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ZÁPIS Č .  4  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  18.  2 .  2003 

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Rostislav Kubala, CSc. a 

Ing. Jiří Podešva, Ph.D.) 
6 členů studentské komory AS FS (omluven Marek Paprskář a Dušan Desnica) 

hosté: prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan Fakulty strojní, Ing. Zdenka Kmitová, 
tajemnice FS 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrhy na členy VR FS 

3) Projednání změn proděkanů FS 

4) Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 11. 2. 2003 

5) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 
Informace podal děkan Fakulty strojní, prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

• Informace o hospodaření FS v roce 2002: hospodářský výsledek je předběžně + 140.000,-
 Kč, v roce 2003 bude převeden do fondu odměn. Výsledek byl docílen jednak rozpisem 
základních mezd do transformačních a rozvojových programů, jednak příjmy z prací pro 
průmysl (10 % odvod činil na FS v roce 2002 cca 2,3 mil. Kč, výrazně nad průměrem 
v objemu zakázek byly katedry 361 a 347), jednak bylo staženo 25 % mzdových 
prostředků z výzkumných záměrů. 

• Působení profesorů, docentů, odborných asistentů na pracovištích Fakulty strojní po 
dosažení věku 65 let: 

- profesorům po 65 letech věku, kteří pobírají důchod, zůstane místnost – původní 
kancelář, PC a připojení k internetu. Odměna jim bude přiznána na základě žádosti 
z katedry a po projednání na děkanátu fakulty podle přínosu pro katedru (řešení 
grantů, publikace, skripta, učebnice, vedení doktorandů) ve výši do 50 % platu z 
prostředků fakulty. Profesoři nad 68 let věku mohou dostat odměnu na žádost katedry 
ve výši do 20 % platu z prostředků fakulty a mohou být nad tento limit placeni z 
OPPP, tj. z prostředků katedry. 

- docenti a odborní asistenti končí pracovní poměr na FS v 65 letech věku, následně 
mohou být placeni z OPPP, tj. z prostředků katedry (je záměr zvýšit katedrám OPPP 
oproti loňsku, NIP na pracovišti bude možné převést na OPPP); 
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• V prosinci 2002 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jiřího Skařupy, 
CSc. na TU Košice; 

• Na FS byla zahájena habilitační řízení Ing. Drahomíra Schwarze, CSc., Ing. Zdeňka 
Kadlece, Ph.D. a Ing. Ivo Hlavatého, Ph.D.; 

• Na FS proběhly velmi úspěšně obhajoby grantových projektů, zejména byly vysoce 
ceněny prezentace grantů řešené studenty doktorského studijního programu; 

• Od 16. 12. 2002 probíhá anonymní hodnocení pedagogů FS studenty na web stránkách 
fakulty (odpovědí je zatím kolem dvou set, první interní vyhodnocení bude po dosažení 
500 vyplněných dotazníků); 

• 21. 1. 2003 proběhlo na FS setkání s řediteli SŠ (v průběhu března a dubna jsou 
připravovány na katedrách dny otevřených dveří kateder pro středoškolské pedagogy); 

• V roce 2003 byly přerozděleny prostředky Materiálově-technologického centra (FMMI 
má 40 % podíl, FS a FEI získaly každá 30 % podíl) 

• Děkan FS informoval senát, že požádá VR FS o udělení statutu hostujícího profesora pro 
prof. Christophera Irgense, proděkana z Bristolu 

Diskuse byla vedena zejména k anketě studentů s anonymním hodnocením pedagogů, 
týkala se informovanosti studentů o této anketě. 

V diskusi vystoupili: Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Zdeněk Konečný, 
Ph.D., doc. Ing. Radek Čada, CSc., Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Na dotazy odpověděl děkan 
FS. 

 

Ad 2   Návrhy na členy VR FS 

Návrhy přednesl děkan Fakulty strojní, prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 
• prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., prorektor pro studium - návrh na řádného člena VR FS, 

• prof. Sáblík (Trnava), děkan prof. Karol Jelemenský (STU Bratislava) - u obou návrh na 
čestné členy VR FS, 

O návrzích na členy VR FS bylo hlasováno jednotlivě s tímto výsledkem: 

- pro prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. 19 – 0 – 0 

- pro prof. Sáblíka 19 – 0 – 0 

- pro prof. Karola Jelemenského 19 – 0 – 0. 

Všechny tři návrhy byly schváleny všemi hlasy. 

 

Ad 3  Projednání změn proděkanů FS 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. seznámil AS FS se svým rozhodnutím provést k 28. 2. 
2003 odvolání proděkanky doc. Ing. Jitky Podjuklové, CSc. z její funkce a stručně informoval 
o důvodech, které ho k tomu vedly. 
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Následně děkan FS senát informoval o svém záměru jmenovat od 1. 3. 2003 dva nové 
proděkany FS: 

• prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. - proděkan pro vědu (řízení grantové komise FS, zapojení 
se do 6. rámcového programu EU, příprava nových výzkumných záměrů na FS od roku 
2005, příprava Sborníku vědeckých prací VŠB - TUO, řady strojní) 

• Ing. Sylva Drábková, Ph.D. - proděkanka pro vnější vztahy a propagaci fakulty (příprava 
materiálů o fakultě, a to i v angličtině, kontakty s podniky, příprava smluv se zahraničními 
partnery, zástupce FS v dislokační komisi VŠB - TUO, komise elektronizace). 

Vzhledem k tomu, že funkce člena AS FS je neslučitelná s funkcí proděkana (dle čl. 1 
odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS FS), zanikne členství v AS FS Ing. Sylvě Drábkové, 
Ph.D. jmenováním do funkce proděkanky FS 1. 3. 2003 (dle čl. 10 odst. 1 pís. d Volebního a 
jednacího řádu AS FS). 

Zástupcem FS v AS VŠB-TUO se místo Ing. Sylvy Drábkové, Ph.D. stane od 1. 3. 
2003 Ing. Rostislav Kubala, CSc., který získal ve volbách do akademické komory AS FS 58 
hlasů a umístil se na 4. místě. Ing. Rostislav Kubala, CSc. je v současné době členem 
ekonomické komise AS VŠB - TUO, přestože není členem AS VŠB - TUO. 

Členem AS FS se od 1. 3. 2003 stane náhradník, který vzešel z voleb do akademické 
komory AS FS 22. 5. 2002 - na 16. a 17. místě se umístili se shodným počtem 38 hlasů 
prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. a Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. 

V souladu s čl. 6 odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS FS bylo určeno pořadí těchto 
kandidátů losem - do akademické komory AS FS postupuje prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. 
 

Ad 4  Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 11. 2. 2003 
Dne 11. 2. 2003 zasedal AS VŠB – TUO, mezi hlavní body jednání patřilo první vystoupení 
nového rektora VŠB – TUO prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc.. Pan rektor se vyjádřil k těmto 
záležitostem: 

• Představil nově jmenované prorektory VŠB – TUO; 

• Požádal o revokaci rozhodnutí AS VŠB – TUO o projednávání návrhu na zřízení VŠ 
ústavu ve Valašském Meziříčí. Pan rektor přednesl řadu oprávněných výhrad z řad 
jednání, kterých se účastnil zde na univerzitě i ve Valašském Meziříčí. Závěrem požádal 
senát o zapracování závěru do usnesení AS VŠB –TUO s tím, že pracoviště ve Valašském 
Meziříčí zůstává detašovaným pracovištěm VŠB – TUO; 

• Předložil senátu ke schválení nové složení VR VŠB – TUO; 

• Předložil ke schválení návrh navýšení mzdových tarifů s účinností od 1. 3. 2003; 

• Předložil návrh na přesun kompetencí bývalého prorektora pro investiční výstavbu a 
rozvoj, vzhledem ke zrušení této funkce, na kvestora univerzity v souladu se čl. 17 odst. 3 
Statutu VŠB - TUO, kdy povinnosti kvestora se rozšiřují o zodpovědnost za reprodukci 
nemovitého majetku. 
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Ad 5  Různé 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval AS FS o konání důležitých událostí 
na fakultě a škole: 

- 25. 2. 2003 proběhne VR FS (od 9:00 v místnosti D206, habilitační řízení Ing. Jiřího 
Podešvy, Ph.D., řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jiřího Hrubého, CSc.) 

- 12. 3. 2003 Symbióza (rektorské volno pro studenty 4. a 5. ročníku magisterského a 
3. ročníku bakalářského studijního programu). 

- termíny pro podání přihlášek nových grantových projektů: 31. 3. 2003 FR VŠ, 1. 4. 
2003 GA ČR (grantové přihlášky podepisuje rektor a v zastoupení prorektoři), 15. 4. 
2003 doktorské grantové projekty GAČR. 

- 15. 4. 2003 VR FS (od 9:00 v místnosti D206). 

- 5. 5.- 10. 5. 2003 proběhnou celorepublikové Akademické hry v areálu VŠB - TUO. 

- 7. 5. 2003 Sportovní den (rektorské volno). 

- 14. 5. 2003 Majáles (rektorské volno). 

- 16. 5. 2003 odevzdání přihlášek do doktorského studijního programu na FS. 

- 20. 6. termín přijímacích zkoušek do doktorského studijního programu na FS. 

- od akademického roku 2004/2005 činí poplatek za přijímací řízení na FS 550,- Kč. 

- Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. informoval, že 18. 2. 2003 proběhne v Hudebním 
salonku Nové knihovny předváděcí akce programu ProEngineer (9:00 - 15:00) 

- Připomínka vznesena nejen z řad studentů: špatné podmínky v zimním období 
v učebnách D a posluchárnách C. 

- příští zasedání AS FS se předpokládá 22. 4. 2003 (od 13:00 v místnosti D206). 

 
Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS. 

Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS. 


