
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 16. 2. 2004

Zúčastněni : 
komora akademických pracovníků:

Bogoczová, Drozd, Dušová, Dvořák, Gejgušová, Chmelová,
Kutnohorská, Květoň, Ludva, Mácha, Málková, Nedomová,
Přádka, Tvrdík, Vaněk

Zúčastněni : 
komora studentů: Hofírek, Kollárová, Liška, Mach, Vítkovský, Žukovský

Omluveni: Lankočí

Hosté:
Doc. RNDr. V. Baar, CSc., doc. MUDr. J. Horáček, CSc., Mgr. J.
Kristiníková, Ph.D., prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc., MUDr. J.
Srovnal, Ing. J. Tichý, Mgr. J.Vyskotová

Program: 
1.Ing. Tichý, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Ostravy podal senátu vysvětlení k dopravní situaci na
přechodu u křižovatky ulic Českobratrská a Přívozská. Podal informace o objemu a závažnosti nehodovosti v
tomto dopravním úseku, zmínil investiční záměr, jenž by měl situaci řešit komplexně (dlouhodobý záměr). V
diskusi reagoval na podněty senátorů a přislíbil prosazování návrhu na přechodná bezpečnostní opatření, a to na
nejbližším zasedání zastupitelstva a u obou policií. O výsledcích jednání bude senát informovat v průběhu
března nebo dubna. 
ÚKOL pro senát: Dopis starostovi města Ostravy, zajistí Kutnohorská 
2.Děkan ZSF OU doc. MUDr. J.Horáček, CSc. prezentoval materiál tykající se budov, pracovišť a studijních
oborů na ZSF OU. Zmínil se nejen o dosavadních změnách, ale i o záměrech na další období. Poskytnuté
informace doplnil MUDr. J.Srovnal, náměstek ředitele FNsP. 
3.Senát se opět vyjadřoval k návrhu rozpočtu na rok 2004 (připomínkoval fond rektora, dotaci pro katedru TV,
výnos z úrokových sazeb, hospodaření s odpisy z FRIM aj.). Poté o návrhu rozpočtu hlasoval. Výsledek
hlasování: PRO 18 hlasů, PROTI: 1 hlas, ZDRŽELI SE: 2. Rozpočet byl senátem schválen.
4.O mzdovém předpisu se bude hlasovat na příštím zasedání 15.3. 
5.Doc. Baar seznámil senát s novými prorektory, jimiž se stali: doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., prorektor pro
strategii a rozvoj, PaedDr. Iva Málková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, MUDr. et Ing. Miroslav
Přádka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum a zahraniční styky. Senát vyjádřil podporu rozhodnutí nového
rektora v poměru hlasů: PRO: 16, PROTI: 1, ZDRĚLI SE: 4. 
6.Senát uložil fakultním senátům FF, PřF a ZSF (prostřednictvím svých členů-garantů) provést doplňovací volby
do senátu univerzity, a to do doby před zasedáním AS 15.3. 2004. Garantem za volby na FF se stává doc.
Bogoczová, za PřF  Mgr. Drozd a za ZSF dr. Dušová. Do funkce supervizora byli jmenováni: pro FF Ing.
Tvrdík, pro PřF Mgr. Mácha, pro ZSF dr. Ludva. Na PřF a ZSF se bude volit pouze do učitelské komory, na FF
do obou komor (student M. Horák na členství v senátu rezignoval). 
7.Senát podpoří akci Týden neklidu formou setkání akademické obce a jinak. Přípravu zajistí výbor ve složení:
Mgr. Mácha, Mgr. Drozd, dr. Gejgušová,  za studentskou komuru: studenti  Mach, Hofírek a Žukovský. 
8.Senát schválil (PRO: 20 hlasů, ZDRŽEL SE: 1) návrh změny pror. Srpové týkající se poplatků za studium.
Současně navrhuje, aby v prováděcím předpisu bylo uvedeno, že nezaplacení v náležitém termínu bude
studentovi bránit v postupu do další fáze studia. 
9.Jednání AS OU pro rok 2004 připadají na dny: 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 20.9., 18.10., 22.11., 20.12. (vždy
třetí pondělí v měsíci). Změna je možná.

Příští zasedání senátu: v pondělí 15. března v 15.00 v zasedací místnosti budovy  rektorátu, ul. Dvořákova
Zapsala: Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


