Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 30. zasedání konaného dne 10. prosince 2014 od 13:00 hodin
v restauraci „Pod terasami“
Přítomni: K. Breiterová, doc. Cahlíková, Dr. Filipský, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr. Koula, Dr.
Kučera, Dr. Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Mgr. Mikušek, Mgr. Pilařová, Dr.
Siatka, V. Skalická, Mgr. Szakošová, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Voráčová Dr. Zemanová
Hosté: Doc. Šimůnek, Prof. Štaud, Prof. Hrabálek, Doc. Nachtigal, Prof. Solich, Prof. Wsól, Ing.
Vlčková
Omluveni: E. Gorbunovová, Doc. Šatínský

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Vystoupení vedení fakulty

4.

Projednání Podmínek k vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky získané
v akademickém roce 2013/2014

5.

Projednání Rozdělení hospodářského výsledku FaF UK za rok 2013

6.

Projednání návrhu dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK
(č . j. 249/2014)

7.

Informace z voleb do AS FaF UK na funkční období od 1. 2. 2015 do 31.1.2018

8.

Různé

1. Zahájení
Zasedání Akademického senátu zahájil místopředseda Petr Matouš ve 13 hod 22 min.
Místopředseda omluvil nepřítomné. Bylo konstatováno, že se Akademický senát sešel
v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.

Skrutátory byly určeny sl. Voráčová a sl. Skalická. Zapisovatelkou pro 30. zasedání AS FaF
UK se určila Dr. Kudláčková.

2. Schválení programu
K navrženému programu byla vznesena námitka. Došlo k záměně pořadí bodu 4 a 5
Hlasováním byla schválena tato změna programu zasedání.
Závěr: Hlasování 20-0-0

3. Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek:
-

Děkan fakulty oznámil AS, že 28. 11. 2015 zemřel dlouholetý pracovník FaF UK doc.
RNDr. Milan Řehula, CSc. Jeho památku uctili přítomní minutou ticha. Vedením katedry
byla pověřena doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

-

Od 1.12.204 je pověřena vedením BZLR ing. Anežka Chlebková.

-

Profesorem bude jmenován doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.

-

16. sympózium René Macha proběhlo úspěšně, zástupce ze senátu: Petr Matouš

-

Projekty fakulty:
o REVIFAF


Dokončena rekonstrukce koridoru. Kolaudace 12.12.2014



Vzduchotechnika zatím není v provozu



Dokončena rekonstrukce vestibulu a výtahů

o MEPHARED


ÚHS vydal rozhodnutí v zákonném termínu, zrušil výsledky výběrového
řízení, výběrové řízení na vybavení Kampusu se bude opakovat



Další budovy Kampusu: probíhá příprava projektové dokumentace, ke
konci roku by měla být hotová projektová dokumentace. 5.1.2015 bude
na MŠMT projednáván tento předběžný návrh dostavby Kampusu.
Zastupovat ten projekt budou: rektor UK, děkan Lf HK, děkan FaF UK

-

Granty GAČR: z 12 FaF UK grantů úspěšně prošly 4 granty (33%), což je dobrý výsledek

-

Závěrem pan děkan popřál všem přítomným hezké vánoční svátky a pevné zdraví a
mnoho úspěchů v novém roce.

Prof. Hrabálek:
Popřál všem přítomným hezké vánoční svátky.
Ing. Vlčková:
Popřála všem přítomným vše nejlepší do nového roku 2015.
Diskuze:
Dr. Kučera: Dotaz k bufetu fakulty. Ceny za nabízené jsou vyšší, pestrost sortimentu nižší,
nezdravé smažené jídlo zaujímá značnou část sortimentu. Zápach smažení se šíří po fakultě.
Paní tajemnice: Několikrát jsme jednali s majitelem bufetu. Další schůzka proběhne ke konci
tohoto kalendářního roku. Majitel by chtěl provozovat rovněž automaty na občerstvení. Paní
tajemnice potvrdila, že má stejné ohlasy na bufet, jak zněl dotaz. Majitelé si sami stěžují, že
nevydělávají.
Doc. Cahlíková: Bude provedena anketa o spokojenosti se službami bufetu?
Paní tajemnice: ano, bude.
Dr. Šnejdrová: Může fakulta smlouvu jednostranně vypovědět?
Paní tajemnice: ano. Smlouvo o pronájmu je na 3 roky.
Prof. Štaud:
Probíhá hodnocení výuky. U pátého úseku studia malý zájem o hodnocení jako
v předchozích letech. Počítá se s tím, že bude hodnotit 650-680 studentů.
Doc. Nachtigal:
Před 14 dny proběhla schůzka se studenty studia v AJ. Probíhá hodnocení výuky
anketou prostřednictvím e-mailu. Čas odevzdání do 19. 12. 2014.
Prof. Solich:
V současné době je snaha nastavit projekty do OP VVV (Věda, výzkum, vývoj)
FaF má připraveno 16 projektů (evropské projekty)
Prof. Wsól:
4 granty GAČR
V současné době se budou vytvářet projekty pro další období.

Věcná připomínka: paní tajemnice požádala o prohození projednávání bodů programu 4 a
5. Senát odsouhlasil tuto změnu tichým souhlasem.

4. Projednání Rozdělení hospodářského výsledku FaF UK za rok 2013
Do problematiky uvedla senátory paní tajemnice.
Částka bude převedena do investičních fondů, kde bude následně použita pro nákup
přístrojového vybavení fakulty. Hlavní část této částky bude přesunuta na dofinancování
opláštění jižní budova fakulty.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: Usnesení 30-1: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
projednal a schválil Návrh: Rozdělení hospodářského výsledku na Farmaceutické fakultě UK za
rok 2013

5. Projednání Podmínek k vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky získané
v akademickém roce 2013/2014
Do problematiky senátory uvedl prof. Štaud.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: Usnesení 30-2: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
projednal a schválil Návrh: Podmínky k vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky
získané v akademickém roce 2013/2014

6. Různé
Předsedkyně AS popřála všem přítomným klidné vánoční svátky a vše dobré do nového
roku 2015.

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 14:45 hodin.

V Hradci Králové 5. 1. 2015

zapsala: Dr. Kudláčková
ověřil: Petr Matouš

