Zápis z 207. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 20. 9. 2011 v Opavě

Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Čermák, Siostrzonek, Vojtal, Žáčková, Botlík, Harasimová,
Franěk, Urbanec, Janiš, Řihák, Ševčík

Omluveni:

Kolibová, Bernatík, Šperka, Čmiel, Miketová, Zagolová, Fidler, Rojík

Neomluveni:
Hosté:

Koliba, Kania

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
a. I. Změna Disciplinárního řádu pro studenty Slezské univerzity v Opavě,
Fakulty veřejných politik

2.

Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě
b. Tvorba a čerpání prostředků FRIM
c. Subtitul 133 21P Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny SU v
Opavě

3.

Personální záležitosti
a. Příprava ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2012 - 2014

Předseda AS SU Vaněk přivítal přítomné senátory a hosty na zasedání Akademického
senátu, zahájil zasedání, seznámil přítomné s programem jednání a konstatoval, že senát je
usnášeníschopný.
1.

Legislativní záležitosti
a. I. Změna Disciplinárního řádu pro studenty Slezské univerzity v Opavě,
Fakulty veřejných politik
Janiš: Stávající disciplinární řád neřešil situace, když se např. nesejde disciplinární
komise, toto bylo tedy doplněno. Neznám disciplinární řády ostatních součástí. Ale
může se student stále omlouvat a klidně vystuduje.

Diskuze:
Botlík: Bod 2 se mi zdá dosti nevhodný, lhůty jsou velmi dlouhé, a student udělá
přestupek, běží 15 denní lhůta a než se sejde komise, tak student už nemusí být
studentem.
Janiš: Myslím si, že je potřeba 15 denní lhůtu dodržet.
Botlík: Myslím, že není nutná 15 denní lhůta. Je třeba stanovit takový termín, který
bude vyhovovat všem. Členů není tolik, aby to nešlo zařídit. Poté se obeznámí
student.
Janiš: Také hledáme termín, který by vyhovoval všem. Tento článek řeší spíše
situaci, kdy je již student obeznámen a člen nečekaně onemocní.
Návrh usnesení:
Akademický senát SU schvaluje I. Změnu Disciplinárního řádu pro studenty Slezské
univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě.
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
Koliba: Žádám pana kvestora o předložení materiálu.
Kania: Po delší době si dovolujeme předložit dodatek č. 1, který obsahuje spoustu
údajů a to jak prostředky na běžný provoz, tak dotace z různých ukazatelů – sociální
stipendia, FRVŠ, prostředky na specifický výzkum, kapitálové dotace, investiční akce
apod. Dále pak evropské peníze na jednotlivé projekty OPVK. Celý materiál byl zaslán
členům KR s požadavkem, aby do včerejška zaslali případné připomínky, pokud
nezašlou, je to považováno za souhlasné stanovisko s tímto dodatkem. Jediná
připomínka přišla od tajemníka FVP Ing. Víchy.
Diskuze:
Franěk: Jsme schopni ovlivnit zpožďování dotací z ministerstva?
Kania: Nejsme schopni ovlivnit, vše jde na podpis panu ministrovi, a pokud dokument
pan ministr nepodepíše, prostředky nejsou uvolněny. Víme o tom a snažíme se to řešit.
Návrh usnesení:
Akademický senát SU schvaluje Dodatek č. 1 rozpisu příspěvku a dotace součástem
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2011.
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

b. Tvorba a čerpání FRM
Koliba: Opět žádám pana kvestora o předložení materiálu.

Kvestor: Byly Vám doručeny tabulky. Jednak plán 2010 a skutečnost 2010. Tyto
záležitosti už byly projednávány v rámci zprávy o hospodaření za rok 2010. Po
konzultacích se součástmi byl vytvořen plán čerpání těchto prostředků na rok 2011.
Již 2x jsme toto předkládali Akademickému senátu. Jednou se senát nesešel a
jednou byl neusnášeníschopný, proto byl odložen na září. Budeme senát
samozřejmě informovat, jak plán probíhá.
Diskuze:
Harasimová: Prosím o úpravu textu – řádek 20 – umělecká díla ne umělecké díla.
Návrh usnesení:
Akademický senát SU schvaluje Tvorbu a čerpání prostředků FRM na rok 2011 plán
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

c. Subtitul 133 21P Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny SU v Opavě
Kania: Jedná se o aktualizaci investičního rozvojového plánu do roku 2015, který jste
schvalovali v průběhu loňského roku a tím, že se končí s jedním programem
financování v letošním roce, tak MŠMT chce vědět, do jaké míry plánujeme jaké
akce. Na základě jednání se součástmi byl tento dokument projednán a schválen
na Kolegiu rektora, kdy jsme upřesňovali potřeby jednotlivých součástí a takto jsme
se vtěsnali do finančního limitu, který jsme měli naplánován do roku 2015. Jsou zde
uvedeny ty nejdůležitější stavby jako BN14, kde by měla být rekonstrukce zahájena
začátkem příštího roku, letos by měla být projektová dokumentace. Pak jsou to akce,
které si vyžádaly součásti – řešení objektu Žižkova 56 Karviná, Palhanec,
rekonstrukce Hauerova, dispečink otopných soustav karvinské lokality.
Diskuze:
Janiš: Je stanoveno datum, kdy se začne se stavbou na BN14?
Kania: My nejsme schopni odhadnout, jak dlouho poběží výběrové řízení na
dodavatele. Může to trvat i půl nebo třičtvrtě roku. My už teď zpracováváme dodatek
k investičnímu záměru. Dáváme termín ukončení červen 2014.
Franěk: Co např. fasáda na Univerzitním náměstí?
Kvestor: Toto spadá do starého programu o financování. Mělo by být zahájeno ještě
letos. Celkový objem je 60 mil, letos by se mělo vyčerpat 10 mil. Čekáme na konečný
verdikt od MŠMT, abychom ještě letos zahájili a 10 mil. vyčerpali.
Návrh usnesení:
Akademický senát SU schvaluje Subtitul 133 21P Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základy SU v Opavě.

3.

Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

Personální záležitosti
a. Příprava ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2012 - 2014
Vaněk: V tomto roce 31. 12. končí funkční období současné Rady vysokých škol a je
nutné ustavení nové Rady VŠ.
Obdržel jsem dopis z Rady vysokých škol. Podle statutu RVŠ, která je tvořena
předsednictvem RVŠ, sněmem RVŠ a studentskou komorou RVŠ. Do předsednictva
deleguje jednoho člena každá vysoká škola. V současné době je tímto členem
prorektor Koliba. Mimo to ještě deleguje jednoho člena, což je nyní profesor Stuchlík.
Každá fakulta kromě z řad akademických pracovníků má jednoho zástupce ve sněmu
s tím, že všechny tyto členy deleguje AS SU (u nás na základě fakultního AS) a
zbývá nám studentská komora, kdy každá fakulta má jednoho člena a jednoho
náhradníka.
Já bych osobně doporučil, pokud tito lidé budou ochotni, navrhnout za univerzitu do
předsednictva RVŠ opět pana prorektora Kolibu, obdobně do sněmu RVŠ pana
profesora Stuchlíka z FPF. Za OPF – je v této chvíli profesor Ramík, za FVP –
proděkanka Chmelařová, za FPF – pan Mgr. Urbanec. Co se týče studentské komory
– v tuto chvíli je delegátem kolega Fidler, a náhradníkem Kateřina Vašíčková.
Delegaci bych chtěl provést na příštím zasedání AS SU. Do října bych poprosil fakulty
o návrhy akademických pracovníků a také členy studentské komory o návrhy člena a
náhradníka do studentské komory RVŠ.

4.

Různé
1) Sedlář: V minulém funkčním období jsme požádali děkany jednotlivých fakult, zda by
nám nepředstavili fakultu. Já bych rád, abychom vypracovali nějakou částečnou
osnovu, co by měli vědět a co nás zajímá. Pokud s tím souhlasíte. Např. počet
akreditovaných oborů nebo počet budoucích akreditací by bylo docela zajímavé vědět
a být informování o vědeckém růstu.
Vaněk: Bylo by dobré vypracovat osnovu
Vaněk – bylo by dobré vypracovat osnovu, aby všichni děkani mluvili o stejných
věcech, které nás zajímají.
2) Siostrzonek: V návaznosti na včerejší Kolegium rektora mám dotaz. Hovořilo se o
jednotné tváři webových stránek. Bude muset i fakulta mít stejný profil stránek, např. i
ústavy fakult?
Koliba: Stav webových stránek byl v předcházejících letech velmi rozdílný. Nebyla
žádná jednota. Bylo tedy rozhodnuto, že se přistoupí k tomu, že se začnou stránky
sjednocovat. Bylo dohodnuto, že jednota bude zachována na úrovni fakult, u ústavů
je možná určitá volnost.
Čermák: Bylo také prezentováno, že externí odkazy, které jsou z domény, budou
omezovány.
Franěk: Na kolegiu bylo předvedeno překlopení stránek, chybí tam dotažení
zaměstnanců z databáze.

3) Koliba: Pan rektor nás pověřil, abychom Vás informovali o věci týkající se prorektorů.
Prorektor Sosík podal žádost o uvolnění z funkce k 1. 10. 2011. Při přijímání do funkce
se s rektorem dohodli, že zváží tuto funkci. Jelikož je zapojen do velké řady funkcí,
zjistil, že nemůže plnohodnotně plnit tuto funkci. Pan rektor by nejpozději na říjnovém
zasedání AS předložil nového prorektora. Pokud by tato záležitost byla vyřešena
v dřívější době, bylo by možné, aby senát tuto záležitost schválil korespondenčně?
Siostrzonek: Přimlouval bych se za korespondenční vyjádření. Jde o funkčnost
univerzity.
Sedlář: Také doporučuji verzi korespondenčního schválení.
4) Kania: Možná jste překvapeni, že zde nejsou předloženy Zásady financování pro rok
2012. Je to dáno tím, že ještě stále nejsou schváleny ministerstvem.
5) Řihák: Jak byla vyřešena situace ohledně návrhu na příspěvek pro Komorní pěvecký
sbor.
Kvestor: Bylo schváleno v plné výši tak, jak bylo projednáno a schváleno
Akademickým senátem.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat
ve 14.00 hodin.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 20. 9. 2011

18. října v Karviné

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 207. zasedání AS SU konaného dne 20. 9. 2011 v Opavě

1. Akademický senát SU schvaluje I. Změnu Disciplinárního řádu pro studenty Slezské
univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě.
2. Akademický senát SU schvaluje Dodatek č. 1 rozpisu příspěvku a dotace součástem
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2011.
3. Akademický senát SU schvaluje Tvorbu a čerpání prostředků FRM na rok 2011 plán.
4. Akademický senát SU schvaluje Subtitul 133 21P Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základy SU v Opavě.

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
předseda AS SU

