Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 128. řádného zasedání dne 19. 10. 2004
Přítomni: Sedlář, Křivá, Botlík, Mrověcová, Vaněk, Kolář, Janák, Horák, Bednařík
Omluveni: Franěk, Vojtal, Chvátal
Nepřítomni:
Hosté: Jirásek, Kania
Program:
1. Zahájení
2. Studijní záležitosti
- Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a
doktorském studijním programu „Matematika“ a „Bodové hodnocení přijímacích zkoušek“
3. Příprava voleb do senátu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
4. Různé
- Dopis pana Vladimíra Pustky – žádost o prošetření a informaci
Ad 1)
Předseda přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty na řádném 128. zasedání AS SU v Opavě,
seznámil přítomné s programem a zahájil jednání.
Ad2)
Rektor předložil materiál MÚ, který mu byl postoupen ředitelem MÚ profesorem Smítalem.
Připomínky senátorů – bez připomínek
Návrh usnesení
Pro
9 senátorů, proti

0, zdržel se hlasování

0.

Ad3)
Zvolení volební komise – předseda navrhuje stejný postup jako při minulých volbách před třemi
lety - 5-ti členná Ústřední vol. komise, která organizačně zabezpečí volby na MÚ a bude
koordinovat volby na fakultách.
Do ústřední volební komise byli zvoleni Mrověcová (8 pro, 1 zdržel), Bednařík (9 pro), Sýkora (9
pro), jako předsedkyně zvolena Mrověcová.
Stanovení termínu – předseda Vaněk navrhuje týden 6.-10. 12. 2004 – zvážit tento termín z hlediska
fakult a konkretizovat průběh voleb, volební komise poté zpracuje pravidla pro průběh voleb.
Materiály předložit na příštím zasedání AS SU 16. 11. 2004.
Předchozí materiály z voleb do AS SU budou předány předsedkyni volební komise.
Ad4) Různé
a/ Akademické centrum stud. aktivit – pozvánka na semináře 12. 11. 2004 - vysokoškolská
legislativa – potvrzena účast, nebude omezeno počtem
b/Oslavy 17. 11. 2004 v Praze v Karolinu – udílení ceny Jana Opletala – vysláni dva studenti, rektor
(kvestor) požádán o zajištění financí

c/ Dopis pana Vladimíra Pustky – předseda informoval, že tato záležitost nespadá do kompetence
senátu, avšak je povinen odpovědět.
Rektor podal informace o skutečnostech uvedených v dopise. Dále podal informace o stížnostech
pana Pustky na postup univerzity. Otázky, které klade v dopise považuje za neadekvátní a
zavádějící, vše bylo postoupeno k prošetření kvestuře.
Kvestor – podal informace o problémech a jednáních s panem Pustkou – pokus o dohodu nebyl
úspěšný, podal vysvětlení k bodům dopisu
Kvestor seznámil senátory s dalším postupem jednání s panem Pustkou..
Kvestor - příprava jednání kvestora a právníka s panem Pustkou.
Připomínka – senát by se měl zabývat připomínkami k hospodaření.
d/ Podpora ubytování studentů na kolejích – senátor Bednařík citoval e-mail studenta (nejmenován)
ministryni Buzkové z 5. 10. 2004, 7. 10. 2004 došla odpověď - vše přečteno senátorem
Bednaříkem. Senátor požádal pana rektora o vysvětlení k odpovědi ministryně. Rektor informoval o
svém dopisu náměstkovi ministryně Kolářovi ze 16. 3. 2004, kde odpovídal na dotazy ohledně
reformy.
Pokud k reformě dojde, doporučil termín počátek akademického roku 2005/2006.
Dotaz na kritéria pro udělení kolejí, budou stanovena podle konkrétní situace.
e/ Poukaz na nízkou úroveň webových stránek – kvestor řeší s útvarem VT, je stanoven termín na
vytvoření nových webových stránek – do konce roku. Podal informace o tvorbě webových stránek
na rektorátě. Je potřeba začít pracovat na koncepčním řešení, centrum pro VT v Opavě, snaha o
návrh koncepce a vytvoření pracoviště.
Předseda Vaněk poděkoval všem senátorům i hostům za účast.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat dne 16. 11. 2004 ve 13.00 hodin v Karviné.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 19. 10. 2004
1. AS SU schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském
navazujícím a doktorském studijním programu „Matematika“ a „Bodové hodnocení přijímacích
zkoušek“
2. AS SU schvaluje ústřední volební ´komise ve složení:
• Mgr. Ljuba Mrověcová, PhD.
• Ing. Jaromír Sýkora, CSc.
• Milan Bednařík
3. AS SU schvaluje za předsedkyni volební komise Mgr. Ljubu Mrověcovou, PhD.
4. AS SU stanovuje termín konání prvního kola voleb na 6. – 10. 12. 2004, fakultní komise budou
konkretizovat volební dny.
5. AS SU ukládá ústřední volební komisi předložit veškeré materiály k uskutečnění voleb ba příštím
zasedání AS SU dne 16. 11. 2004.
6. AS SU bere na vědomí informace kvestora a rektora o záležitosti pana Pustky k žádosti o
prošetření a informaci.

