ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
109. zasedání – 15. 10. 2002
Přítomni: Vaněk, Vojtal, Sedlář, Janák, Kolář, Křivá, Franěk, Botlík, Bílková, Kříž,
Jahodová, Horák, Chvátal
Omluveni: Mrověcová, Dudková
Hosté: Jirásek, Žáček
Program:
1. Ekonomické záležitosti
 Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002
 Čerpání nákladů a výnosy k 31. 8. 2002 ve srovnání s rokem 2001 (Skutečné
čerpání finančních prostředků v rámci dotace na činnost k 31. 8. 2002, Čerpání
nákladů a výnosy dle činností k 31. 8. 2002 ve srovnání s rokem 2001)
2. Studijní záležitosti
 Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě - seznam uskutečňovaných
studijních programů na FPF
 Změna a doplnění Směrnice rektora č. 3/1999 o rigorózním řízení na Slezské
univerzitě v Opavě
3. Různé
 Pronájem pozemku a zřízení věcného břemene pro Severomoravskou
energetiku a. s. v areálu Krnovská v Opavě
 Informace rektora o uplatňování evaluační zprávy EUA na Slezské univerzitě
Předseda přivítal přítomné senátory a seznámil s programem zasedání.
Ad 1):

Ekonomické záležitosti
- Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2002
Rektor objasnil senátorům předkládaný materiál, vysvětlil zapracované změny a odpověděl na
dotazy senátorů.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002.
Pro všichni přítomni senátoři. Materiál byl schválen.
- Čerpání nákladů a výnosy k 31. 8. 2002 ve srovnání s rokem 2001
Rektor předložil senátorům pro informaci čerpání nákladů a výnosy k 31. 8. 2002 ve srovnání
s rokem 2001 (Skutečné čerpání finančních prostředků v rámci dotace na činnost k 31. 8.
2002, Čerpání nákladů a výnosy dle činností k 31. 8. 2002 ve srovnání s rokem 2001).
Ad 2):

Legislativní záležitosti
- Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě
Rektor předložil návrh změny přílohy Statutu - seznam uskutečňovaných studijních programů
na FPF – v souvislosti s akreditací nových studijních programů/oborů. Jednotlivé změny
zdůvodnil.

Návrh usnesení
SU schvaluje VI. Změny a doplnění Statutu Slezské univerzity v Opavě.
1 senátor se zdržel, ostatní pro. Materiál byl schválen.
- Změna a doplnění Směrnice rektora č. 3/1999 o rigorózním řízení na Slezské univerzitě
v Opavě
Rektor a prorektor s materiálem seznámili senátory.
V rámci diskuse byl přednesen podnět, zda by řešená problematika neměla být součástí
vnitřních předpisů.
Návrh usnesení:
AS SU bere na vědomí Změnu a doplnění Směrnice rektora č. 3/1999 o rigorózním řízení na
Slezské univerzitě v Opavě
Pro všichni přítomni senátoři. Materiál byl schválen.
Ad 3):

Různé
a) Rektor předložil a zdůvodnil návrh smlouvy o pronájmu pozemku a zřízení věcného
břemene pro Severomoravskou energetiku a. s. v areálu Krnovská v Opavě.
Jedná se o pozemek zastavěný objektem SME.
SU podala rozklad proti rozhodnutí MŠMT, ve kterém požaduje zvážení několika skutečností.
Poté bylo jednáno osobně na MŠMT s ředitelem Benešem a Prof. Sojkou.
b) Rektor předal senátorům písemný podklad „Informace rektora o uplatňování evaluační
zprávy EUA na Slezské univerzitě“. K materiálu podal komentář. Senátoři se s materiálem
seznámí a pokud budou mít dotazy, předají je písemně rektorovi, a rektor na ně odpoví na
příštím zasedání.
c) Předseda informoval, že Rada vysokých škol zvolila do Sněmu Akademie věd ČR prof.
RNDr. Smítala, DrSc.
d) Senátor Kolář vyslovil uznání FPF za otevření nových moderních učeben a doporučil o
nich informovat veřejnost.
Další jednání AS SU proběhne dne 12. listopadu 2002 ve 14. 00 hodin v Opavě.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 109. řádného zasedání
1. AS SU schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci
majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002.
2. AS SU schvaluje VI. Změny a doplnění Statutu Slezské univerzity v Opavě.
3. AS SU bere na vědomí Změnu a doplnění Směrnice rektora č. 3/1999 o rigorózním řízení
na Slezské univerzitě v Opavě
4. AS SU schvaluje Pronájem pozemku a zřízení věcného břemene pro Severomoravskou
energetiku a. s. v areálu Krnovská v Opavě.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Opavě 15. 10. 2002

