
  
       Zápis  

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  
 
 

Datum: 26. března 2009 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, tajemník Velecký, 
předsedkyně AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: proděkan Opatrný, proděkan Molnár 
 
 

• Děkan předložil kolegiu tabulku dělení finančních prostředků PřF na rok 2009.  Na 
základě  projednání této tabulky proděkan Frébort navrhl, zda by nemohl být vytvořen 
„Předpis metodiky dělení finančních prostředků“. Návrh byl přijat a děkan požádal 
tajemníka Veleckého spolu s doc. Smolovou a Dr. Juklem, aby byl do konce dubna 
vytvořen draft tohoto Předpisu.   

• Proděkan Opatrný v zastoupení děkanem předložil k projednání fakultní dělení 
prostředků na Specifický výzkum.  

• Termín uzávěrky podávání projektů do GAČR k podpisu na rektorátě je do 30. dubna 
2009 a projektů do OP VaVpI P do 23. dubna 2009. 

• Děkan informoval kolegium, že finanční příspěvky pro rok 2009 od města Olomouce 
byly již  rektorem na fakulty rozděleny.  

• 29. května 2009 budou probíhat promoce a habilitace – PřF bude zastupovat proděkan 
Opatrný.  

• Dne 10. dubna 2009 na návrh děkana bude udělené Děkanské volno. 
• Proděkan Opatrný předložil kolegiu návrh Mgr. Říhy, který by v rámci svého projektu 

vybavil multimediální učebnu s mezioborovým využitím. Učebna by měla sloužit 
kromě výuky také pro studentské soutěže a veřejné přednášky. Kolegium souhlasilo.  

• Na návrh tajemníka Veleckého by v informačním středisku nové budovy PřF měla 
fungovat počítačově zdatná „studentská služba“, zajišťující rady a pomoc zejména 
méně zkušeným uživatelům z nižších ročníků. Za kvalitní služby by mohlo být 
přiznáno mimořádné stipendium. 

 

 

Z kolegia rektora: 
 
Academia film Olomouc 2009 
 
O blížícím se 44. ročníku festivalu Academia film Olomouc 2009 informoval jeho ředitel 
Mgr. Petr Bilík, Ph.D. Bude se konat ve dnech 14. – 19. dubna 2009.  
 
Rozpočet na rok 2009 
 
Kvestorka Ing. Kotlebová podala doplňující informace k přípravě rozpočtu. Děkani fakult 
obdrželi písemné podklady. AS UP bude rozpočet schvalovat na svém zasedání 22. 4. 2009, 
10 dní předem je nutné rozeslat podkladový materiál všem členům AS. 
 



Kolektivní smlouva 
 
Prorektor Malacka krátce hovořil o přípravě návrhu kolektivní smlouvy. Požadavek odborů na 
navýšení tabulky mzdových tarifů o 6,7% je nereálný, dohoda skončila na 2%.Všichni děkani 
fakult návrh KS obdrželi v elektronické podobě. Požádal děkany fakult, aby hlasováním 
odsouhlasili podepsání kolektivní smlouvy rektorem. Hlasováním všech 8 děkanek a děkanů 
souhlasilo s tím, aby rektor předloženou verzi kolektivní smlouvy podepsal. 
 
Různé 
 
Děkan Ševčík 
upozornil na článek prorektora Weigla v Žurnálu  č. 20 „Univerzita chce získat celkem devět 
miliard“ s jehož vyjádřením zásadně nesouhlasí. Prorektor Weigl sdělil, že nebylo úmyslem 
poškodit fakulty, navrhl napsat omluvu.Děkan Ševčík doporučil raději představit jednotlivé 
projekty, což bylo přijato. Vyjde v Žurnálu UP č. 21. 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová: 
Datum příštího kolegia: 30. dubna 2009 v 8:00 hod. 

 
 
 

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
          děkan 
 


