ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
133. zasedání – 29. 3. 2005
Přítomni: Vaněk, Sedlář, Kolář, Janák, Vojtal, Botlík, Bednařík, Petránek, Siostrzonek,
Kratochvílová, Berger, Vacková, Veselý, Růžička
Omluveni: Franěk, Smysl
Hosté: Jirásek, Kania, Mrověcová, Korbelářová, Mezuláník

Program:
1. Ustavení senátu Slezské univerzity v Opavě pro období 2005-2008
2. Legislativní záležitost:
a. Studijní a zkušební řád Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
b. Statut Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
c. Organizační řád Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
3. Ekonomické záležitosti
a. Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2005
4. Různé
Předseda přivítal přítomné senátory a seznámil s programem zasedání. Přítomno 13 senátorů,
AS SU je usnášení schopný.
ad 1) Ustavení senátu Slezské univerzity v Opavě pro období 2005-2008
Dr. Mrověcová, předsedkyně informovala o průběhu a výsledcích voleb do AS SU.
1. kolo voleb do AS SU proběhlo v týdnu od 9. do 16. prosince na všech součástech Slezské
univerzity v Opavě. Nebyla splněna podmínka účasti. Bylo vyhlášeno 2. kolo.
2. kolo voleb do AS SU proběhlo v týdnu od 3. do 7. ledna 2005 na všech součástech Slezské
univerzity v Opavě. Byla splněna podmínka účasti. Po podaném protestu Ing. Stavárka
proběhlo na OPF v Karviné opakované druhé kolo voleb v zaměstnanecké komoře v termínu
od 1. do 3. března 2005.
Druhého kola voleb se zúčastnilo 659 voličů z celkového počtu 4 357 oprávněných voličů, tj.
15,13 %. K platnosti voleb byla potřebná účast nejméně 15 % členů akademické obce za
celou SU ( dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.).
Ústřední volební komise konstatuje, že opakovaná volba na OPF v Karviné proběhla podle
platných předpisů a tímto prohlašuje celkový výsledek voleb do AS SU v Opavě za platný.
Za členy AS SU v Opavě byli zvoleni:
zaměstnanecká komora FPF v Opavě
–
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
–
PhDr. Petr Vojtal
–
Mgr. Jiří Siostrzonek
–
PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D
studentská komora FPF v Opavě
–
Ivan Berger
–
Milan Bednařík
–
Pavla Vacková
zaměstnanecká komora OPF v Karviné
–
RNDr. Jindřich Vaněk
–
Ing. Josef Botlík
–
RNDr. Zdeněk Franěk
–
Ing. Ivo Veselý

studentská komora OPF v Karviné
–
Ing. Marek Smysl
–
Tomáš Petránek
–
Libor Růžička
MU v Opavě
–
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Proběhla volba volební komise pro volbu předsedy AS SU. byli navrženi Ing Josef Botlík,
Mgr. Jiří Siostrzonek a Pavla Vacková. Bylo hlasováno jednotlivě a všichni byli zvoleni.
Volební komise za svého předsedu zvolila Ing Botníka.
Volbu předsedy řídil předseda volební komise. Jako kandidát byl navržen RNDr. Jindřich
Vaněk (kandidaturu přijal).
AS SU zvolil v tajných volbách za předsedu Akademického senátu Slezské univerzity
v Opavě RNDr. Jindřicha Vaňka.
V oddělených zasedáních komor byli zvoleni za předsedy komor PhDr. Petr Vojtal –
zaměstnanecká komora, Milan Bednařík – studentská komora.
AS SU potvrdil předsedy komor za místopředsedy senátu.
ad 2) Legislativní záležitosti
Předseda upozornil na chyby, které se vyskytují při tvorbě vnitřních předpisů:
–
akademické senáty fakult schvalují návrhy vnitřních předpisů, předpisy schvaluje AS
univerzity (usnesení AS FPF)
–
vnitřní předpisy musí být vyjmenovány ve Statutu fakulty,
–
vnitřní předpisy podléhají schválení senátu VŠ (Studijní a zkušební řád pro studium v
doktorských studijních programech OPF)
Předseda požádal představitele fakult, aby provedli kontrolu a sjednali nápravu.
ad 2a)
Proděkanka FPF Dr. Kolbelářová předložila „Studijní a zkušební řád Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě“ a komentovala změny.
Připomínky:
Sedlář – obecně je nevhodné předkládat materiály bez vyznačených změn
Berger – čl. 7 odst. (13), co se chápe pod zveřejněním programu výuky (odpověď: zveřejnění
na oficiální desce fakulty a na oficiálních www stránkách)
Kratochvílová – dotaz, čl. čl. 8, odst. (7), zda opravdu lze uznávat bez ohledu na známky
(ano)
Bednařík – čl. 16, odst. (13), kdo posuzuje žádosti o omluvy (zkoušející, při neuznání je
možné se obrátit na vyšší instance)
Berger – čl. 19, některé termíny odevzdání prací byly jiné (dochází ke sjednocení termínů)
Bednařík – není hovořeno o ročníkových pracích (podmínky jsou stanoveny v rámci
podmínek ukončení příslušného předmětu)
Sedlář – čl. 20, řád nepodléhá registraci MŠMT, nutné vypustit odst. (3) a přepracovat
zbývající odstavce
Na str.16 spojit odst. (9) a odstavec následující.
AS SU materiál schválil s připomínkami.
ad 2b)
Proděkan Dr. Mezulánek předložil „Statut Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné“,
informoval o změnách a doplnil návrh o další změny.
Vaněk – Čl. 11 odst. (6), členy vědecké rady jmenuje děkan po schválení AS, tento odstavec
by se měl vypustit.
Vojtal - Čl. 1 odst. (8) insigniemi fakulty není Merkur, ale žezlo a řetěz.
AS SU materiál schválil s připomínkami.

ad 2c)
Proděkan Dr. Mezulánek předložil „Organizační řád Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné“, informoval o změnách a doplnil návrh o další změny.
Botlík – dotaz k čl. 8, proč je uvedeno, že tajemník řídí menzu a bufet, když není majetkem
SU. Vysvětleno proděkanem.
Vaněk – Doplnit u Organizačního schématu nadpis „Příloha 1“
AS SU materiál schválil s připomínkami.
ad 3) Ekonomické záležitosti
Rektor předložil „Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2005“
Bylo provedeno normativní i nenormativní rozdělení prostředků a vyčlenění celouniverzitních
prostředků, jejichž výše byla určena po projednání s vedoucími součástí.
Bednařík – dotaz na položku na knihy na FPF – patří do kompetence fakult
Janák – vedoucí ústavu dostává část prostředků, u kterých si určuje jejich rozdělení.
Veselý – v materiálech chybí časová dimenze, nelze vysledovat vývoj položek
- které náklady lze považovat za „zatěžující“ a které za „příznivě se vyvíjející“
odpověď: příspěvek na vzdělávací činnost za SU vzrostl cca o 13%, další prostředky přineslo
snížení odpisů.
Veselý – rozpočet narůstá, priority jsou stanovovány na úrovni fakult
Janák – po 6 měsících by bylo užitečné předložit čerpání podle tříd.
odpověď: obdobný materiál bude zpracován pro Správní radu, obdrží i AS SU
Botlík- tempo nárůstu nákladů rektorátu, srovnání mzdových nákladů MU a rektorátu
odpověď: podstatná část mzdových nákladů je hrazena z výzkumného záměru a projektů, na
rektorátě část mezd tvoří rezervu, která bude na konci roku rozpuštěna
AS SU materiál schválil.
ad 4) Různé
Kvestor – poplatky za doktorské studium cizinců, zatím platí částka stanovená směrnicí
rektora
Příští zasedání AS SU se bude konat v Opavě 19. 4. 2005 ve 13:00 hod.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Karviné dne 29. 3. 2005

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z . zasedání dne 29. 3. 2005

1. AS SU schvaluje členy volební komise pro volbu předsedy:
a) Ing Josef Botlík,
b) Mgr. Jiří Siostrzonek,
c) Pavla Vacková.
2. AS SU zvolil za předsedu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě RNDr.
Jindřicha Vaňka.
3. Předsedy komor senátu a zároveň místopředsedy Akademického senátu Slezské univerzity
v Opavě byli zvoleni:
a) PhDr. Petr Vojtal – zaměstnanecká komora,
b) Milan Bednařík – studentská komora.
4. AS SU schvaluje „Studijní a zkušební řád Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě“
s připomínkami.
5. AS SU schvaluje „Statut Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné“ s připomínkami.
6. AS SU schvaluje „Organizační řád Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné“
s připomínkami.
7. AS SU schvaluje „Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2005“.

V Karviné 29. 3. 2005

