Zápis ze 200. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 18. 1. 2011 v Opavě

Přítomni:

Sedlář, Siostrzonek, Vojtal, Botlík, Harasimová, Rojík, Veselý, Fidler, Řihák,
Čmiel, Čermák, Římovská, Urbanec, Janiš, Orieščík

Omluveni:

Vaněk, Mrověcová, Mamula, Kudelová, Kolibová, Miškus, Bednařík

Neomluveni:
Hosté:

Koliba, Kania

PROGRAM:
1.

Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2010

2.

Personální záležitosti
a. Zpráva o volbách Akademického senátu SU

3.

Různé

Místopředseda AS SU RNDr. Sedlář přivítal přítomné senátory, zástupce vedení a hosty.
Zahájil zasedání AS SU a seznámil přítomné s programem jednání. Prohlásil senát za
usnášeníschopný. Doplnil program o Seznámení se zprávou o volbách Akademického
senátu SU na další období. Poblahopřál také k životnímu jubileu člena Akademického senátu
Ing. Botlíka.
1. Ekonomické záležitosti
a.
Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2010
Koliba: Zastupuji dnes pana rektora, který je na služební cestě. Tento dodatek byl rozeslán
všem členům Akademického senátu a také vedoucím součásti s termínem připomínek do
pátku 14.1.. Nikdo žádné připomínky nevznesl. Prosím pana kvestora o předložení materiálu.
Kvestor: Jedná se o poslední dodatek pro rok 2010. Byli jste už průběžně informováni, že
MŠMT chystá rozpis prostředků ze svých rezerv. K tomu došlo a celá záležitost byla
projednána na Kolegiu rektora, aby se tyto prostředky přesunuly do roku 2011 do fondu
provozních prostředků a daly se do vnitro univerzitního fondu rozvoje. Tyto prostředky posílí
prostředky, které byly v tomto fondu v roce 2010, kdy celková částka byla 2. 215 tis. Z těchto
prostředků bylo po dohodě se součástmi přeposláno OPF na řešení jejich finančních potíží
715 tis., což byl adekvátní podíl OPF. Dále na základě jednání a rozhodnutí rektora byly
čerpány prostředky na podporu vnitro univerzitních projektů např. tvorba webových stránek,

provedení auditu stávajícího odběru elektřiny, regulace topných soustav. Po tomto čerpání
nám zůstalo do roku 2011 879,5 tis. Korun. K těm bychom po schválení připočetli 2mil 241
tis.. Dále dodatek upravuje účelové prostředky, jako vyrovnání projektových záměrů,
stipendia doktorandů, dotace na zahraniční studenty, projekty CEPUS, sociální stipendia,
projekty informační zdroje pro výzkum a vývoj. Byla uzavřena oblast investičních prostředků
roku 2010, kdy nám byly potvrzeny potřebné prostředky na financování projektové
dokumentace Bezručova 14, a také na dílčí rekonstrukci Polské školy v Karviné – tyto
prostředky byly již vyčerpány k 15.12. Pak se jedná o vnitro univerzitní převod prostředků
z Interního grantového systému, kdy FPF a OPF nevyčerpali všechny prostředky, proto se
převádějí do letošního roku na podporu IGS. Pak jsou to peníze na podporu Erasmu a
naposledy prostředky na řešení projektů OP VK .
Sedlář: Má někdo připomínky či náměty?
Diskuze:
Nikdo nevznesl žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a
dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2010
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

15

0

0

2. Personální záležitosti
a. Zpráva o volbách Akademického senátu Slezské univerzity
Sedlář: Dovoluji si Vás informovat o výsledcích voleb do Akademického senátu Slezské
univerzity.
Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě byli do komory akademických pracovníků zvoleni:
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D, Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., PhDr. Petr Vojta, Mgr. Martin
Urbanec, Ph.D.
Náhradníci: Ing. Eva Vavrečková, Ph.D., Ing. Jaroslav Zeman.
Do studentské komory: Mgr. Hana Miketová, Michal Ševčík, Martina Zagolová
Náhradník: Petra Kudelová.
Na Obchodně podnikatelské fakultě byli do komory akademických pracovníků zvoleni:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D., Ing. Josef Botlík, RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D., RNDr.
Zdeněk Franěk
Náhradníci: Ing. Lukáš Macura, Ing. Ivo Veselý, Mgr. Janusz Mika, Ph.D.
Do studentské komory: Ing. Roman Šperka, Ing. Martin Miškus, Ing. Stanislav Rojík
Náhradníci: Ing. Radim Řihák, Ing. Michal Ondra, Josef Matias Mužík.
Na Matematickém ústavu byl zvolen RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Na Fakultě veřejných politik byli do komory akademických pracovníků zvoleni: Doc. PhDr.
Helena Kolibová, CSc., Ing. Soňa Harasimová, Mgr. Jana Žáčková, Mgr. Kamil Janiš
Náhradníci: PhDr. Zdeňka Římovská

Do studentské komory: Bc. Jakub Čmiel, Bc. Jakub Fidler, Simona Mrajcová.
3. Různé
a. Rozšířené zasedání AS SU
Příští zasedání bude společné zasedání Akademických senátů, vedení univerzity a
vedení součástí SU a bude se konat 15. 2. 2011 ve Vzdělávacím centru v Krnově.
Pozvánky budou rozeslány včetně návratek. Řádné zasedání bude probíhat od 12,30
hod, společné zasedání od 14,00 hod.
b. Dokument Redakční rady
Sedlář: Byl doručen dopis prorektora Koliby, jako zástupce redakční rady Novin SU, kde
zmiňuje, že se AS SU zabýval Novinami SU. Členové redakční rady navrhují, aby
Akademický senát zvážil a začlenil do redakční rady člena Akademického senátu.
V současné době jsou členy redakční rady dva členové Akademického senátu a mohli by
zastupovat Akademický senát v redakční radě.
Koliba: Členy jsou Mgr. Siostrzonek, Ph.D a Bc. Jakub Čmiel.
Siostrzonek: Pokud by členové neměli připomínky, nebránili bychom se být zástupci
senátu v redakční radě.
Sedlář: Navrhuji tedy jako zástupce Akademického senátu v redakční radě Mgr. Jiřího
Siostrzonka, Ph.D. a Bc. Jakuba Čmiela.
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

2

c.
Rojík: Chtěl bych senátorům představit projekt „Mojenastenka.cz“ a „Absloventi.cz“. Byl jsem
osloven studenty Zemědělské univerzity v Praze, kteří tento portál vyvinuli a spravují.
Možnost zapojení SU do tohoto projektu spočívá v bezplatném užívání portálu
„slunastenka.cz“, a bezplatném zapojení se a propagaci fakult v brožuře „kamnavejsku.cz“,
která slouží k oslovování potenciálních studentů. Portál „slunastenka.cz“ SU může používat
například ke komunikaci se současnými studenty. Mohou se zde vkládat zprávy, články, atd..
Dalším pilířem projektu je práce s databází studentů a absolventů univerzity a třetím
stěžejním bodem je firemní hydepark, který slouží ke komunikaci studentů s firmami. Projekt
byl představen na KR ke zvážení. V současnosti je do projektu zapojeno přes 20 VŠ a fakult
v ČR, včetně Filozificko-přírodovědecké fakulty SU
Koliba: Projekt byl představen na KR. Nezazněly žádné námitky ani připomínky. Je na
součástech, jak tato data budou naplňována. Takovýchto portálů se objevuje celá řada.
Týkají se různých vysokoškolských činností. Jsou to portály jako hodnocení výuky,
hodnocení učitelů apod. Upozornil bych však, že i na SU je řešen v rámci poradenství portál
studentů a s daty je nutné nakládat tak, jak nám ukládá zákon. Tudíž je tyto zákony ctít a
dodržovat. V současné době se intenzivně pracuje na překlopení portálu SU. V současné
době neodpovídá moderním trendům. Jedná se však o dlouhodobější záležitost. Byl
podpořen jeden projekt, kde jsme nechali navrhnout design portálu. Již jsou překlopeny první
stránky týkající se rektorátu, měla by být brzy překlopena stránka FPF a tento proces by měl
být dokončen do konce března. Je potřeba intenzivně pracovat s daty, aby byla aktuální a
pravdivá.
Botlík: Kdo to garantuje, kdo spravuje a kdo platí tento projekt? Z názvu to vypadá jako
oficiální stránky, v případě že nejsou oficiální, budou takto označeny? Jak je zaručena
serióznost těchto stránek? Nebude chtěn poplatek od školy za správu?

Rojík: Nejsem do toho nějak blíže zainteresován. Veškeré informace mi přišly mailem. Mám
zde smlouvu k nahlédnutí. Bylo mi řečeno, že je to bezplatné. Je nutné zvážit název, jelikož
název „slunastenka.cz“ možná nebude nejšťastnější. Co se týká serióznosti – nemůže zde
přispívat ledaskdo, je to dáno redakčním systémem, kdy příspěvky podléhají schvalování
jakousi redakční radou, která by byla stanovena.
Botlík: Závazky firmy, která navrhuje a závazky univerzity se mi zdají podivné.
Kvestor: Vedení tuto smlouvu vidělo. Vyjadřovali jsme se spíše k obsahu projektu, než
k náležitostem smlouvy. Pokud součásti vyjádří kladné stanovisko k tomuto projektu,
pověříme osobu, která se tímto bude zabývat. Vedení se tento projekt jeví jako zajímavý,
jelikož jde o moderní způsob komunikace. Ke konkrétní smlouvě budeme jednat samostatně.
d.
Siostrzonek: Zajímaly by mne informace k novému přístupu k financování studentů v roce
2012 a otázka koeficientu ekonomické náročnosti.
Kvestor: Co se týče pravidel financování pro rok 2012, skutečně se připravuje změna. Tento
dokument byl předán všem členům KR, a měli se do 10. ledna vyjádřit k textaci. Jedinou
připomínku jsme obdrželi z FVP a následně od prorektora Stuchlíka. Tyto připomínky byly
11. ledna odeslány Ing. Pospíšilové na MŠMT. V nejbližší době bude zasedat reprekomise,
kde se bude řešit otázka schválení pravidel pro rok 2012 a dále. Tento dokument je
k dispozici na webu MŠMT. Ke koeficientu náročnosti na uměleckých školách – tady
jednoznačně platí, že umělecké školy mají tyto koeficienty vyšší, než na školách, kde se
vyučují podobné programy. Nemáme v žádném případě šanci dosáhnout koeficientu
uměleckých škol. Možná je to na úvahu tento argument použít a začít vyjednávat
s akreditační komisí.
Koliba: Byl jsem svědkem řady diskusí k financování uměleckých VŠ. Obecně dochází
k tomu, že umělecké školy cítí deficit v oblasti vědy a výzkumu. My můžeme tyto věci znovu
připomínkovat. Bude jednoznačně vyřešeno v okamžiku, kdy se dořeší, jak bude umělecká
činnost hodnocena v oblasti vědy a výzkumu.
e.
Koliba: Rád bych informoval o jedné věci, která je velmi aktuální. Souvisí to s financováním
vysokých škol v souvislosti s financováním operačních programů. Výzva byla signalizována
v říjnu 2010, že určité deficity, které se projevují u vysokých škol mohly být nahrazeny
z peněz EU, tedy z peněz operačních programů. Pak proběhla kampaň, kdy VŠ mohly
připomínkovat jakési prioritní výzvy. Na KR v lednu byla podána přesnější informace, že
výzva bude vyhlášena 11. ledna, bude stanoven finanční limit, který může být i navýšen, a že
se budou moci podávat projekty na podporu inovace studijních programů, na podporu
zahraničních studentských stáží. Výzva bude tříkolová. Po vyhlášení byla svolána schůzka
všech proděkanů a odpovídajících zástupců ústavů, a i když panovaly obavy z termínu, jsem
překvapen, kolik se projektů podaří v prvním kole přihlásit. Finanční požadavky budou
v přibližné výši mezi 150 a 160 mil. Korun. Jsem přesvědčen, že se nám tyto projekty podaří
podat. Platí 100% plnění těchto projektů, diskutuje se o tom, že by neplatila podmínka
dofinancování 10% školou. Toto ale není schváleno definitivně. Nevyžaduje se striktně
udržitelnost projektu po dobu 5 let. Druhá výzva je plánována na měsíc duben, třetí na
podzim. Prosím tedy o iniciování a podporu na fakultách.
Kvestor: Na poradě vedení jsme se záležitostí této výzvy zabývali a pan rektor deklaruje, že
by měli být podporovány projekty, které nám v budoucnu budou přinášet peníze, ne projekty,
které budou za tři roky ukončeny. Tedy např. projekty na zkvalitnění výuky apod. Do výzvy je
momentálně dáno 2 miliardy korun. MŠMT však sděluje, že pokud se najdou kvalitní
projekty, bude zvýšeno na 4 miliardy korun. Porada vedení dnes všem těmto projektům
vyslovila podporu.
f.

Vojtal: V minulém týdnu proběhla schůzka legislativní komise akademického senátu
Filozoficko-přírodovědecké fakulty a chtěl bych vyslovit poděkování pánům inženýrům
z OPF, kteří se velmi aktivně podíleli na tomto jednání a tento materiál mohl být zpracován.
Řihák: Byl jsem účastníkem posledního Kolegia rektora a zajímá mne, jak se jednotliví
vedoucí součástí vyjádřili k zapojení se do projektu Dolní Vítkovice, jelikož na Kolegiu rektora
zaznělo, že se do tohoto projektu nezapojí.
Kvestor: Jednám s panem ředitelem Koudelou o oblasti Dolní Vítkovice. Záležitosti
případného vstupu SU do tohoto projektu a stanovy jednoznačně předepisují vstupní kauci
200 tis. Pro každého účastníka a následně členský poplatek ve sdružení 100 tis. Na poradě
vedení bylo toto projednáváno a vedení součástí se vyjádřilo negativně a nevidí důvod
vstupu do tohoto projektu. Vedení univerzity toto bere na vědomí. Toto stanovisko bylo již
sděleno řediteli Koudelovi. Tento projekt je velmi prestižní záležitost, je velmi zajímavý a
významný a myslím, že bychom našli i uplatnění. V současné době je tedy záležitost o
vstupu do tohoto projektu odložena, ale pan ředitel se mnou chce vyjednávat. Je navíc
členem správní rady a hlavním řešitelem tohoto projektu. Celá záležitost však bude vždy
projednávána se součástmi.
Rojík: Jaké je zaměření tohoto projektu, co by mohl SU přinést?
Kvestor: Jedná se spíše o prestižní záležitost. Má vzniknout obrovské území, které má
propagovat technické záležitosti a my bychom mohli být do toho zapojeni. A vzhledem
k tomu, že patříme do Moravskoslezského kraje je otázkou, zda budeme stát v pozadí nebo
se zapojíme.
Čermák: Chystá se propojení s IT4 Innovations?
Kvestor: Je to věcí řešitele. Projekt musí mít určité výstupy jako je propagace a po
ustanovení jakési struktury IT4 Innovations, budeme informováni o možných vazbách s
Oblasti Dolních Vítkovic.
Řihák: Věřím, že budou probíhat další diskuze z pohledu děkanů k této záležitosti.
Kvestor: Tato jednání se chystají. Existuje model celého území cca 7,5 x 3 metry, který
informuje co vlastně má vzniknout. Podobnou výstavu plánujeme uskutečnit v Opavě i
v Karviné a propojili bychom tuto výstavu s výstavou fotografií. Přístupno bude všem.

Příští řádné zasedání Akademického senátu se bude konat 15. února ve 12.30 hodin
v Krnově.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 18. 1. 2011
Za správnost:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Ing. Stanislav Rojík

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 200. zasedání AS SU konaného dne 18. 1. 2011 v Opavě

1. Akademický senát schvaluje Dodatek č. 4 rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2010.
2. Akademický senát schvaluje jako zástupce v Redakční radě Slezské univerzity
Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D a Bc. Jakuba Čmiela.

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
místopředseda AS SU

