Zápis Akademického senátu Slezské univerzity
ze 159. zasedání dne 30. 4. 2007

Přítomni:

Janák, Vojtal, Siostrzonek, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Franěk, Veselý, Sedlář,
Bednařík, Smysl, Kotala

Omluveni:

Vacková, Petránek, Růžička

Hosté:

Žáček, Kania

Program:

1.

2.

Ekonomické záležitosti
-

Výroční zpráva o činností Slezské univerzity v Opavě za rok 2006.

-

Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006.

-

Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.

-

Koncepce činnosti VC Krnov v roce 2007.

-

Rozpočet VC Krnov – rok 2007.

-

Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2006.

-

Návrh rektora k zúčtování výsledků hospodaření Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2006.

Rozvojové záležitosti
-

3.

Personální záležitosti
-

4.

5.

Dokumentace programu 133 210

Jmenování členů Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě.

Studijní záležitosti
-

Studijní plány matematických studijních oborů pro akademický rok 2007/2008.

-

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském
navazujícím a doktorském studijním programu MATEMATIKA.

Různé

Předseda přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 159. zasedání Akademického senátu Slezské
univerzity v Opavě. Seznámil přítomné s programem.
Na žádost kvestora byl původní program doplněn o Výroční zprávu o hospodaření SU za rok 2006.

1.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006.
Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006.
Rektor předložil materiály, které se zpracovávají každoročně. Vystihují to, co se na SU
odehrálo v uplynulém roce.
Diskuse:
Janák: k bodu Konference - z materiálu vypadla konference o národních identitách (Slezské
zemské muzeum). K bodu Recenze sborníků a publikací – navrhuje zveřejňovat články
publikované v zahraničí bez ohledu na to, zda byly či nebyly recenzovány.
Rektor: zpracovatelé nebyly schopni odlišit váhu jednotlivých článků. Nebylo možno
spolupracovat s některými ústavy – výrazná nerovnováha. Proto bylo zvoleno toto řešení.
Skutečnost, že je něco publikováno v zahraničí, má svou váhu, proto není nutné zvažovat zda
zahrnout do výroční zprávy. Toto je možné akceptovat.
Janák: z důvodu časové tísně je možné zahrnout do zprávy až v následujících letech.
Návrhy usnesení:
AS SU schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

AS SU schvaluje Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
Jeho tvorba proběhla na stejných zásadách jako v minulých letech. Je to oblast
bezproblémová. MÚ předložil rozpis ze ztrátou. Tato ztráta byla vykryta financemi, které jsou
vyhrazeny pro rozvoj. Bude zahájeno jednání s vedením MÚ, aby byla ztráta vyrovnána.
Zároveň je připraveno srovnání s rokem 2006, aby bylo vidět navýšení oproti minulých let.
Diskuse:
Veselý: vznesl dotaz na vztah rozpočtu na rok 2007 k dlouhodobému záměru.
Kvestor: DZ je schválen do roku 2010. Rozpočet umožňuje držet záměry, které byly
vytyčeny. Překročili jsme počet studentů – máme několik studentů nezaplacených. Nárůst
rozpočtu je vysoký asi 15% celku pro celou SU. Problém nastane asi v následujících letech,
kdy je již avizováno, že dojde k tomu, že rozpočet nebude tolik podporován, budou omezeny
počty financovaných studentů. Bude zasedat repre komise, kde budou přijaty pravidla pro
tvorbu rozpočtu na rok 2008. Proběhla již jednání na klubu kvestorů a na konferenci rektorů.
Na klubu kvestorů bylo předjednáno, že dojde k omezení částky na rozvojové projekty.

Franěk: informuje o rozpočtu OPF, který nebyl schválen AS OPF. Bude na programu až
v květnovém jednání.
Kvestor: za rozpočet je odpovědný vedoucí dané součásti. Skladba jednotlivých položek je
záležitostí jen vedení součástí. Pokud dojde ke změnám rozpočtu součástí na AS SU, děkan
musí předložit vyrovnaný rozpočet.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

Koncepce činnosti VC Krnov v roce 2007.
Rozpočet VC Krnov – rok 2007.
Materiál naznačuje, k jakému hospodářského výsledku by mělo dojít. Práce zaměstnanců VC
v Krnově vykazují vysokou snahu za nejednoduchých podmínek. Rektor kladně hodnotí
dobré vztahy s vedením města Krnova.
Diskuse:
Senátoři vyjádřili svůj obdiv k postupnému zlepšování situace ve VC Krnov.
Vojtal: navrhuje, aby zástupce VC Krnov byl přizván k jednáním, které se týkají VC Krnov.
Rektor: pokud bude zájem o projednávání problematiky VC Krnova s Ing. Sedláčkovou, je
možné Ing. Sedláčkovou přizvat a zařadit do programu. Je možné i konání AS SU v Krnově.
Janák: vznesl dotaz na výukové kurzy pro cizince.
Sedlář: vznesl dotaz k programu zemědělství.
Rektor: Výuka češtiny pro cizince – kurzy VC Krnov připravil, problém je na straně druhé –
zájem cizinců. Problémem je, že český konzulát blokuje vydávání víz pro vietnamské občany.
Tento problém je na všech VŠ. Vyvíjet aktivitu v cizích zemí je poměrně nákladná záležitost.
Spolupráce s ruskou agenturou je také problematická. Jsou schopni zajistit jen 10 studentů,
což není rentabilní pro VC Krnov. Zemědělství – akreditační komise měla výhrady ke VC
Krnov (není dostatečně vybaven, velká vzdálenost, není zemědělská škola). Akreditační
komise požaduje realizaci spíše v Opavě (je vybavená, je zemědělská škola).
Siostrzonek: vznesl dotaz k pozici VC Krnov vůči městu Krnov.
Rektor: byl na jednání se starostkou města Krnova. Jednání bylo velmi příjemné a vyjádřili
kladný vztah k VC Krnov. Vztahy jsou velice dobré.
Kvestor: připomíná, že město Krnov dává každoročně 100 tis Kč na činnost VC Krnov.
Rozpočet VC Krnov předpokládá plusový HV. VC Krnov je problémový, v loňském roce
jsme museli řešit jeho hospodaření. Snažíme se hledat takové aktivity, aby toto středisko bylo
výdělečně činné. Do areálu bylo investováno zhruba 9 mil. Kč.
Diskuse:
Janák: Rozpočet stojí na hlavních činnostech. Tržby ze služeb a kurzovného, jsou reálné
v tomto objemu?
Kvestor: Služby - rozšiřujeme nabídku ubytování, je zvýšena ubytovací kapacita. Jedná se
především o ubytování dělníků v této oblasti.

Krátkodobé kurzy – VC Krnov se přihlásilo do programu na poskytování vzdělávání úředníků
počítačové gramotnosti. Vzdělávání menšin neprošlo.
Návrhy usnesení:
AS SU bere na vědomí koncepci činnosti VC Krnov v roce 2007.
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

zdržel se:

0

AS SU bere na vědomí rozpočet VC Krnov – rok 2007.
pro:

12

proti: 0

Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2006
Materiál byl zařazen na jednání dodatečně. Rektor se omluvil senátorům za nepředložení tohoto
materiálů včas.
Matriál shrnuje hospodaření za minulý rok. Hospodaření dopadlo s kladným hospodářským
výsledkem. V hlavní činnosti byl záporný HV, v doplňkové činnosti byl HV vysoký a kompenzoval
ztrátu v hlavní činnosti. Kvestor poukazuje na fakt, že SU získala mnohem vyšší dotaci než v roce
2005. Podařilo se získat další prostředky, především ve FRVŠ, GA ČR.
Na str. 6 je rozbor v jednotlivých ukazatelích. Jsou zřejmé i propady díky změny financování
některých oblastí. Následují účetní tabulky jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát. Tabulka na str. 20 –
rozvoj HV jednotlivých součástí, v roce 2002 byl vyrovnán HV. Vývoj fondů VŠ – 1.1. 2006 jsme
mohli tvořit dva nové fondy – provozních prostředků a sociální fond – nebyl čerpán. Dlouhodobý
majetek – došlo k navýšení (hlavně nové budovy a pozemky). V rámci inventarizace nebyly zjištěny
zásadní nedostatky – drobnosti jsou řešeny škodní komisí. Přehled stipendií – počet studentů a čerpání
jednotlivých stipendii. Informace o počtu ubytovaných studentů a celý vývoj ubytovaných studentů.
Informace o cenách za jedno lůžko. Plnění opatření, které byly stanoveny - dosaženo. SU krom
drobností nikde nepochybila. Preferujeme klad. HV, rozvoj doplňkové činnosti, kontrolní činnost bude
prováděna v souladu s předpisy.
Diskuse:
Sedlář: vznesl dotaz, zda se jedná se o definitivní tabulky. Obsahují nedostatky např. na str. 5 – počet
studentů - rozdíl se SIMS k 31.10. 06., str. 44 – počet studentů jiný údaj.
Kvestor: prověří, bude uveden komentář.
Sedlář: některé tabulky jsou v tisících jinde není uvedeno o jaké jednotky se jedná . Str. 32 - slovo
standardní se píše s D. Tabulka 7.b – uvedeny 0 – navrhuje vynechat, str. 48 – bod e) částka USD –
chybí čárka., tab. č. 8. – číslo 19900 – ověřit.
Kvestor: gramatické chyby budou upraveny.
Veselý: doporučuje k závěru k opatření C: pravidelné pololetní hodnocení SU.
Vaněk: dotaz, zda v průběhu minulého roku došlo ke kritickým situacím v plnění rozpočtu.
Kvestor: odpovídá, že nebyla nezaznamenána kritické situace. AS SU je pravidelně informován o
situaci. Nedošlo k nepředvídaným změnám.
Siostrzonek: vznesl dotaz k motivačním faktorům. Fondy z rozvoje – zaměstnanci nejsou motivování
i přesto, že získávají prostředky pro SU.
Kvestor: oblast GA ČR - řešitel má nárok na fin. odměnu dle SR. FRVŠ – je věcí daného pracoviště.
Na vedení byla projednáváno posílení této oblasti.
Žáček: motivace je do jisté míry založena v samotných projektech. Uchovává v sobě možnost
vyplacení odměn pro řešitele projektu. Je možností fakulty pracovníky odměnit. Je možno postupovat
obdobně jako u grantových prostředků. Peníze se musí vyčlenit v celkové části peněz. Námět bude
prezentovat na KR.

Franěk: poukazuje na možnost iniciovat fond FRVŠ, aby se změnila pravidla.
Žáček: je možno iniciovat z rady VŠ.
Vaněk: poukazuje na fakt, že se jedná o jeden z nejohroženějších fondů.
Botlík: vznesl dotaz, zda je nutné, aby materiál byl schválen – je potřebné důkladně prostudovat.
Kvestor: do 15. 5. musí být materiál odeslán na MŠMT.
Vaněk: navrhuje, hlasování o materiálu. Další připomínky členové senátu zašlou do 1 týdne. Finální
verze bude rozeslána rektorátem všem senátorům.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření SU za rok 2006 s připomínkami.
pro:

12

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh rektora k zúčtování výsledků hospodaření Slezské univerzity v Opavě pro rok 2006.
Materiál vychází z čísel hospodářského výsledku. Obsahuje návrh na rozdělení HV do
jednotlivých fondů na základě požadavků jednotlivých součástí.
Diskuse:
Vaněk: dotaz k fondu provozních prostředků.
Kvestor: fond byl zřízen od 1. 1. 2006 – slouží na jakoukoliv činnost SU na pokrytí
provozních nákladů.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje zúčtování výsledku hospodaření Slezské univerzity v Opavě pro rok 2006.
pro:

12

proti: 0

2.

ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

zdržel se:

0

Dokumentace programu 133 210
Jedná se o záležitost specifickou. MŠMT požaduje informace, které přesahuji i DZ SU.
Dokumentace byla připravována v součinnosti s vedením součástí. Jedná se o kompromis
mezi tím co by součásti chtěly a tím co je možné. Počty studentů jsou odhadovány – je velmi
problematické.
Kvestor: důležité jsem v tomto materiále počty studentů a jejich vývoj do roku 2013. Tato
oblast byla předmětem diskusí. V počtech jsou zahrnuty i nové studijní programy a obory.
Např. FPF – zemědělské programy. OPF – nové programy lázeňství. Tento údaj slouží jako
základ k výpočtům ostatních tabulek. Materiál není ještě v podobě, který bude předložen panu
rektorovi. Součásti musí předložit zdůvodnění nárůstu počtu studentů. 9.5. bude odesláno na
MŠMT.

Diskuse:
Botlík: upozorňuje, že do roku 2013 by měly být základny nových fakult, a měly by
proběhnout přesuny studentů na tyto fakulty.
Rektor: základem by neměly být fakulty, ale studijní programy. Součásti deklarovali zvážení
všech možností. Jiné fakulty nelze uvést, protože ještě neexistují.
Janák: nacházíme se v kritickém časovém horizontu. Nelze dnes hodnotit potřebu takto
dopředu. Ptá se proč je potřebné tak podrobné zdůvodnění?
Rektor: otázka byla řešena na klubu kvestorů.
Siostrzonek: k čemu materiál slouží?
Kvestor: do r. 2013 máme možnost čerpat evropské fondy. Jedná se o investiční program,
který umožňuje sáhnou na evropské prostředky. Zpracovává se pro MŠMT. Ti chtějí mít
přehled, jaké budou požadavky na prostředky z EU. Údaje musí být zdůvodněny především
pro doplnění tabulky čistá užitková plocha. Sankce za nedodržení si nedokážeme představit.
Nevíme jaký bude trend počtu studentů. Demografická křivka do roku 2020 je velmi
dramatická. Byl kladen důraz na vedení součástí, aby zhodnotily tento vývoj. Číslo nelze
nastřelit chaoticky.
Rektor: Sankce se neoficiálně probírali. Úvahy o sankcích však jsou.
Janák: uvažuje se o tom, že poměr mezi bakalářskými a magisterskými programy se může
měnit?
Kvestor: s nárůstem se počítá.
Rektor: momentálně se preferuje bakalářské studium. O magisterské studium je zájem nižší.
Botlík: v materiálů je uvedeno zemědělství ve VC Krnov
Kvestor: bude vypuštěno.
Návrh usnesení:
AS SU beze na vědomí dokumentaci k programu 133 210.
pro:

12

proti: 0

3.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

zdržel se:

0

Jmenování dalších členů Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě.
Členové jsou navrženi Matematickým ústavem Slezské univerzity v Opavě. Jedná se o
studenty doktorského studia Mgr. Janu Dvořákovou a Mgr. Petra Vojáka.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje navržené členy Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě.
Mgr. Jana Dvořáková
Mgr. Petr Voják

pro:
pro:

12
12

proti: 0
proti: 0

zdržel se:
zdržel se:

0
0

4.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Studijní plány matematických studijních oborů pro akademický rok 2007/2008.
Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a
doktorském studijním programu MATEMATIKA.
Studijní plány jsou standardně zpracovány. Obsahují příslušnou dokumentaci. Splňují
požadavky.
Diskuse:
Sedlář: upozorňuje, že jeden studijní program bude dodatečně předložen.
Návrhy usnesení:
AS SU schvaluje Studijní plány matematických studijních oborů pro akademický rok
2007/2008.
pro:

12

proti: 0

zdržel se:

0

AS SU schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském
navazujícím a doktorském studijním programu MATEMATIKA.
pro:

12

5.

RŮZNÉ

proti: 0

zdržel se:

0

Botlík: dotaz na smlouvu s KB ohledně čipových karet v celouniverzitním rámci.OPF používá čipové
karty. Obsahuje návrh smlouvy poskytnutí osobních údajů KB?
Kvestor: odpovídá, že na návrhu smlouvy se pracuje. Součástí jsou informovány řadu měsíců.
Proběhla jednání s tajemníky. KB přišla s programem pro VŠ, že bude vydávat průkazy na své
náklady. Smlouvu mají součásti k dispozici. Proběhla již další schůzka, aby karty byly tipu ISIC.
Osobní data – musíme definovat, jaká osobní data budou předána KB. Na kartě musí být uvedeno
jméno (rodná čísla banka nepotřebuje). Tato oblast bude dolaďována. Právní oddělení dostalo pokyn,
aby vyjasnilo otázku ochrany osobních dat. Tato záležitost vzešla ze zájmu součástí.
Botlík: obává se, aby nebyly doručovány propagační materiály KB.
Kvestor: karta má být univerzální. Budou dva čipy, jeden KB a jeden SU. Pokud chce student využívat
čip KB, musí si jej aktivovat.
Botlík: jak bude nakládat KB s údaji?
Kvestor: nesmí data poskytnout třetí straně.
Kvestor: jedná se pouze o průkazy studentů. Průkazy zaměstnanců nejsou zatím řešeny.
Sedlář: dotaz na průběh jednání akreditační komise.
Rektor: Zpráva je kritická k vysoké volitelnosti předmětů na OPF, studenti nemají povinné semináře,
malé zastoupení vyučujících s profesorskými i doktorskými tituly, roztříštěnost studijních oborů.
Materiál je k dispozici vedení jednotlivých součástí. Obsahuje i trendy názorů akreditační komise:
Studenti doktorského studia byly připuštění k obhajobě disertační práce poté, co budou mít článek
publikován v odborných časopisech – mohlo by dojít k tomu, že čekací doby k otištění by mohly
přesáhnout dobu studia. Od této podmínky bude upouštěné – postačí renomovaný časopis ČR. OPF má
upravit studijní plány, aby byly realizovatelné od roku 07/08.
Smysl:dotaz na impaktovaný a renomovaný časopis.

Impaktovaný časopis je s Impaktfaktorem – jsou pouze dva. Renomované a recenzované časopisy mají
redakční radu (projde recenzemi) mají celostátní dosah. Nesmí být periodika vydávána vlastní
fakultou. Zpráva bude vystavená na webu akreditační komise.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 12. 6. 2007,
místo bude upřesněno.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 159. zasedání AS SU ze dne 30. 4. 2007

1. AS SU schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006.
2. AS SU schvaluje Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2006
3. AS SU schvaluje rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
4. AS SU bere na vědomí koncepci činnosti VC Krnov v roce 2007.
5. AS SU bere na vědomí rozpočet VC Krnov – rok 2007.
6. AS SU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření SU za rok 2006 s připomínkami.
7. AS SU schvaluje zúčtování výsledku hospodaření Slezské univerzity v Opavě pro rok
2006.
8. AS SU beze na vědomí dokumentaci k programu 133 210.
9. AS SU schvaluje členy Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě:
• Mgr. Jana Dvořáková
• Mgr. Petr Voják
10. AS SU schvaluje Studijní plány matematických studijních oborů pro akademický rok
2007/2008.
11. AS SU schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském,
magisterském navazujícím a doktorském studijním programu MATEMATIKA.

V Opavě dne 30. 4. 2007

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

