
Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
Datum:  14. května 2011   
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník 
Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová 
 
Děkan  Ševčík 

 Informoval kolegium o nastávajících promocích, které proběhnou ve dnech od 22. 6. – 
24. 6. 2011 v aule PřF. Požádal přítomné, aby dali na vědomí, kdo a který den se 
těchto promocí zúčastní.  

 Požádal kolegium o zaslání informace kdo a kdy bude moci zastupovat děkana během 
prázdnin. Termín zaslání do 27. 6. 2011. 

 Požádal proděkana Duška, aby si vzal na starosti zorganizování POSPOSu. (katedra 
Zoologie, nebo Geoinformatiky). 

 Požádal proděkana Fréborta, zdali by se v Holici nenašel prostor na dílnu pro 
údržbáře. 

 
Proděkan Frébort  

 Seznámil   kolegium  s   vývojem  nového  areálu  v   Holici  a s tím, že PřF si 
vyžádala  posudky k zamítavým   posouzením   žádostí   o   akreditaci   studijních   
oborů Didaktika chemie a  Počítačová geometrie. 

 
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 do konce června není dostatek peněz ve FRIMu. 
 Upozornil na to, že smlouvy, které měly být zhotoveny na pronájem kopírky, ostrahy a 

bufetu  nejsou stále připraveny.   
 Vznesl dotaz na proděkana Fréborta, zdali by nebylo dobré využít možnosti  pronájmu 

kontejneru pro některé chemické odpady v Holici. 
 

Zapsala: Dana Gronychová                           
Termí: 14. 6. 2011      prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
          děkan  


