Zápis ze zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzitní administrativy
Datum konání:
Místo konání:

19. 09. 2012, 10:00
VUT v Brně, Antonínská 548/1

Přítomni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

2

Ing. Jiří Macháček

Česká zemědělská univerzita v Praze

3

Ing. Iveta Nevludová

Ostravská univerzita v Ostravě

4

Ing. Vladimír Stach

Technická univerzita v Liberci

5

Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Asociace pracovníků univerzitní administrativy

Omluveni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Vladimír Kotek, MBA

Vysoké učení technické v Brně

2

Ing. Stanislav Starý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

3

Ing. Josef Klein

4

Ing. Josef Mráz

Academy parners, s.r.o.

1. Přehled realizovaných aktivit:
Viz přílohu č. 1
1.1

Asociace APUA postupně inicializuje setkávání profesních skupin pracovníků
vysokých škol, prozatím se podařilo realizovat:
- setkání projektových oddělení vysokých škol
- setkání vedoucích personalistů vysokých škol
- setkání právních oddělení vysokých škol
- příprava setkání ekonomických oddělení vysokých škol

2. Plánované aktivity:
Viz přílohu č. 2

2.1

Další návrhy na realizaci seminářů:
-

2.2

Zdravotní problematika zahraničních studentů, problematika karantény,
vyžadování zdravotních prohlídek a očkování u studentů ze třetích zemí,
ochrana zahraničních i domácích studentů, příklady dobré praxe
Oblast VaVpI
Jak oceňovat výsledek předmětu smlouvy, oceňování majetku, prodej licencí a
majetku, výměna zkušeností mezi vysokými školami

Setkání vedoucích pracovníků ekonomických oddělení VŠ:
- návrh osob pro zaštítění setkávání:
Ing. Iveta Šiková – VUT v Brně
Naděžda Bartáková – TUL
- zajistit moderátora pro řízení diskuzí

3. Zvýšení členských příspěvků kolektivních členů:
3.1

Kancelář asociace do 05. 10. 2012 připraví přehled příjmů a výdajů za rok 2012,
na základě kterého předsednictvo rozhodne o výši kolektivních členských
příspěvků na rok 2013.

4. Příprava valné hromady:
4.1

Předběžně stanoven termín valné hromady na 14. 11. nebo 21. 11. 2012, po
vyjádření všech členů předsednictva bude stanoven konečný termín konání.

4.2

Na valné hromadě proběhne volba nového člena revizní komise za Komoru
individuálních členů. Do revizní komise byla navržena Iva Fučíková, VŠE, Fakulta
managementu Hradec Králové.

5. Příprava nových stanov
5.1

Nový občanský zákoník ruší stávající úpravu občanských sdružení s účinností
od 1. 1. 2014. Z tohoto důvodu se budou měnit i stanovy asociace APUA. Novou
úpravu občanských sdružení najdete v příloze č. 3, původní znění stanov je
k dispozici na webových stránkách asociace pod odkazem
http://www.apua.cz/stanovy/.

6. Termín zasedání předsednictva asociace:
6.1

Další zasedání předsednictva (před zahájením valné hromady):
14. 11. 2012, 09:30 – kancelář kvestora VUT

V Brně dne 25.09.2012
Barbora Vajglová, kancelář asociace

