ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
110. zasedání – 12. 11. 2002
Přítomni: Vaněk, Vojtal, Sedlář, Janák, Kolář, Křivá, Franěk, Botlík, Bílková, Kříž,
Jahodová, Horák, Chvátal, Mrověcová, Dudková
Omluveni: Bílková,
Hosté: Jirásek, Kania
Program:
1. Ekonomické záležitosti
 Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002
 Tvorba a čerpání FRIM (odpisy) v roce 21002 – změna č. 2
 FRIM 2002 – SZNN – požadavky a skutečnost
2. Personální záležitosti
• schvalování zástupců do Rady vysokých škol
3. Různé
Předseda přivítal přítomné senátory a seznámil s programem zasedání.

Ad 1):
Ekonomické záležitosti
- Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2002
Rektor objasnil senátorům předkládaný materiál, vysvětlil zapracované změny (GAČR,
Socrates, Aktion). Materiál byl projednáván na posledním zasedání Kolegia rektora.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002.
Pro všichni přítomní senátoři. Materiál byl schválen.
- Tvorba a čerpání FRIM (odpisy) v roce 2002 – změna č. 2
Kvestor seznámil přítomné senátory s předkládaným materiálem.
Návrh usnesení
AS SU bere na vědomí Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) v roce 2002 – změna č. 2.
Pro všichni přítomni senátoři, materiál byl schválen.
- FRIM 2002 – SZNN – požadavky a skutečnost
Kvestor seznámil přítomné senátory s předkládaným materiálem.
Návrh usnesení
AS SU bere na vědomí FRIM 2002 – SZNN – požadavky a skutečnost.
Pro všichni přítomni senátoři. Materiál byl schválen.

Ad 2):
Personální záležitosti
- schvalování zástupců do Rady vysokých škol
Předseda seznámil přítomné senátory s principem obsazování zástupců do Rady VŠ za
jednotlivé vysoké školy ČR. Obdržel doporučení Akademických senátů jednotlivých součástí.
AS SU OPF - doporučuje doc. Kolibu - člen sněmu za VŠ, dále navrhuje Prof. Ramíka - člen
Sněmu za OPF; AS SU FPF doporučuje Prof. Stuchlíka delegáta do Sněmu, Doc.
Gawreckého do sněmu za FPF. Za studentskou komoru - za OPF - Lenka Jahodová, za FPF za
studentskou komoru - Bc. Veronika Dudková.
Diskuse:
Dr. Kolář - námitka týkající nedostatečného podkladového materiálu, dále přednesl
požadavek na vykazování činnosti bývalých delegátů v RVŠ.
Ing. Botlík - zdůvodnil předkládanou kandidaturu za OPF, na základě projednání na AS SU
OPF
Dr. Vojtal - v případě doporučení ze strany AS SU součástí je schopen návrhy akceptovat.
Hlasování o jednotlivých kandidátech proběhlo jednotlivě:
Doc. RNDr. František Koliba, CSc. za delegáta do Sněmu a člena předsednictva RVŠ.
Pro všichni přítomni senátoři.
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. za delegáta do Sněmu RVŠ.
Pro 13 přítomných senátorů, 1 senátor se zdržel.
Prof.RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. za delegáta za OPF do Sněmu RVŠ.
Pro všichni přítomni senátoři.
Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. za delegáta za FPF do Sněmu RVŠ.
Pro 13 přítomných senátorů, 1 senátor se zdržel.
Lenka Jahodová za delegáta do Studentské komory RVŠ.
Pro 13 přítomných senátorů, 1 senátor se zdržel.
Bc. Veronika Dudková jako náhradníka za delegáta do Studentské komory RVŠ.
Pro 13 přítomných senátorů, 1 senátor se zdržel.
AS SU žádá bývalé zástupce v RVŠ o podání zprávy o činnosti za minulé volební období na
prosincovém zasedání AS SU v Karviné.
Ad 3):

Různé
1. PhDr. Křivá – upozornění na nástěnky AS FPF a AS SU na Masarykové třídě - kritika.
Nutno dořešit.
2. Jakub Chvátal - dotaz na absenci funkce psychologa na OPF VŠ. Rektor požádá pana Ivana
Augustina - tiskového mluvčího, o uvedení požadované informace do příštího čísla Novin SU.
3. PhDr. Křivá - kritika dopravy AS SU do Karviné a zpět, rozvoz jednotlivých senátorů přes
Ostravu.
4. Rektor – předal senátorům doplnění závěrů o uplatňování evaluační zprávy ze strany OPF.
Ing. Botlík informoval senátory, že na příštím zasedání AS OPF budou pozvání jednotliví
zaměstnanci odpovědní za naplňování bodů evaluační zprávy za OPF a na příštím AS SU
bude předána informace.

5. UIS - Dr. Franěk – upozornil na zavádění UISu – nutno věnovat této záležitosti velkou
pozornost.
Rektor vysvětlil svou představu o zavádění UISu, dále o jednáních s Doc. Kolibou a RNDr.
Vaňkem. SU by měla využít možnosti zapojení se do připravovaného projektu (již
angažováno 14 VŠ). Přednesl myšlenku, že na každém zasedání bude AS SU krátce
informován o práci komisí.
6. Volejbalový klub Ostroj Opava a.s. –rektor informoval senátory o probíhajících jednáních
o možnosti založení univerzitního sportovního klubu. Možnost založení občanského sdružení,
které by neslo v sobě pojmenování tohoto USK Opava. Žádné finanční nároky na SU, přínos
pro SU v otázce reklamy, pro občanské sdružení možný přínos financí z MŠMT kapitola
tělovýchova. Doporučení, aby se kvestor kontaktoval s Dr. Helešicem. Kvestor vysvětlil
pojem „Farmářská smlouva“ - zabezpečuje výchovu mladé generace do vyšších soutěží,
výchova kádrů do budoucna, jasně daná pravidla. Dále podal vysvětlení o jednáních se
způsobem zapojení SU do těchto aktivit, financování těchto aktivit apod.
Doporučení jednat o možném materiálu na dalším zasedání v prosinci. Ze strany univerzity
nutno předložit stanovisko, jak si představuje členství SU v občanském sdružení, dále vznesen
požadavek na předložení stanov občanského sdružení.

Další jednání AS SU proběhne dne 17. prosince 2002 ve 12.00 hodin v Karviné.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 110. řádného zasedání
1. AS SU schvaluje Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci
majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002.
2. AS SU bere na vědomí Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) v roce 21002 – změna č. 2.
3. AS SU bere na vědomí FRIM 2002 – SZNN – požadavky a skutečnost.
4.
AS SU deleguje do Rady vysokých škol na funkční období 2003 - 2005 tyto zástupce Slezské
univerzity:
- Doc. RNDr. Františka Kolibu, CSc. za delegáta do Sněmu a člena předsednictva RVŠ.
- Prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. za delegáta do Sněmu RVŠ.
- Prof.RNDr. Jaroslava Ramíka, CSc. za delegáta za OPF do Sněmu RVŠ.
- Doc. PhDr. Dana Gawereckého, CSc. za delegáta za FPF do Sněmu RVŠ.
- Lenku Jahodovou za delegáta do Studentské komory RVŠ.
- Bc. Veroniku Dudkovou jako náhradníka za delegáta do Studentské komory RVŠ.
5. AS SU žádá zástupce SU v Radě vysokých škol o podání zprávy o činnosti za minulé
volební období v RVŠ na příštím zasedání AS SU.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Opavě 12. 11. 2002

