 

• Dne 14. 3. 2008 se koná v Národním dom� na Smíchov� Studentský ples FSv 
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        6. Hospoda�ení fakulty 
           Pan tajemník podal následující informace: 

• uzav�ení hospoda�ení za rok 2007 
• p�íprava rozpo�tu FSv na rok 2008  
• zm�ny v kalkulaci dopl�kové �innosti  
• režie kateder z projekt�, grant�, VZ apod. - režie se vrátí do limitu katedry jako p�ísp�vek pro 

širší použití režie, nebudou se vracet 4%, ale 3%, p�i�emž 1% se použije na rozvoj 
Experimentálního centra.  

• VZ – v p�íštím týdnu se uskute�ní sch�zka s �ešiteli VZ 
• AUDIT systému vnit�ní kontroly /správce, p�íkazce/ - dojde k celkové revizi systému, k jeho 

                                                                  zjednodušení, k tomu bude vydán P�íkaz rektora a Sm�rnice kvestora. 
                                                                  Zatím platí stávající systém. 

 
 
       7. R�zné 
         7.1. Dne 4. 3. od 10,00 hod. se uskute�ní v posluchárn�  D1 setkání student� a zam�stnanc� fakulty 
                  s vedením. P�islíbena je také ú�ast zástupc� vedení �VUT. 
 
           7.2. Dne 26. 3. 08 se uskute�ní zasedání AS FSv, kde budou projednávány a schvalovány zm�ny  a  
                  dopln�ní  Organiza�ního �ádu FSv. P�ípadné další návrhy ke zm�n� �i dopln�ní O� mohou 
                  vedoucí kateder p�edávat do p�íštího týdne p�edsedovi AS RNDr. Šibravovi. 
 
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat 5. kv�tna 2008 od 9,00 hod. ve velké 
zasedací místnosti B 169. 
 
 
 
        Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                                                            d�kan FSv 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6. 3. 2008  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 

       
 
 

 
 


