
 
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
 
 
 
Datum:  12. dubna 2011  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort, 
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí 
studijního odd. Gronychová. 
 
Děkan  Ševčík 

 Navrhl kolegiu, aby dne 22. 4. bylo uděleno Děkanské volno. Kolegiem odsouhlaseno. 
 Požádal kolegium o návrhy na Cenu F. Palackého a na přednášku k poctě J. L. 

Fischera. 
 Navrhl, aby byla svolána schůzka a zahájeny všechny kroky k reklamaci dlažeb 

v přízemí nové budovy.  
 Sdělil kolegiu, že do konce června musí být odeslána Závěrečná zpráva k budově PřF. 

Prosí kolegium o zkontrolování a případné připomínkování. 
 Proděkanka  Smolová  a  proděkan  Dušek  si   od děkana převezmou  teploměry  pro 

vnitřní  i venkovní teplotu a zjistí,  kde by bylo jejich ideální nainstalování.  
 Předložil kolegiu Návrh dělení finančních prostředků. 

 
Proděkanka Tesaříková  

 Žádá děkana a tajemníka, aby se vyjádřili k návrhu smluv k mobiliáři a k dodatku 
smlouvy na žaluzie.  

 
Proděkanka Smolová 

 Informovala kolegium o probíhajících úkonech, dekretech a oznámeních, které jsou 
dle právního oddělení k přijímacímu řízení nově vytvořeny. 

 Seznámila kolegium s tím, že někteří Ph.D. studenti mající pracovní poměr pobírají 
stipendium ve výši 1000,- Kč na soc. pojištění.  Návrh kolegia byl, aby tito studenti 
toto stipendium vrátili.  

 Informovala kolegium, že některé katedry žádají o přesun předmětů z pracoviště na 
pracoviště. Kolegium navrhlo, aby na žádosti o přesun předmětů byly zajištěny dva 
podpisy a  to jak od předsedů  VPRO, tak i od vedoucích kateder, zda tento přesun 
doporučí nebo nedoporučí.  

 
Proděkan Dušek 

 Seznámil kolegium s čerpáním finanční podpory na Mobility studentů.  
 
 Proděkan Opatrný 

 PřF může podat 6 FRVŠ projektů okruhu A, podobně jako loni připadá na každý obor 
jeden projekt plus jeden obor si bude moci podat projekt navíc. Loni si šestý projekt 
podával obor Biologie, letos je na výběr z projektů oborů Fyzika (po dohodě, kdy doc. 
Kubínek ustoupil od loňského celooborového projektu ve prospěch Biofyziky), 



Chemie (Kat. biochemie) a Matematika (Kat. informatiky). Kolegium se přiklonilo k 
návrhu děkana podpořit novou katedru a rozhodlo, že šestý projekt bude podávat 
Katedra biofyziky.   

  MŠMT vyhlásilo výzvu na projekty OPVK, z nichž je možné financovat postdoky, 
každá organizace si může podat max. 1 projekt, jehož maximální výše se odvíjí od 
výsledku bodového hodnocení, UP si může podat projekt v nejvyšším pásmu, do 200 
mil. Kč. Informativní schůzka proděkanů VaV s pror. Ulrichovou bude tento den, 
12.4. v 17 hod.  

 
Tajemník Velecký 

 Sdělil kolegiu, že je možnost poskytnutí  tabulky hospodaření. 
 Informoval kolegium o problémech se skladováním chemických odpadů v Holici. Byl 

vznesen dotaz na proděkana Fréborta, zda-li by bylo možné vybudovat mezisklad. 
Proděkan Frébort navrhl, aby byl sestaven harmonogram pravidelných termínů odvozů 
firmou. Tajemník zajistí smlouvu s firmou, která bude chemický materiál odvážet.  

Proděkan Frébort 
 Informoval kolegium,  že v univerzitním areálu v ulici Šlechtitelů v Olomouci–Holici 

byl za účasti zástupců univerzity, města, kraje a MŠMT slavnostně položen společný 
základní kámen C. R. Haná a RCPTM a že dne 8. dubna byla slavnostně zahájena 
stavba Centra Haná  v Holici.  

 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termín:  bude stanoven      
 
                     prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
                    děkan 


