
Z á p i s     �.    1 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 25. 1. 2010 

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

2. V�da a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace: 

• Doktorské studium – od roku 1994 do 31. 12. 2009 obhájilo na fakult� stavební 
                                                                titul Ph.D – 383 osob 
                                                                      Doc. -   52   osob 
                                                                      Prof. -   28   osob 

• Studentská grantová sout�ž �VUT /sgs.cvut.cz/ - aplikace pro p�ihlašování do SGS 2010 je  
                                                otev�ena od 15. 1. 2010 do 10. 2. 2010 do 16,00 hod., studenti mohou 
                                                být �leny �ešitelského týmu pouze v rámci jednoho návrhu projektu. 
                                                Prof. Hájek seznámil s limity finan�ních prost�edk� pro rok 2010 –  
                                                s osobními  náklady a režijními náklady, kde �erpání je max. 20%  
                                               z celkových neinvesti�ních náklad� na projekt.  
                                               SGS se týká projekt� 3letých. 
                                               Za FSv je do Grantové komise �VUT jmenován Prof. Ing. Petr  
                                               Hájek,CSc. 
                                               Harmonogram SGS 2010:  
                                           -    vyhlášení sout�že            4. 1. 2010  
                                           -    elektronické podání p�ihlášek v�. vyjád�ení školitele 
                                                a vedoucích kateder     15.1.-10.2.2010 
                                           -    elektronická uzáv�rka vyjád�ení d�kan� k p�ihláškám 17.2. 2010 do 24,00 
                                           -    dokumentaci v listinné podob� /formulá� A/ s p�íslušnými 
                                                podpisy je nutno doru�it za celou fakultu do skt. Grantové 
                                                komise �VUT do                                            23.2.2010 do 16,00 hod. 
                                           -    vyhlášení výsledk� V�         p�edpoklad   29. 3. 2010                        

• Kurzy: informace pro VaV – ur�eny pro 1. ro�. doktorského studia, zahájení kurz� od  
                                                8.3.2010, celkem 20 výukových hodin, 1+1 týdn�, 10 týdn�. 
                                                P�ednášející PhDr. L. Tichá a Mgr. Zdena Civínová z ÚTK. 

• Organizace studentských v�deckých konferencí – v týdnu od 25. 1. t. r. bude na stránkách 
                                                              �VUT detailní informace v�etn� formulá�e k vypln�ní. 

• Sumá� termín�: - ukon�ení p�ihlášek  SGS   10. 2. 2010 do 16,00 hod. 
                                        - vyhlášení výsledk� V� SGS  29. 3. 2010 
                                        - Workshop 2010-01-26   22. – 26. 2. 2010 
                                        - zapojení do projekt� EU-7.RP                       pr�b�žn� 
                                        - dopl�ování publikací do databáze VVVS a DNEP         - pr�b�žn� 
                                             Více informací na http://kps.fsv.cvut.cz 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

• Upozornil na povinnost, že ze všech p�edm�t�, které si studenti zapíší v LS, musí složit 
zkoušky a zápo�ty do konce zkouškového období LS. Nelze p�evád�t do dalšího akad. roku. 

• Den otev�ených dve�í – Prof. Máca pod�koval všem, kte�í se podíleli na p�íprav� DOD, 
                                                                   za vzornou organizaci, která se projevila i ve velké  návšt�vnosti  
                                                                   student� na fakult�. 
 

4. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• FRVŠ 2009 – 28. 1. 2010 prob�hne záv�re�né O� 24 projekt� 
• FRVŠ 2010 – byli osloveni úsp�šní �ešitelé projekt� /21 z 57/ 
• FRVŠ 2011 – v polovin� února 2010 bude vyhlášeno V� 
• Rozvojové projekty MŠMT –  v rámci centralizovaných projekt� p�ijaty projekty Prof. Walda 

a Prof. Pacovského, decentralizované projekty po redukcích jsou u kone�ného schvalování /asi 
do 14ti dn� budou výsledky/. 
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      5. Zahrani�ní styky 
            Prof. Pavelka podal následující informace: 

• P�ijetí student� z univerzity Donbas /Ukrajina/ - na fakultu byli v rámci vyšegradského fondu 
p�ijati 2 studenti 

• Aplikace VVVS-ZC – p�ipravuje se nová verze této aplikace s možností elektronických podpis�. 
 
 
6. Výstavba 

          Prof. Šenberger podal informace k probíhajícím a plánovaným stavebním akcím: 
• Bufet – práce probíhají dle harmonogramu, kolaudace se p�edpokládá do konce února 2010 

                           a zahájení provozu od 1. 3. 2010. 
• Nov� vytvo�ená studovna v 1. pat�e – provoz se osv�d�il, bude dovybaveno novým nábytkem 
• Papírnictví DEZETA – p�est�hováno do 1. patra vedle studovny, již v provozu  
• Sk�í�ky na batohy pro studenty – do konce února 2010 bude v suterénu budovy B instalováno 

                                                                     40 sk�ín�k s elektronickým zámkem, fungujícím na  
                                                                      studentskou kartu. 

• Rekonstrukce poslucháren C – je dokon�en projekt, zahájení rekonstrukce je vázáno  
                                                                            na prost�edky státní dotace. Probíhají jednání s ÚVI�. 
 
 
      7. Hospoda�ení fakulty 
             Pan tajemník podal následující informace: 

• Postupné zprovozn�ní Portálu ekonomických služeb /PES/ - v nejbližším období budou 
zprovozn�ny moduly služební cesty, dovolenky a p�evodky majetku. v budoucnu je plánováno 
zprovozn�ní modul� elektronického schvalování faktur. Primární otázku nyní p�edstavuje právní 
závaznost schvalování dokument� prost�ednictvím loginu do systému. 

• Pracovníci kateder musejí neprodlen� informovat o zm�n� zdravotní pojiš�ovny osobní 
odd�lení. 

• Po dohod� s M�stskou policií budou vozidla zam�stnanc� fakulty ozna�ená dohodnutým 
zp�sobem /kartou/ moci parkovat v ulici Kolejní /mezi budovami D a C/, která je ozna�ena 
zákazem vjezdu. Katedry zašlou žádost o požadovaný po�et karet tajemníkovi. 

 
 
       
 
Pan d�kan podal informaci o práci komise, kterou ustanovil pan rektor pro zefektivn�ní �innosti R/�VUT. 
               
V záv�ru zasedání pan d�kan pod�koval všem za spolupráci v celém 7letém období svého p�sobení ve funkci 
d�kana a pop�ál všem hodn� zdraví a úsp�ch� v práci i v osobním život�. 
 
 
 
 
 
 
 
        Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc. 
                                                                                                                                      d�kan 
 
 
 
 
 
V Praze dne 27. 1. 2010  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    
 

 
 
 

 
 

                                             
 


