Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP

Datum: 29. ledna 2009
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Frébort, proděkan Molnár, tajemník Velecký, předsedkyně
AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluveni: proděkanka Tesaříková, proděkan Opatrný.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpoplatnění úkonů
Žádost o finanční prostředky
Rigorózní řízení
Postup nákupu počítačů
Úklid nové budovy
Sociální fond
Vytvoření pravidel pro zapisování studijních výsledků do STAGu

Zpoplatnění úkonů
V rámci tvorby jednotného ceníku UP požádal děkan kolegium o návrhy na výše poplatků a
úhrad za činnosti na PřF. Termín dodání 6. února 2009.
Žádost o finanční prostředky
Děkan předložil kolegiu žádosti o finanční prostředky pro rok 2009 od Olomouckého kraje
a města Olomouce. Rovněž sdělil, že statutární město Olomouc poskytne 2.8 mil Kč UP
a tato částka bude rozdělena na jednotlivé fakulty.
Rigorózní řízení
Proděkan Molnár byl děkanem požádán, aby zajistil optimalizaci agendy rigorózního řízení,
kterou spravuje paní J. Mlčochová.
Postup nákupu počítačů
Děkan informoval kolegium, že dne 13. 1. 2009 byla uzavřena smlouva na dodávky osobních
počítačů, monitorů a notebooků. Dodavatelem se stala firma Radima Data spol. s. r. o.
a informace k nákupu počítačů budou na Portále UP.

Úklid nové budovy
Kolegiu byl podán návrh na nákup nového čistícího stroje do nové budovy na Envelopě
a zaškolení stávajícího zaměstnance pro obsluhu tohoto stroje, anebo najmutí úklidové firmy.
Návrh kolegia byl najmout úklidovou firmu.
Sociální fond
Kolegium bylo děkanem informováno o tom, že podmínky pro poskytování příspěvků ze
sociálního fondu PřF UP budou stejné i pro letošní rok a budou se řídit platnými předpisy.
Aktualizace pravidel pro zapisování studijních výsledků do STAGu
Děkan pověřil proděkana Molnára zajištěním aktualizace pravidel evidence studijních
výsledků studentů PřF UP.

Různé:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 27. 2. 2009 se koná ples Přf v RCO. Lístky se prodávají u p. V. Netukové.
Dne 19. 2. 2009 bude probíhat v aule PF promoce Ph.D. studentů a docentů.
Slavnostního aktu se zúčastní proděkan Frébort.
Akademické dny UP budou probíhat od 16. 2. – 21. 2. 2009
Na návrh děkana budou ke slavnostnímu otevření nové budovy zakoupeny pro
zaměstnance PřF divadelní lístky na představení „Beatles and Queen“.
Doklady k OP VaVpI jako jsou faktury, objednávky, smlouvy, výběrová řízení budou
centralizovány na jednom místě (pověřen proděkan Frébort).
Návrh děkana zda povolit, nebo ne společná díla Závěrečných prací – ke zvážení.
Pronájem budovy v Hejčíně byl prodloužen do 31.5.2009.
Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo výběru do speciálního stipendijního
programu zaměřeného na studium doktorských programů v přírodních vědách na
špičkových amerických univerzitách.

Z kolegia rektora:
Veřejná obhajoba celouniverzitních rozvojových projektů řešených v roce 2008
Obhajobu celouniverzitních rozvojových projektů řídila prorektorka Doc. Lochmanová.
Prorektorka Lochmanová upozornila na termín 30. 1. 2009 k odevzdání závěrečných zpráv
z fakult na Rektorát. Současně je povinností zveřejnit závěrečné zprávy na webových
stránkách fakult.

Projekty OP VaVpI
Prorektor Weigl shrnul a popsal strukturu a pojetí Strukturálních fondů. Prorektor navrhl, aby
vlastní řízení projektů VaVpI zůstalo na fakultách. Centrálně bude zajištěno technické,
inženýrské a investiční řízení stavebních projektů zajišťované z jednoho externího zdroje.
Příprava jednání o kolektivní smlouvě s Koordinační odborovou radou a zástupci
fakultních VOS
V úterý dne 3. 2. 2009 v 10,00 hod. po poradě rektora s děkany fakult je iniciována schůzka
se zástupci odborů na UP. Prorektorka tlumočila žádost rektora, aby se schůzky zúčastnili i ti
děkani, na jejichž fakultě nejsou odbory.
Prorektor Malacka
požádal o věnování maximální pozornosti mediálním záležitostem. Oddělení komunikace
připravuje nový mediální pokyn. V případě kontaktu novinářů na fakultu, žádá prorektor, aby
příslušný pracovník obratem informoval tiskového mluvčího a kancléře PhDr. Hladkého.
Kontrola pracovníků v pracovní neschopnosti je ponechána na fakultách

Zapsala: Dana Gronychová:
Datum příštího kolegia: 18. února 2009 v 8:00 hod.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

