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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 18 

 
Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 397 

Fax: -  

E-mail: jana.petru@vsb.cz 

Ověřil doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Funkce předseda AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 323 495 

Fax: - 

E-mail: karel.frydrysek@vsb.cz 

Místo jednání VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D206 

Datum jednání 6. června 2017 

 

Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.), 

 4 členové studentské komory AS FS (omluveni Ing. Martin Jurek, Ing. Lukáš 

Kudrna, Ing. Ondřej Mizera, Bc. Michal Vrubel). 

Hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., proděkan pro bakalářské a magisterské 

studium doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí, 

statutární zástupce děkana doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., proděkan pro zahraniční a vnější vztahy 

Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D., tajemnice FS Ing. Zuzana Kmětíková, vedoucí katedry 354 

prof. Dr. Ing. Petr Novák. 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Program jednání byl členy senátu schválen všemi hlasy v níže uvedeném znění. Počet 

přítomných senátorů v době hlasování o programu byl 17. 
 

Program: 

1) Statut Fakulty strojní VŠB-TUO 

2) Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2016 

3) Návrh rozdělení rozpočtu Fakulty strojní VŠB-TUO na rok 2017 

4) Různé 

 

Ad 1 Statut Fakulty strojní VŠB-TUO 

Proděkan pro bakalářské a magisterské studium doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. 
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představil členům senátu návrh Statutu Fakulty strojní VŠB-TUO. V diskuzi nikdo 

nevystoupil. 

 

O návrhu nového znění Statutu FS VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh nového znění Statutu FS VŠB-TUO byl schválen všemi hlasy. Statut FS VŠB-

TUO bude předložen AS VŠB-TUO ke schválení. Jednání bylo přítomno 17 senátorů. 

 

Ad 2 Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2016 
 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předložil návrh ke schválení na uzavření 

hospodaření Fakulty strojní za rok 2016. Návrh byl panem děkanem podrobně okomentován 

s využitím připravené prezentace v MS Power Pointu. 

Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2016 byl projednán na zasedání ekonomické 

komise AS FS. Předseda Ekonomické komise Ing. Vladislav Ochodek na zasedání senátu 

podal informace z jednání ekonomické komise a uvedl, že ekonomická komise doporučuje 

návrh ke schválení. 

O návrhu na uzavření hospodaření FS pro rok 2016 bylo hlasováno po zahrnutí 

připomínek s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na uzavření hospodaření FS pro rok 2016 byl přijat všemi hlasy. Jednání bylo 

přítomno 17 senátorů. 

 

Ad 3 Návrh rozdělení rozpočtu Fakulty strojní VŠB-TUO na rok 2017 
 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předložil senátu ke schválení návrh rozpočtu 

FS na rok 2017. Návrh byl děkanem FS podrobně vysvětlen za pomoci prezentace vytvořené 

v MS Power Pointu. 

Návrh rozdělení rozpočtu vycházel z návrhu pravidel pro rozdělování neinvestičních 

prostředků pro daný rok. Návrh rozpočtu FS na rok 2017 byl projednán na zasedání 

ekonomické komise AS FS. Předseda ekonomické komise Ing. Vladislav Ochodek uvedl, že 

ekonomická komise doporučuje návrh ke schválení. Současně navrhuje se zvlášť vyjádřit 

a samostatně hlasovat o udělení zvláštní finanční podpory projektu „Coal and Steel“ pro 

katedru 354. 
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Diskuze: 

 Prof. Dr. Ing. Petr Novák – představil projekt „Coal and Steel“ a dohodu na 

spolufinancování. Projekt je pro FS přínosný, jelikož je jedinečný v dané oblasti 

H2020. 

 

O návrhu „Spolufinancování mezinárodního projektu Coal and Steel (katedra 354)“ 

bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  2 

 Zdrželi se  1 

 

Návrh „Spolufinancování mezinárodního projektu Coal and Steel (katedra 354)“ byl 

přijat většinou hlasů. Počet přítomných senátorů v době hlasování byl 18. 

 

O návrhu rozdělení rozpočtu FS VŠB-TUO na rok 2017 bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh rozdělení rozpočtu FS VŠB-TUO na rok 2017 byl přijat všemi hlasy. Počet 

přítomných senátorů v době hlasování byl 18. 

 

Ad 4 Různé 
 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. podal následující informace z vedení: 

- uvedl přehled plánovaných investičních akcích na fakultě (3D tisk kompozitních 

materiálů – informace podá doc. Petrů, akustická emise – informace podá 

doc. Halama), 

- informace o stavu přihlášených studentů do následujícího akademického roku, 

- představil stav výukových projektů OP VVV na FS VŠB-TUO, 

- informace o renovační dílně historických motocyklů na FS VŠB-TUO (kontaktní 

osoba Ing. Lukáš Kudrna, popř. doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.), 

- uvedl počty vyjíždějících studentů v rámci programu ERASMUS+, počty 

vyjíždějících neustále klesají, zaměstnanci byli vyzváni k průběžnému 

informování studentů o možnostech studia v zahraničí, 

- informoval o personálních změnách na oddělení projektů od 1.6.2017 a studijním 

oddělení od 17.7.2017, 
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- podal informace o protikuřáckém zákonu, z kterého vyplývá zákaz kouření 

v celém areálu VŠB-TUO, 

- prezentoval přehled PR akcí a vyzval k zapojení více kateder do prezentace FS, 

- v průběhu SZZ budou vybrány vždy 2 práce pro ocenění fakultou a případně 

firmou za každých započatých 15 studentů na oboru, 

- vedoucí kateder budou do 31.7.2017 informovat pana děkana o zamýšleném 

personálním růstu aspirantů na habilitační a jmenovací řízení, 

- připravována je institucionální akreditace – více informací předá proděkan doc. 

Folta. 

 Ing. Radim Janalík, CSc. – podal návrh na úpravu hodnocení bakalářských a diplomových 

prací na VŠB-TUO. 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – podal informaci paní Ing. Milady Hlaváčkové, Ph.D. o 

potřebě řešit problém s přijetím přihlášek zahraničních studentů a následnou nostrifikací. 

 Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – sdělil, že připravují podrobné informace pro studenty 

o požadavcích a průběhu nostrifikaci. 


