
Zápis 
      z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
 
 
Datum:  5. ledna 2010 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, 
proděkan Molnár, předsedkyně AS PřF UP Smolová, tajemník Velecký, vedoucí studijního 
odd. Gronychová. 
 
 
Rozvojové projekty v roce 2009 
Děkan Ševčík informoval kolegium o připravovaných obhajobách rozvojových projektů za 
rok 2009  a o posílení proděkanského týmu o další 2 proděkany.          
 
Dělení peněz podle bodových výsledků   
Prostředky budou rozpočítány podle stejného klíče mezi fakulty, jako jsou rozpočítávány 
mezi univerzity. Zbývá dořešit několik detailů - vyloučení duplicitních výsledků  
a mezifakultní vyrovnání u výsledků, kde byli autoři výsledku z různých fakult. 
 
Odvody na rok 2010 
Tajemní Velecký sdělil kolegiu, že výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění činí pro rok 
2010 34 % ze mzdových prostředků.  
 
 
 
Datum:  12. ledna 2010 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, 
proděkan Molnár, předsedkyně AS PřF UP Smolová, tajemník Velecký, vedoucí studijního 
odd. Gronychová. 
  
 
Celouniverzitní kalendář 
Děkan Ševčík podal informaci o tom, že oddělení komunikace UP bude vyrábět stolní 
kalendář na rok 2011 a tím vznesl otázku, zda-li by vedoucí kateder měli o tento kalendář 
zájem a chtěli by ho pro katedry objednat.  
 
Závady na nové budově 
Proděkanka Tesaříková informovala kolegium, že je již domluvena s ing. Dvořákem na 
opravách závad, ale oprava výtahu a prasklých skel stále není dořešena. Na dotaz proděkana 
Molnára, zda-li může být zavedena klimatizace na studijním oddělení odpověděla, že je vše 
připravené.  
 
Dohody 
Dohody o vykonávání studentské stáže v rámci projektu Otevřená věda se budou odevzdávat 
na studijním oddělení u paní Mozgové, která zajistí podpis děkana a zaeviduje je.   
 
 



Centrum pedagogické přípravy 
Kolegium navrhlo jmenovat od 1. 2. 2010 do funkce vedoucího Centra pedagogické přípravy 
PřF UP doc. Molnára a poděkovat za dosavadní práci prof. Nezvalové. Současně bylo 
navrženo posílit CPP jak personálně, tak finančně a bylo doc. Molnárovi uloženo připravit 
návrh perspektiv CPP a projednat jej s děkanem PřF.   
 
 
 
Datum:  19. ledna 2010 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, 
tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: doc. Smolová, doc. Molnár 
 
Dotace  
Děkan Ševčík informoval kolegium o tom, že z kraje přišla dotace ve výši  9 mil. Kč. Z toho 
byly poskytnuty 2 mil. Kč na fakulty.  Částka  150 tisíc bude použita  na  Botanickou  zahradu  
a zbytek na dětskou univerzitu, Jevíčko a Kaleidoskop. Dále informoval o tom, že Rozvojové 
projekty budou zkráceny o 8 %.  
 
Menza v Holici 
Požadavek na tajemníka Veleckého ve věci upravení smlouvy s provozovatelem menzy 
v Holici. 
Požadavek od tajemníka Veleckého na nákup záložního zdroje k telefonní ústředně – povolen. 
 
 
 
Datum:  26. ledna 2010 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Opatrný, proděkan Molnár, předsedkyně AS PřF UP 
Smolová, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: doc. Tesaříková, prof. Frébort,  
 
Koncert Stupkova kvarteta 
Proděkan Molnár informoval kolegium o koncertu Stupkova kvarteta ku příležitosti životního 
jubilea doc. Kobzy a přednesl návrh na předání ceny jubilantovi od PřF . 
 
Termíny zasedání senátu 
Předsedkyně senátu Smolová oznámila termíny zasedání AS PřF, které se budou konat ve 
dnech: 
24.  2. 2010 od 15:00 hod. 
  7.  4. 2010 od 13:00 hod. 
  5.  5. 2010 od 13:00 hod. 
  6. 10. 2010 od 13:00 hod. 
 
 
 
 
 
 



Na návrh kolegia se  Poplatky za nadstandardní dobu studia a Studijní a zkušební řád předloží 
k projednání novému prorektorovi pro studijní záležitosti doc. Zouharovi.   
 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová 
 
 
 
        prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 


