
     Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
  

Datum:  15. února 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 prof. Ševčík 

 Dne 3. května se na akademickou půdu Univerzity Palackého v Olomouci  vrací pravý 
studentský majáles. Děkan Ševčík požádal kolegium o schválení odpoledního volna 
pro studenty PřF. 

 Požádal tajemníka Veleckého o školení pro vedoucí a sekretářky kateder, které se 
bude týkat účtování.  

 Požádal tajemníka Veleckého o vygenerování výpisů ze SAPu, které bude ekonomické 
oddělení posílat vedoucím kateder 1x za čtvrt roku. 

 
Tajemník Velecký 

 Upozornil na to, že v informacích, které se týkají Bezpečnosti práce a které jsou 
podepisovány novými zaměstnanci a studenty, je nově vložena poznámka týkající se 
zábradlí terasy Přírodovědecké fakulty.  

 Požádal děkana Ševčíka, aby paní Mgr. Pavelková dodržovala termíny na  
vypracování smluv  a  aby  navrhované  změny  týkající se  smluv již  do nich 
vkládala. Dále navrhl, aby jí byla stanovena pravidelná úřední doba.   

 
Proděkanka Tesaříková  

 Požádala o schválení doobjednání nábytku pro 3 katedry a pracovní židle pro 
ekonomické a studijní oddělení. Děkanem schváleno. 

 Požádala o odsouhlasení částky panem děkanem a tajemníkem pro firmu, která 
vyhrála výběrové řízení na žaluzie.  

 
Proděkanka Smolová 

 Informovala kolegium o tom, že na studijním oddělení došlo k  personálním  změnám.  
 Navrhla,  aby  studenti  doktorského  studia  doložili  Čestné  prohlášení  o tom, že 

nejsou zaměstnáni k  žádostem o mimořádné stipendium  týkající se zdravotního 
pojištění.  

 Informovala kolegium o chystajících se změnách v doktorském studiu a o novém 
Studijním a zkušebním řádu,  který  bude  předložen senátům fakult k připomínkování.  

   
Proděkan Dušek 

 Seznámil kolegium s evidencí a organizaci zahraničních stáží, které jsou povinné pro 
studenty 4 letých doktorských studií.  

 
Proděkan Opatrný 

 RVVI schválila výsledky hodnocení VaV 2010  na  konci  ledna, výsledky  obsahují 
body dvojího druhu - tzv. nekorigované (původní bodová hodnota každého výsledku) 
a tzv. korigované (úprava váhy každého výsledku podle kap. V Metodiky hodnocení 



2010). Podle nekorigovaných  bodů  MŠMT  vypočítalo  finance  na tzv.  Specifický 
vysokoškolský výzkum (IGA projekty) na letošek, kdežto podle korigovaných bodů je 
sestavován návrh státního rozpočtu na „rozvoj výzkumných organizací“ (RVO)  na 
příští rok. Bude nutno stanovit na UP, z jakých hodnot rozpočítat letošní finance na 
RVO - na UP to je 167 mil. 

 stanovisko PřF k VUP: po diskusi (zmiňovány otázky cen, dopadů započtení DPH, i 
vhodnost lokalizace výroby do historického centra města) bylo rozhodnuto, že PřF 
preferuje  model VUP jakožto společnost s ručením omezeným ve výhradním 
vlastnictví UP. 

 Informoval kolegium o nových webových stránkách a stanovisko kolegia, jaké 
informace by měly stránky poskytovat a jaké informace by měl poskytovat Portál.  

  
 
Proděkan Frébort 

 Informoval kolegium, že dne 22. 2. 2011 se bude oficielně přebírat staveniště na 
Šlechtitelů a o interním auditu, jehož výsledky budou poskytnuty dne 16. 2.  

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


