
    
Zápis 

z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 19. února 2019 od 9,30 hod. 
 

 
Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš,  M. Prudký 
  J. Roskovec, členka E. Svobodová 
Omluveni:  proděkan P. Gallus, čestný člen J. S. Trojan  
 
 
Biblické čtení: Hesla JB, 119. Žalm 
 
 
1.Schválení zápisu 
Zápis z kolegia dne 22. 1. 2018   byl  schválen. 
 

2) Děkanát – děkan Mrázek 
 
a) Studentský farář 
J. Štefan bude kandidovat na další 2 roky; do zasedání synodu 2020 budeme hledat 
druhého faráře k němu. 
 
b) Marathon 
Informace o současném stavu, zatím žádní vážní zájemci na krátký pronájem. 
 
c) Bratislava 1. – 2. 4. 2019 
Delegace ETF zatím ve složení děkan Mrázek, dále proděkan Roskovec a J. Kranát, kteří 
by měli pronést hostovskou přednášku. Doplnění delegace bude ještě projednáno. 
 
d) Katedra PT 
S účinností od 1. 2. 2019 byla jmenována vedoucí katedry doc. Tabita Landová, Ph.D. 
Pokud jde o garanta studijního oboru Diakonika, nového projedná VR na svém 
březnovém jednání. 
 
e) Primus a UNCE 
Informace děkana o proběhnuvším jednání, resp. převzetí projektů od KTF. Bude 
zařazeno na jednání VR v březnu. 
 
f) Výjezdní zasedání 
Předběžný program – Starý zákon, archeologické projekty ETF (proděkan Prudký 
projedná s členy své katedry). 
 
 
3) Tajemnice Svobodová 
 
a) Podána informace o proplácení prvních 3 dnů nemocenské od 1. 7. 2019. 

 
 
b) Univerzitní odbory schválily nový postup při prodlužování pracovních poměrů na 

dobu určitou u nositelů grantů. 



 
c) Nové opatření rektora, týkající se pracovní doby akademiků, která musí být 

evidována (výuka a konzultační hodiny). 
 
d)  Nový ekonomických systém RUK – zatím nebyla vybrána žádná firma. 
  
 
4) Věda - proděkan Prudký 
 
a)Změna ve složení oborové rady PETTE 
Pro březnové jednání VR bude vyhotoven návrh. 

 
b) Progres 
Zpráva je t. č. finalizována a bude do 22. t. m. vložena do systému. Na rok 2019 byly navýšeny 
finanční prostředky. 
 
d) Vědecká rada – pátek 22. 3. 2019 od 10 hodin 
Program – viz body výše. 
 
 
5) Studijní - proděkan Beneš 
 
a) HMG pro AR 2019/2020 
S návrhem ETF souhlasí, sděleno na RUK. 
 
b) Termíny promocí již stanoveny. 
 
 
6) Zahraničí – proděkan Roskovec  
Ve čtvrtek 21. t. m. navštíví ETF delegace edinburské církve. 
 
7) Rozvoj – žádné novinky 
 
 
8) Různé – žádná sdělení 

  
 

Termíny příštích schůzí - úterky od 9,30 hodin, a to: 
 
12. března, 26. března, (předběžně i 9. dubna), 30. dubna a 21. května 2019. 
 
 
Další termíny na fakultním webu v aktualitách. 
 
 
 
Zapsala: Vlad. Dubinová 
Schválil: doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan 
 


