Zápis z 282. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 25. 9. 2018 v Opavě
Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Sedlář, Robenek, Urbanec, Rykalová, Turečková, Rabasová,
Majerová, Kaleja, Verner, Vojtal, Kupčík, Skácelík, Pavlík

Omluveni:

Pilát, Durczak, Siostrzonek, Chromčáková

Hosté:

Růžičková, Tuleja

PROGRAM:
1. Volby kandidáta na rektora
2. Ekonomické záležitosti
Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok
2018

a.
3. Různé
a.

Doplňovací volby

Předseda Dr. Bernatík přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil členy senátu s programem jednání
a navrhl bod „doplňovací volby“ projednat jako bod 1 b). Všichni se změnou programu souhlasili.
1.
a. Volby kandidáta na rektora
Předseda volební komise RNDr. Sedlář krátce seznámil senátory s umístěním materiálů na webových
stránkách, termínech dle harmonogramu, o podávání návrhů a následném otevírání obálek. Následně
proběhla krátká diskuze. Informoval, že otevírání obálek proběhne videokonferenčně 1. 10. 2018 po 11
hodině. Po domluvě s kandidáty a děkany bude dohodnut termín představení kandidátů akademické obci.
Budou rektor a děkani požádání o rektorské a děkanské volno v tento den. Dále podotknul, že na volby musí
být senát úplný. Nastínil také průběh volby.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
b. Doplňovací volby
Bernatík: Informoval, že v souladu s Jednacím řádem AS SU proběhlo jednání předsednictva senátu. Citoval
pasáž z jednacího řádu. Informoval, že jeden člen senátu rezignoval na svůj mandát a dva členové senátu
ukončili studium, čímž přestali být senátory. Konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že situace nesnesla
odkladu, předsednictvo rozhodlo o vyhlášení doplňovacích voleb. Předsedové fakultních senátů byli
informováni o usnesení předsednictva i o žádosti o zajištění doplňovacích voleb. Informoval, že oba senáty
fakult, jak FVP tak OPF, mají své řádné zasedání zítra. Konstatoval, že dnes musí být řádně přijato usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity souhlasí s vyhlášením doplňovacích voleb do AS SU za součást FVP
a OPF

Pro:
15

Zdrželi se:
0

Proti:
0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2018
Kvestorka: Informovala, že dodatek řeší poskytnutou dotaci MŠMT, které poskytlo 3 miliony Kč, což bylo
již projednáno na červencovém KR, rozdělení těchto peněz bylo vedoucími součásti odsouhlaseno. Dále se
jedná o peníze poskytnuty Moravskoslezským krajem, a to 7 mil. Kč.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2018
Pro:
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Různé
a. Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2019
b. Institucionální plán pro období 2019-2020
Rektor: Informoval, že tento materiál je dán senátorům pouze k nahlédnutí a bude projednáván
pravděpodobně na příštím zasedání AS SU.
c.
Rykalová: Vznesla dotaz k umístění fotografií zaměstnanců na webových stránkách.
Rektor: Konstatoval, že bylo zvykem, že se fotografie natahovaly přímo ze systému. Na základě doporučení
pověřence dal příkaz k tomu, aby fotografie byly staženy. Každý zaměstnanec, který bude chtít mít
fotografii přesto umístěnu, může si tam přes svůj profil fotografii i svůj životopis umístit. Toto bude
považováno jako jeho souhlas s umístěním. Dosud jsou tam fotografie děkanů, rektora, kvestorky
a prorektorů.
Bernatík: Doplnil, že fotografie byly staženy již v pátek.
d. Informační systém

Rektor: Informoval, že jsme před podpisem smlouvy s Masarykovou univerzitou. Bude vytvořen
harmonogram implementace nového informačního systému. Senát bude o všech krocích
informován. Spuštění se předpokládá s novým akademickým rokem 2019/2020.

e.
Bernatík: Vznesl dotaz k počtu přihlášených studentů.
Rektor: Konstatoval, že si vyžádal první čísla v červenci 2018. Zaslal děkanům dopis, že podle
čísel, která vidí, nám hrozí penále. Okamžitě byla spuštěna cílená facebooková kampaň. Byla
směřována na skupinu 17 až 21 let. Tato kampaň běžela po dobu letních prázdnin. Proběhla také
intenzivní kampaň v rádiích Evropa 2 a Hellax. Během této doby přibylo cca 450 přihlášek ke
studiu. Čekáme ještě na číslo z OPF, kde přijímací řízení běží do 30. 9. 2018. Rektor informoval,
že s vedoucími součástí hovořil, že pokud k propadu dojde, sankce půjde za tou fakultou, která
propad způsobila. Dále informoval, že příští týden zasedá ČKR a jedním z bodů je financování VŠ,
o kterém bude informovat na příštím zasedání AS SU.
Příští zasedání AS SU bude mimořádné a bude se konat dne 9. 10. 2018 v 9 hodin v Karviné
a ve 13 hodin v Opavě. Bude se jednat o představení kandidáta na funkci rektora.
Příští řádné zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se bude konat 16. 10. 2018
ve 13 hodin v Opavě.

Zapsala:
Zuzana Moravcová
Za správnost:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 282. zasedání AS SU konaného dne 25. 9. 2018
1. Akademický senát Slezské univerzity souhlasí s vyhlášením doplňovacích voleb do AS SU
za součást FVP a OPF
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzit v Opavě pro rok 2018

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
předseda AS SU

