Zápis ze 164. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity dne 11. 12. 2007 v Krnově

Přítomni:

Vaněk, Veselý, Franěk, Růžička, Smysl, Kotala, Kantor, Siostrzonek, Kratochvílová,
Vojtal, Janák, Botlík,

Omluveni:

Vacková, Bednařík

Hosté:

Sedláček, Kania, Stuchlík, Sedláčková, Žáček

PROGRAM:
1. Ekonomické záležitosti
-

Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2007.

2. Legislativní záležitosti
-

Změna Statutu SU FPF v Opavě a Organizační schéma Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě – změna názvu Ústavu historie a muzeologie na Ústav
historických věd.

3. Organizační záležitosti
-

Informace o průběhu voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.

4. Různé
Seznámení s činností Vzdělávacím centrem v Krnově – vloženo jako bod programu

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 164. zasedání Akademického senátu
Slezské univerzity v Opavě. Představil program dnešního jednání. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky.

Ekonomické záležitosti
Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.

Předložený materiál představil rektor a požádal kvestora o vysvětlení.
Kvestor – dodatek č. 3 řeší formální záležitosti – posílení kapitálových dotací na akce
Olbrichova 25, Opava a Na Vyhlídce, Karviná – informoval o dalších prostředcích, které
budu uvolněny. Sdělil, že dodatek řeší spoluúčast na projektech a finance získané v rámci
projektu rozvoje lidských zdrojů, součástem byla přiděleny prostředky, návrh na využití
prostředků bude obsahem dodatku č. 4.
Diskuse:
Růžička – dotaz na využití prostředků v Karviné – kvestor - budou využity na stavbu,
v příštím roce na interiéry,
Franěk – dotaz na minusovou položku v dodatku – kvestor - vrácení vyúčtování, prostředky
nebyly vyčerpány
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2007.
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

Legislativní záležitosti
Změna Statutu SU FPF v Opavě a Organizační schéma Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě – změna názvu Ústavu historie a muzeologie na Ústav historických věd.

Předložený materiál představil předseda Vaněk a předseda senátu FPF Sedláček požádal senát
o schválení. Informoval, že senát FPF vycházel z toho, že starý název nepokrýval širokou
škálu oborů na ústavu
Diskuse:
Růžička – dotaz na názvy kateder na OPF a ústavy na FPF, předseda Vaněk vysvětlil, že
opavská součást vychází z toho, že jsou příbuzné vědy shluknuty do jednoho ústavu
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Změnu Statutu SU FPF v Opavě a Organizační schéma Filozoficko-přírodovědecké

fakulty Slezské univerzity v Opavě – změna názvu Ústavu historie a muzeologie na Ústav historických
věd.

pro:

11

proti: 0

zdržel se:

1

Organizační záležitosti
Informace o průběhu voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.

Předložený materiál představil senátor Siostrzonek. Informoval o průběhu voleb na
součástech – nezájem ze strany studentů, 11. 12. proběhl první den 1. kola, pokračuje se 12.
12. Představil navržené kandidáty – za OPF: Botlík, Franěk, Macura, Mrověcová, Vaněk,
Veselý, studentská komora – Miškus, Rojík. Za FPF – Vojtal, Harazimová, D. Janák,
Urbanec, Čermák, studentská komora - Foltýna, Fiedler, Brázdil. Za MÚ – Sedlář.
Předseda Vaněk informoval o odstoupení kandidáti studentské komory OPF – zrušil volby ve
stud. komoře OPF a vyhlásil nové.
Diskuse:

Návrh usnesení:

pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

Různé
Vzdělávací centrum Krnově

Předseda Vaněk požádal ing. Sedláčkovou o představení Vzdělávacího centra i připraveného
materiálu.
Ing. Sedláčková představila senátorům připravený materiál, který obsahuje popis činností
centra, plánovaný hospodářský výsledek, seznámila s senátory s probíhajícími a plánovanými
kurzy a pozvala přítomné na prohlídku objektu centra.

Plánované vzdělávací aktivity na 1. pol. 2008, součástí hospodářského je výsledek letošních kurzů,
Představila rozklad činností – hlavní činnost - vzdělávání, doplňková – ubytování.
V rámci vzdělávání proběhly akreditace nových programů na základě poptávek u místních organizací,
zaměření se na nové cílové skupiny, náklady na organizaci a činnost kurzů jsou v předloženém
materiálu rozděleny na jednotlivé účetní položky a činí cca 3 mil. Kč za rok, výnosy ve vzdělávání –
kurzovné – cca 1 mil. Kč, letošní ztráta činí cca 600 tis. Kč – snížení kurzovného (nelze započíst mzdy
zaměstnanců).
V rámci doplňkové činnosti se pronajímají prostory objektu VCK jak krátkodobě (učebny, jazyková
laboratoř, pronajímají se i prostory ubytovací pro jednorázové akce na ubytování většího rozsahu), tak
dlouhodobě - budova B – jídelna a ubytování Holínková – činnost bude ukončena, budova C –
kanceláře, učebny, ubytování , PPP poradna, Dalkia – pronájem kotelny. Položky jsou rovněž
rozčleněny – výsledek doplň. činnosti bude ziskový – 200 tis. Kč. celkový hospodářský výsledek je 350 tis. Do dalšího roku se plánuje rekonstrukce velkého sálu - řešení problémů s prostorem pro více
lidí, využitelné také pro U3V.
Ing. Sedláčková zdůraznila, že se snaží zvyšovat výnosy a snižovat náklady (např. vrátné slouží pouze
v noci a o víkendech, projednává se obsazení pozice vrátného uchazečem z ÚP - úspora na ostrahu,
administrativní výpomoc stážistů z ÚP) po rekonstrukci a zateplení objektu se snížily náklady na
topení, na ostatní nákupy vybavení využívali dotační tituly – projekty, pod celkovým hospod.
Výsledkem je přehled o projektech a výši získaných prostředků, nejvíce fin. prostředků bylo
poskytnuto v rámci U3V.
Dále seznámila senátory s dalšími připravovanými kurzy a akcemi VCK na rok 2008 - realizace
projektu systémového vzdělávaní pedagogů, přípravnými kurzy pro zahr. studenty v rámci Erasmu,
spolupráce s Ústavem cizích jazyků – letní škola pro učitele cizích jazyků, spolupráce i v příštím roce,

projekty MSK – Informovaností k prosperitě - školící středisko předkladatelů projektů v rámci
strukturálních fondů, výb. řízení pro město Krnov na realizaci vzdělávání pracovníků na PC, nové
vzdělávací aktivity pro pracovníky v sociálních službách – nové kvalifikační předpoklady,
poskytovatelům soc. služeb byl představen záměr, byli osloveni formou dotazníků k zjištění poptávky
po vzdělávacích aktivitách jako základ pro nové akreditace – informovala o nově akreditovaných
programech, vzdělávaní pracovníků veřejně správy - v současné době cca 25 kurzů.
Posledním projektem je projekt Dveře k dalšímu vzdělávání (Vrbno p. Pradědem), jehož postupný
vývoj ukazuje zmenšování ztráty.
V dalším roce přistupuje o obsazení nového pracovního místa – stážistka – výpomoc s amiistrativou,
V rámci pronájmu prostor navázána spolupráce s externími organizacemi – semináře s ubytováním,
Informovala senátory také o slabších stránkách centra, zejména s potížemi s obsazením a využitím
budovy A a B.pro Krnov,
Vzdělávací aktivity- nejsou vlastní lektoři nelze pokrýt poptávku, oslovovány ústavy Su –
zaneprázdněnost lektorů našich, neschopnost zajistit vlastní lektory,
Nezájem škol o další vzdělávání letos otevřeny pouze 4 kurzy, rušili se některé kurzy,
2008 – projet – obč. sdružení Hvězda Zlín – vzdělávání soc. pracovníků – rekv. Programy pro
nezaměstnané v oblasti zdravotních sociálních služeb, spolupráce s ústavem ošet, UPPV, OPF,
předložení so strukturálních fondů, dálkové vzdělávání, využije se prostor nevětším rozsahu
Další projekt rozšíření U3V ve VC, OPF, Opavě, další přednášky, exkurz, sportovní aktivity pro
seniory.
Problémy, které čekají VCK v roce 2008 budou – došlo ke zdržení dotací, zdražení cen energií,
zvýšení DPH na ubytování – úprava cen ke konkurenceschopnosti.
Diskuse:
Rektor – informoval, že vedení se zatím nezabývalo výsledkem hospodaření VC, ocenil práci
zaměstnanců VCK – vysokou ztrátu z loňských let snížili na současnou úroveň, vyzdvihl jejich práci
při zajišťování organizace, bude požadovat od VC rozkrytí nákladů jednotlivých kurzů na ziskové a
ztrátové. Až poté zváží, zda je tato ztráta zdůvodnitelná. Je potřeba také ujasnit další záležitosti,
uvažuje se o prodeji centra objektu VCK - uskutečnění jeho činnosti v jiných, menších prostorách,
základní problém ziskovosti a neziskovost se bude řešit při dalších diskusích.
Botlík - dotaz – v nákladech hlavní vzd. činnosti je režie v záporu – Sedláčková – vysvětlila, že se
jedná o přeúčtování nákladů v projektech, po sečtení všech je výsledek kladný,
Botlík - dle jeho názoru velmi přijatelné, jak VCK hospodaří vzhledem k velikosti objektu VCK a
částky na
Růžička – dotaz na cenovou strategii – Sedláčková – motivace firem –slevy při větším počtu
přihlášených zaměstnanců, dotaz na min. počet klientů kurzů - v některých případech může být jen 6,
Soistrzonek – vyjádřil souhlasné stanovisko s rektorem
Vaněk – další případné dotazy může vedoucí vysvětlit během prohlídky, nebo večerní neformální
diskuse.
Závěr:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě bere na vědomí informace činnosti Vzdělávacího centra
v Krnově
pro

12

proti

0

zdržel 0

Na základě dopisu prof. Černohorského zaslaného senátorům požádal předseda Vaněk rektora o
seznámení senátorů s kauzou Borunský. Rektor informoval senátory o průběhu kauzy i jejího řešení.
Prof. Černohorský se seznámil s kauzou a obrátil se na rektora a primátora dopisem, ve kterém
konstatuje, že vedení fakulty a univerzity postupovalo nevhodně v této záležitosti tím, že případ
předali k šetření orgánům činným v trestním řízení. Dle jeho názoru mělo šetření proběhnout interně.
Rektor sdělil, že zatím nebyla příležitost schůzky s primátorem města Opavy k této kauze a také, že
prof. Černohorský žádá o použití tohoto dopisu jako otevřeného dopisu. Rektor respektuje jeho právo
ve vyslovení názoru. V diskusi senátorka Kratochvílová vyjádřila svůj názor ke kauze i deníku, který
ji zveřejnil. Senátor Janák seznámil senátory s průběhem šetření na ústavu.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční 15. ledna 2008
v Opavě v 10:00 hod.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 164. zasedání AS SU ze dne 11. 12. 2007
1. AS SU schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2007.
2. AS SU schvaluje Změnu Statutu SU FPF v Opavě a Organizační schéma Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě – změna názvu Ústavu historie a
muzeologie na Ústav historických věd.

3. AS SU bere na vědomí informace o Vzdělávacím centru v Krnově.

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

