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ZÁPIS Č .  13  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  2 .  4 .  2002 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. omluven) 

7 členů studentské komory AS FS (Marek Prášil omluven), hosté: doc. Ing. Jitka 
Podjuklová, CSc., proděkanka FS, doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkan FS, Ing. Zdeňka 
Kmitová, tajemnice FS. 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Rozšíření VR FS o čestného člena 

3) Návrh na rozdělení finančních prostředků na FS v roce 2002 

4) Návrh na schválení mimořádného stipendia 

5) Informace ze zasedání AS VŠB-TUO 

6) Organizace voleb do AS FS pro další funkční období 

7) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 

Informace podal děkan Fakulty strojní, doc. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

- jmenovací řízení profesorem na VŠB - TUO (Jurman, Horyl), 

- VR FS a následně VR VŠB - TUO schválila závěrečné zprávy výzkumných záměrů na FS za 
rok 2001, současně byla schválena reorganizace pro následující období 

- vyhlášení interních doktorandských grantů (celková částka 150 000,- Kč),  

- předložení návrhů pro rozvojové a transformační programy na MŠMT. 

Ad 2  Rozšíření VR FS o čestného člena 

Děkan FS předložil návrh na nového čestného člena VR FS - Prof. Christophera Irgense, 
proděkana fakulty Computing, Engineering and Mathematical Sciences, z University of the West 
of England, Velká Británie. O návrhu bylo hlasováno:  
 

Návrh na schválení rozšíření VR FS o čestného člena byl přijat všemi hlasy (21-0-0). 
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Ad 3  Návrh na rozdělení finančních prostředků na FS v roce 2002 

Děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na rozdělení 
neinvestičních finančních prostředků FS VŠB – TUO v roce 2002. Komentář k předloženému 
materiálu, jenž vychází z potřeb a krytí provozních prostředků Fakulty strojní a slouží jako návrh 
pro senát, provedla tajemnice fakulty Ing. Zdeňka Kmitová (rozhodující faktory: nárůst mezd a 
tím i částky na zdravotní a sociální pojištění, meziroční nárůst odpisů o cca 3 mil. Kč, dopad: 
redukce částky u pracovišť i u děkanátu). 

Stanovisko ekonomické komise (schůzka se konala dne 27. března 2002) přednesl její předseda 
Ing. Rostislav Kubala, CSc.: materiál byl v ekonomické komisi posouzen a návrh na rozdělení 
finančních prostředků komise doporučuje ke schválení. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc., doc. Ing. Vladimír 
Vrba, CSc., Ing. Robert Čep, Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diskuse se vedla zejména k hledání cest 
pro šetření s finančními prostředky, k možnostem získání více studentů pro studium na FS, k 
obtížnosti zachovávání úrovně výuky při rozdělování prostředků podle koeficientů daných pro 
technické vysoké školy z MŠMT. 

O návrhu na rámcové rozdělení finančních prostředků bylo hlasováno s tím, že konkrétní přidělení 
na katedry bude upřesněno a předloženo na nejbližším zasedání AS FS, tj. 30. 4.: 
 Pro návrh na rámcové rozdělení finančních prostředků  19 

 proti  0 

 zdrželi se 2 
- návrh byl přijat. 

 

Ad 4  Návrh na schválení mimořádného stipendia 

Návrh předložil děkan FS - jedná se o studenta Tomaše Psczolka, který bezplatně opakovaně 
(10-krát) daroval krev. Kolegium děkana na svém zasedání 25. března 2002 navrhlo udělit 
mimořádné stipendium ve výši 1000,- Kč. 
(AS FS schvaluje toto stipendium podle parag. 7 odst. 2 Stipendijního řádu FS VŠB - TUO) 
 

Návrh na schválení mimořádného stipendia byl přijat všemi hlasy (21-0-0). 
 

Ad 5  Informace ze zasedání AS VŠB-TUO 

- jednalo se o zasedání AS VŠB - TUO, konané 26. března 2002 
- splnění úkolu pro vyhlášením voleb do AS VŠB – TU Ostrava na sjednocení volebního období 

(1. 9. 2002 – 31. 8. 2005)  pro všechny fakulty, 
- schválení návrhu na rozdělení neinvestičních dotací rozpočtu, 
- cíle pro zlepšení současného stavu financování na VŠB-TUO (nárůst studentů, zřízení Fakulty 

bakalářských studií, vnitřní změny organizace k vytvoření tří VŠ ústavů), 
- schválen návrh na rozšíření Vědecké rady VŠB-TU Ostrava o doc. Ing. Petra Horyla, CSc., 

děkana Fakulty strojní, 
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- schválení návrhu na rozdělení a čerpání investičních prostředků VŠB-TUO pro rok 2002, 
- změny Stipendijního řádu VŠB-TUO (stipendium Ph.D. studentů po uplynutí 36 měsíců lze 

vyplácet z jiných zdrojů). 
- zápis z uvedeného zasedání doc. Čada rozeslal mailem všem členům AS FS i KD FS 
 

Ad 6  Organizace voleb do AS FS pro další funkční období 

- Upřesnění termínu shromáždění AO FS - bude se konat 22. května 2002 v posluchárně C4, 
děkanské volno je vyhlášeno na dobu od 14:15 do 15:45, 

- Formulování a rozeslání dopisu vedoucím pracovišť FS podle časového plánu voleb - tj. 
8. dubna 2002 provede předseda AS FS; 

- Zveřejnění lhůt na nástěnkách (studenti i na nástěnkách studijního oddělení FS); 
- Výzva pracovištím FS k návrhům kandidátů do 10. května 2002; 
- Upřesnění práce volebních komisí. 
 
Ad 7  Různé 
- AutoCont poskytuje 10 % slevu z ceny pro zaměstnance VŠB-TUO 
- Sborník vědeckých prací, řada strojní, za rok 2001 bude vydán, články by se proto měly 

zahrnout do RIVu za rok 2001 
- aktualizace karet předmětů do systému SÍRIUS 
- za FS bylo k datu 2. dubna 2002 podáno 16 nových projektů na GAČR 
- 23. 4. 2002 - VR FS (řízení ke jmenování profesorem - doc. Vašek, doc. Hrabovský, 

habilitační řízení - Dr. Mrkvica) 
- 30. 4. 2002 - příští zasedání AS FS od 13:00 v místnosti D 206 
- 30. 4. 2002 - výběrové řízení na vedoucí 5 pracovišť FS 
- 10. 5. 2002 - zasedání AS VŠB - TUO od 9:00 v místnosti D206 
- 14. 5. 2002 - sportovní den VŠB - TUO 

 
 

Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS. 
Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS. 


