Zápis z 211. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 17. 1. 2012 v Opavě

Přítomni:

Sedlář, Vojtal, Botlík, Harasimová, Urbanec, Janiš, Zagolová, Řihák, Fidler,
Rojík, Čmiel, Siostrzonek, Franěk, Žáčková, Bernatík

Omluveni:

Vaněk, Kolibová, Čermák, Šperka, Ševčík, Fogltonová, Miketová

Neomluveni:
Žáček, Dluhošová, Kamrádová

Hosté:

PROGRAM:
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
na rok 2011

2. Personální záležitosti
a. Návrh na jmenování předsedkyně disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě
3. Různé

Místopředseda AS SU RNDr. Sedlář přivítal přítomné senátory a hosty. Seznámil
přítomné s programem jednání a prohlásil zasedání za usnášení schopné. Omluvil předsedu
Vaňka z důvodu pracovní cesty.
1. Ekonomické záležitosti
a) Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
na rok 2011

Rektor: K rozpisu dochází podle zásad, které se výrazně nemění. Jedná se o standardní
záležitost roku minulého. Nemělo by tedy dojít k zásadním problémům.
Diskuze:
Urbanec: Vznesl technickou připomínku, že na str. 8 se opakuje bod 1. – bude opraveno.
Kamrádová: Doplnila, že veškeré dotace byly porovnány s tabulkami MŠMT a vše souhlasí.
Botlík: Dotázal se čeho se týkají změny a zda součásti neměly výhrady.

Kamrádová: 1 569 tis. vstupuje do fondu rozvoje, potažmo do fondu provozních prostředků,
bylo předmětem jednání součástí. Ke změně dojde u dotací, kdy budeme ministerstvu vracet
170 tis. V tabulkách zaslaných studijními odděleními jsme vykázali, že nebudeme čerpat
žádné fin. prostředky, ze strany MŠMT však došlo k chybě, bylo nám zasláno 170 tis, tudíž je
nutné po dohodě vrátit zpět.
Botlík: Navýšení příspěvku na vzdělávací a vědeckou činnost se převádí do fondu rozvoje?
Součásti neměly připomínky?
Kamrádová: Součásti neměly připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku

a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě na rok 2011

Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Personální záležitosti
a) Návrh na jmenování předsedkyně disciplinární komise Slezské univerzity
v Opavě

Sedlář: Týká se studentů, kteří nejsou evidováni na fakultách, což jsou studenti
Matematického ústavu.
Rektor: Jde o standardní záležitost. V minulosti byl předsedou disciplinární komise vždy
prorektor pro studijní záležitosti, pokud byl schválen. Dovolil jsem si tedy navrhnout na tuto
funkci prorektorku pro studijní záležitosti PhDr. Radmilu Dluhošovou.
Diskuze:
Nikdo ze senátorů neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje jako předsedkyni disciplinární komise
prorektorku pro studijní záležitosti PhDr. Radmilu Dluhošovou.
Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3.Různé

a)
Sedlář: Byla Vám zaslána internetová adresa, kde jsou umístěny všechny materiály o dění
kolem vysokoškolského zákona. Materiály jsou umístěny také na stránkách Slezské univerzity
v „aktualitách“.

b)
Sedlář: Byla mi doručena pozvánka na setkání „Za svobodné vysoké školy“. Pokud bude mít
někdo zájem se zúčastnit, prosím, aby mne informoval.
c)
Čmiel: Byl Vám předložen dopis adresovaný p. Mgr. Šimůnkové. Paní magistra podala jeden
ze dvou rozporů k zákonu o vysokých školách. Požádal bych Akademický senát, aby se
s tímto dopisem seznámil. Dopis bude ještě dnes konzultován s některými členy senátu, a
zítra bude odeslán.
Sedlář: V dopise jsou zmíněni někteří členové AS SU, připojil bych k nim bližší určení, ze
které fakulty studenti jsou.
Čmiel: Ještě dnes bude konzultována konečná verze, může být případně doplněno.
Siostrzonek: Já tuto iniciativu vítám, ale přikláním se k úpravě odst. 3 tohoto dopisu. Tento
odstavec navádí k tomu, že zde působí nekompetentní lidé. Nevím tedy, zda je taktické
v tomto znění dopis odeslat.
Čmiel: Dopis je určen pouze paní magistře, ne širšímu okruhu.
Sedlář: Také se přikláním k tomuto názoru, že by to mohlo být bráno jako argument. Zvážil
bych znění dopisu.
Botlík: Mám stejný pocit, že by znění mohlo být bráno jako argument, jelikož slovo „naproti“
naprosto vymezuje, že zaměstnanci jsou ti, co neví a studenti ti, co se snaží vzdělávat.
Siostrzonek: Myslím si, že už tato diskuze svědčí o tom, že znění není úplně v pořádku.
Čmiel: Není problém znění upravit. Dopis bude odeslán zítra.
d)
Sedlář: Předložil bych ke schválení harmonogram plánované a již dříve zmiňované prezentace
jednotlivých fakult na AS SU. Předpokládáme, že účast vedoucích součástí je nezastupitelná,
proto se může pořadí z různých důvodů měnit.
Únor – Matematický ústav v Opavě
Březen – OPF v Karviné
Duben – FPF v Opavě
Květen – FVP v Opavě
Senátoři neměli žádné připomínky.
e)
Sedlář: Dotázal se na článek uveřejněný v novinách o sjednocování ostravských univerzit.
Rektor: Zatím nejsou žádné informace, které by byly veřejnosti neznámé. Byl tady minulý
týden pan náměstek prof. Wilhelm. Došlo k oficiálnímu oznámení, že vláda schválila záměr
sloučení Ostravské univerzity a Technické univerzity Vysoké školy báňské. Na přípravě
sloučení by se mělo začít pracovat v letošním roce. Nese to s sebou spoustu záležitostí

organizačního charakteru. Se sloučením se počítá pro rok 2014 nebo 2015. Určitě to bude
v době platnosti nového vysokoškolského zákona. Sloučení bude věcí nepochybně složitou a
komplikovanou.
f)
Janiš: Obrátil se s dotazem, zda by v některých případech nemohla být využita pro jednání
AS SU videokonference.
Sedlář: Tato možnost bude zvážena.
g)
Franěk: Informoval, že 11. 1. 2012 byl zvolen nový senát OPF a předsedou byl zvolen Ing.
Bernatík, Ph.D.
Bernatík: Konstatoval, že složení AS OPF je unikátní v tom smyslu, že velká část členů
fakultního senátu je současně členy Akademického senátu SU. Doufá, že spolupráce bude o to
těsnější.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat
v Opavě.
Zapsala: Zuzana Moravcová
Za správnost: RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

21. 2.

2012

ve 13.00 hodin

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 211. zasedání AS SU konaného dne 17. 1. 2012 v Opavě
a. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 3 k
rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě na rok 2011
b. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje jako předsedkyni disciplinární
komise prorektorku pro studijní záležitosti PhDr. Radmilu Dluhošovou.

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
místopředseda AS SU

