Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 122. řádného zasedání 24. 2. 2004
Přítomni: Sedlář, Janák, Hopp, Berger, Jahodová, Vojtal, Křivá, Franěk, Chvátal, Botlík,
Mrověcová
Omluveni: Vaněk, Kolář, Horák
Nepřítomní: Dudková
Hosté: Kania, Koliba
Program:
1. Zahájení
2. Ekonomické záležitosti
- Dodatek č. 6 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2003
3. Legislativní záležitosti
- VIII. změna vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě
- XI. změna statutu Slezské univerzity v Opavě
4. Vzdělávací centrum SU v Krnově – Zpráva o hospodaření za r. 2003, Zpráva o činnosti
v r. 2003, Záměry pro rok 2004
5. Různé
Ad 1)
Místopředseda přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty na řádném 122. zasedání AS SU
v Opavě, seznámil je s programem a zahájil jednání.
Ad2)
Rektor předložil ke schválení „Dodatek č. 6 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na
reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“.
Diskuse:
Kvestor podal k předkládanému materiálu vysvětlení a výklad.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Dodatek č. 6 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003
Pro všech přítomných 11 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Ad3)
Rektor předložil ke schválení „VIII. změny vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity
v Opavě“
Diskuse:
Kvestor podal výklad k navrhovaným změnám.
V diskusi Franěk upozornil na rozpor v plánovaném nárůstu mzdových tarifů o 5% a 10 %
mezi zaměstnanci a akademickými pracovníky. Vojtal upozornil, že AS SU zastupuje
Akademickou obec SU. Kvestor informoval o schválení materiálu Koordinačním
vysokoškolským odborovým výborem SU.

Botlík upozornil na možnou duplicitu konkrétních bodů, kvestor podal vysvětlení s odkazem
na stávající mzdový předpis.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje VIII. změnu vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě
Pro přítomných 8 senátorů, proti 0, zdrželi se hlasování 3.
Rektor předložil ke schválení „XI. změnu statutu Slezské univerzity v Opavě“
Materiál komentoval a vysvětlil prorektor.
Diskuse neproběhla.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje XI změnu statutu Slezské univerzity v Opavě.
Pro všech přítomných 11 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Ad4)
6. Vzdělávací centrum SU v Krnově – Zpráva o hospodaření za r. 2003, Zpráva o činnosti
v r. 2003, Záměry pro rok 2004
Komentář k těmto materiálům podal kvestor.
Diskuse:
Botlík upozornil na absenci cest odstranění slabých stránek, dále upozornil na nevyjasněnou
pozici Vzdělávacího centra SU. Prorektor a kvestor vysvětlili další možné postupy. Hopp
upozornil na otázku kolejí v objektu.
Návrh usnesení:
AS SU bere na vědomí materiál Vzdělávací centrum SU v Krnově – Zpráva o hospodaření za
r. 2003, Zpráva o činnosti v r. 2003, Záměry pro rok 2004
Pro všech přítomných 11 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Ad5)
Franěk dotaz, kdy AS SU projedná rozpočet. Kvestor informoval o systému jednání a
zapojení součástí, rozpis je připraven. Návrh rozpočtu bude připraven na březen.
Hopp dotaz na podporu aktivit celouniverzitního charakteru, v rozpočtu je pamatováno, záleží
na součástech.
Mrověcová, stav rekonstrukce objektu Vyhlídka v Karviné, pro letošní rok schváleno
vyhláškou MŠMT 35 mil. Kč. Kvestor informoval o jednáních a perspektivách do r. 2007.
Berger, otázka ústřední knihovny SU. Univerzita získala bývalý objekt OÚ v Opavě na
Bezručově nám. 14, knihovna bude budována tam spolu s provozem VOŠ.
Koliba upozornil na důležitost vědy a výzkumu pro další rozvoj SU spolu s důležitostí
stávajících a nových výzkumných záměrů. Zdůraznil význam interního grantového systému a
doporučil koncipovat rozvoj na základě komplexní vize rozvoje VŠ na RVŠ.
Křivá zdůraznila nutnost součinnosti s odborníky při budování nové knihovny ve starším
objektu.
Řídící zasedání požádal studentskou komoru AS, aby se zabývala dlouhodobou neúčastí
senátorky Dudkové na práci senátu.
Příští zasedání AS SU se bude konat dne 23. 3. 2004 v Opavě ve 13.00 hodin.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 24. 2. 2004
1. AS SU schvaluje „Dodatek č. 6 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci
majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“.
2. AS SU neschvaluje „VIII. změnu vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity
v Opavě“.
3. AS SU schvaluje „XI změnu statutu Slezské univerzity v Opavě“.
4. AS SU bere na vědomí materiál Vzdělávacího centra SU v Krnově – Zpráva o
hospodaření za r. 2003, Zpráva o činnosti v r. 2003, Záměry pro rok 2004

