Zápis zjednání kolegia děkana
vúterý dne 16. března 2017 od 9 hod.
Přítomni:
Omluveni:

děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, J. Halama,
J. Roskovec, člen J. S. Trojan
proděkan M. Prudký, tajemnice E. Svobodová

Biblické čtení: Žalm 133
Uvítání přítomných.
1.Schválení zápisu
zápis z kolegia dne 25. 4. 2017 byl schválen.
2. Děkan Mrázek
a) Informace o dnešních akcích:
v 11 hodin konvokační přednáška prof. Jakuba Trojana
v 18 hodin přátelské posezení u příležitosti 90. narozenin jmenovaného.
Také emeritní profesor Hejdánek oslavil v minulých dnech 90. narozeniny, blahopřání bude k podpisu
i pro účastníky přednášky.
b) Rozpočet ETF na rok 2017
vypracovaný pí Semeckou byl kolegiu k dispozici.
c) Žádost kavárníka Kosobuda
o snížení nájemného za měsíce červenec a srpen. Bude sníženo jako v roce 2016, tj. nájem Kč 14.000
+ Kč 2 000 za služby.
d) Výjezdní zasedání – program
program bude věnován Lutherovi, jeden blok obstará prof. Štefan, další Kranát nebo Gallus
Během výjezdního zasedání oslaví své 50. narozeniny doc. Sláma. Tip na dárek očekáváme od
proděkana Prudkého.
e) Konvokace a sympozium "Luther" dne 14.11.2017
se bude konat na ETF. V 11 hodin bude konvokační přednáška doc. Wernische, odpoledního sympozia
se aktivně zúčastní děkan Batka z bratislavské fakulty, prof. Štefan., dr. Kranát a dr. Roskovec
Koliduje s našimi bc. promocemi: proděkan Beneš se pokusí o posunut do ranních hodin, případně
o přesun na jiné datum (8.11. ?).
f) Návštěva ETF na bratislavské fakultě
Návrh termínu 27. a 28.11. (tradičně pondělí a úterý) projedná děkan Mrázek s kolegou Batkou.
g) Loučení G. Frey-Reininghausem
proběhne v sobotu 1. dubna na Synodní radě; děkana zastoupí proděkan Roskovec, který předá
pamětní medaili ETF a pronese laudatio.
h) 90tiny prof. Trojana
Oslava na ETF proběhne v úterý dne 16. května. Pokud jde o plánovanou konvokaci, bude rozhodnuto
po Velikonocích, přátelské posezení v podvečerních hodinách proběhne určitě.
i) Setkání s KTF
dne 31. t.m. bylo zrušeno, resp. odloženo patrně na podzim letošního roku.

2. Tajemnice Svobodová
a) Podala informaci o změně pojistné smlouvy ETF, která nově zahrnuje pojištění studentů, zejm.
praxí.
b) Firmě Stavba a interiér, která zajišťovala správu a úklid budovy ETF, byla vyměřena smluvní pokuta
ve výši Kč 160 tis.
c) Spisová služba
Dne 29.3. proběhne od 10 hodin školení zaměstnanců pracovníky ÚVT a příslušné firmy.
d) Reklamaci interaktivní tabule v místnosti E ve 3. patře zajist pí tajemnice ve spolupráci
s ekonomickým odd., které má příslušné podklady.
4. Věda – proděkan Prudký
a) Excelentní monografie
do soutěže byly podány monografie I. Noble a O. Navrátilové
b) DONATIO
Prof. Pokorný cenu obdržel, bude slavnostně předána na slavnosti u příležitosti založení UK ve čtvrtek
dne 6. dubna.
c) PROGRES
Na letošní rok jsme obdrželi méně finančních prostředků.
d) Podána informace o projektech GA ČR.
e) Habilitační řízení S. Höschele
Komise se sejde v pondělí 10. dubna. Návrhy termínů na habilitační přednášku a jednání VR: pátky
28. dubna, 2. a 16. června. Uchazeč bude osloven, zda a kdy se mu hodí, poté bude termín navržen
členům VR.
5) Studijní – proděkan Beneš
a) Zápis do doktorského studia bude od září 2017 pouze u nastupujících do 1. ročníku.
b) Zápis do 1. ročníků u bc. a mgr. programů bude probíhat již v červnu.
c) Chotěboř – tradiční pobyt studentů proběhne v termínu 10. až 15. září 2017.
d) Dodatečný termín pro podávání přihlášek byl stanoven do 31.7.2017, přijímací řízení by mělo
proběhnout od 4. září.
Závěr: Pokud jde o studenty, kteří již přihlášku podali, těmto bude rozhodnutm děkana oznámeno
přijet, které bude obsahovat rovnou termín červnového zápisu ke studiu.
e) Nové fakultní předpisy,
konkrétně Pravidla pro organizaci studia budou předmětem pracovní schůzky s naším AS v úterý 4.
dubna od 9 hodin. Z kolegia se zúčastní proděkané Beneš a Prudký.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec
a) Návštěva Dr. Borggrefe

s manželkou proběhne v úterý dne 4. dubna s následujícím programem: od 10,30 hod. prohlídka
(nejen) nových fakultních prostor, v cca 11 hodin malé občerstvení v děkanské pracovně, kolem 11,30
odchod na oběd do Novoměstského pivovaru. Oběd rezervován na jméno proděkana Beneše, dále se
zúčastní děkan Mrázek a proděkané Prudký a Roskovec.
b) Podána informace o aktuálním stavu připravované smlouvy mezi UK a KU Leuven.
c) Dnů UK ve Velké Británii
se proděkan Roskovec zúčastní osobně.
d) Podána zpráva o fakultním FB a chystaných www stránkách.
7) Rozvoj – proděkan Halama
a) Předložena "Koncepční architektonická studie stavebních úprav ETF" od arch. Fišera platný do 20.
dubna t.r. na částku Kč 93 tis. bez DPH.
Závěr: arch. Fišer bude požádán, aby zaslal podepsanou "studii", poté bude ETF zadána objednávka.
b) Informace o chystaných projektech operačního programu (MŠMT). Pracovní schůzka Katedry PSP
se uskuteční v úterý 4. dubna od 17 hod. (v č. 204).
c) Kolegium se shoduje, aby byly do učeben E, F a dřívější S1 pořízeny pultky pro přednášející,
a pověřuje proděkana Halamu, aby zjistil stávající možnosti.
8) RŮZNÉ
a) S novým ředitelem Diakonie p. Soběslavským se vedení ETF sejde po jeho nástupu od 1. 4.t.r.,
termín nebyl zatm stanoven.
b) Proděkan Prudký navrhuje, aby bylo nedávné nařízení o výplatě zálohy na cestovné hotově
z pokladny přehodnoceno, resp. pí tajemnice byla kolegiem pověřena, aby zajistila pokračování
dosavadní praxe.
c) Fakultní výlet – změna – "Kouřim a okolí". Bude realizováno ve spolupráci se studentským farářem
Štefanem. Jedná se o středu 17. května (tradiční Rektorský den).
d) Kolegium spolu s dalšími pedagogy zašle kolegyni Baštecké, které zemřel manžel Bohumil,
kondolenci.

Příšt schůze kolegia – úterk od 9 00 hodinϭ
25. dubna a 00. května.
Kolegium dne 16. května výjimečně od 9 hodin!!!!
Další termíny na stránkách v "Kalendáři".

Zapsala Vl. Dubinová,
schválil děkan Mrázek

