AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
61. řádné zasedání - 10. 2. 1998
ZÁPIS
Přítomni: Vaněk, Koliba, Sedlář, Sosík, Petr, Horák, Baran
Hosté: Černohorský, Krupka, Kania
Program:
1. Ekonomické záležitosti
2. Legislativní záležitosti
3. Předání funkce rektora - organizační záležitosti
4. Různé
Ad 1/ Ekonomické záležitosti
Proběhla diskuse k závěrečné zprávě o hospodaření vypracované kontrolní skupinou MŠMT.
Se zprávou i se stanovisky obou děkanů seznámil AS SU kvestor Ing. Kania.
Z této diskuse vyplynulo Usnesení AS, které bylo přijato 5 hlasy, 2 členové se hlasování
zdrželi AS SU rozhodl, že toto usnesení bude odesláno na MŠMT:
Ad 2/ Legislativní záležitosti
OPF v Karviné rozšíří možnost studia o dva bakalářské studijní obory a to:
- Finanční a celní správa
- Peněžní a poštovní služby.
Katedra matematiky a informatiky OPF v Karviné se rozdělila na dvě samostatné katedry a to:
- Katedra informatiky
- Katedra matematických metod v ekonomii.
Z katedry marketingu byla vyčleněna Katedra účetnictví.
AS SU všemi hlasy schválil usnesení k tomuto bodu.
Ad 3/ Předání funkce rektora - organizační záležitosti
Prof. Krupka seznámil AS SU z termínem svého jmenování do funkce rektora a to 26. 2.
1998.
Jmenování se zúčastní na Pražském hradě i předseda AS SU RNDr. Vaněk. Funkční období
nového rektora je od 1. 3. 1998. Prof. Krupka požádal AS SU o možnost svolání AS SU v
pondělí 2. 3. 1998.
Prof. Černohorský zhodnotil práci AS SU za poslední tři roky, a zároveň poděkoval všem
členům za vykonanou práci. Předseda AS SU poděkoval Prof. Černohorskému za vykonanou
práci ve funkci rektora SU.

Ad 4/ Různé
Bc. Tomáš Kubín rezignoval na svou funkci v AS SU, důvodem je přerušení jeho studia na
SU.
Ing. Milan Němčanský byl v doplňujících volbách zvolen do AS SU.
Doc. RNDr. František Koliba, CSc. oznámil zájem rezignovat na svou funkci v AS SU.
Bc. Radim Petr informoval o zasedání předsednictva Studentské komory, které proběhne ve
dnech 11. - 12. 2. 1998 na SU.
AS SU pověřuje p. Jakubcovou shromážděním všech dodatků ke Statutu SU. Tyto materiály
rozmnožit a předat všem členům AS SU.
AS SU pověřuje předsedu RNDr. Vaňka jednáním s Prof. Krupkou a Prof. Černohorským o
nadcházející inauguraci

Příští zasedání Senátu SU se uskuteční v pondělí 2. 3. 1998 v 15.00 hod v Karviné.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 61. řádného zasedání ze dne 10. 2. 1998
1. Akademický senát SU se seznámil se Záznamem o provedené kontrole MŠMT a se
stanoviskem rektora a děkana OPF k závěrům tohoto záznamu.
AS SU k bodu 1) a 2) závěru záznamu konstatuje, že v celé zprávě nejsou uvedeny v
žádném bodě skutečnosti, ze kterých by bylo možno tyto závěry vyvozovat. AS SU se
pravidelně zabývá ekonomickými záležitostmi školy a i když nepřijal vždy návrhy rektora
napoprvé, nelze konstatovat nefunkčnost senátu. Stejně tak pravidelně byl seznamován s
vývojem hospodářské situace školy.
2. AS SU schvaluje následující změny Statutu OPF SU:
Doplnění Přílohy číslo 1 „Studijní obory“ v odseku (1) Bakalářský studijní program v
oboru Finance specializací:
- Finanční a celní správa
- Peněžní a poštovní služby.
Doplnění Části čtvrté statutu § 15 Katedry o odrážky:
i) katedra matematických metod v ekonomii
j) katedra účetnictví
Změnu názvu katedry:
e) katedra informatiky
3. AS SU schvaluje následující změny Statutu SU:
Doplnění přílohy číslo 1 „Studijní obory“ v Části Obchodně podnikatelská fakulta v
odseku
(1) Bakalářský studijní program v oboru Finance specializací:
- Finanční a celní správa
- Peněžní a poštovní služby.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Opavě 10. února 1998

