Zápis z 293. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 10. 9. 2019 v Karviné
Přítomni:

Kaleja, Kovář, Majerová, Sedlář, Rabasová, Turečková, Vojtal, Čala, Durczak,
Chmielová, Kubalová, Škrabal

Omluveni:

Bernatík, Pilát, Siostrzonek, Urbanec, Verner, Kupčík, Pavlík

Neomluveni:
Hosté:

Růžičková, Tuleja

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Volebního řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě
2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2019
3. Doplňovací volby do Akademického senátu SU
4. Různé
Místopředseda AS SU PhDr. Vojtal přivítal přítomné hosty a členy senátu. Omluvil předsedu AS SU
z neúčasti z důvodu služební cesty a prohlásil senát za usnášeníschopný (je přítomno 12 členů senátu),
seznámil přítomné s programem jednání a vyzval k jeho přijetí, popř. doplnění. Všichni senátoři
s navrženým programem souhlasili.
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Volebního řádu Akademického senátu Slezské univerzity, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě
Vojtal: Uvedl důvody vedoucí k této změně. Jednalo se o jednu z výtek při hodnocení žádosti o
institucionální akreditaci. Konstatoval, že prošli volební řády sesterských fakult i senátu SU, které tento
bod neuvádějí a předmětný bod Článku 3 byl proto vypuštěn jako celek.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Volebního řádu Slezské univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Pro:
12

Proti:
0
2. Ekonomické záležitosti

Zdrželi se:
0

a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2019
Rektor: Sdělil, že tak jako každý rok i letos je předkládáno několik dodatků k rozpočtu podle toho, jak
nám jsou přidělovány účelové peníze do rozpočtu. Konstatoval, že se jedná o účelové peníze, které jsou
rozděleny na součásti, a to odvody peněz ze strany Impakt fondu atd. a nedochází k žádným mimořádným
změnám
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 2019

Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Doplňovací volby do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
Vojtal: Konstatoval, že v současné době nejsou obsazeny 3 mandáty. Jeden mandát v zaměstnanecké
komoře FVP a dva mandáty ve studentské komoře FPF. Konstatoval, že 6 měsíců před koncem funkčního
období AS SU není nutné volby vyhlašovat, ale vzhledem k důležitým materiálů, které byly AS SU
předloženy volíme doplnění mandátů formou doplňovacích voleb.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity vyhlašuje doplňovací volby na jedno místo v zaměstnanecké
komoře za FVP a dvě místa ve studentské komoře za FPF
Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

4. Různé
a.
Rektor: Informoval, že obdržel zprávu z komise pro vznik Fyzikálního ústavu, která dala kladné
stanovisko s tím, že vznik FÚ je možný a nezatíží univerzitu jak po stránce ekonomické, tak vědecké.
Konstatoval, že na základě doporučení zpracoval k danému materiálu průvodní dopisy
a zaslal přes předsedu AS SU na všechny senátory. Sdělil, že je rád, že byly vyhlášeny doplňkové volby,
jelikož to dalo spoustu práce a času tento materiál předložit.
b.
Institucionální akreditace
Rektor: Informoval, že jsme podali odvolání k NAÚ, rozhodčí komise však naše odvolání zamítla. Na
rozpacích z toho není pouze on, ale také MŠMT. Informoval, že jednal s Mgr. Gondkovou, které předal
jak rozhodnutí rady NAÚ, tak i naše odvolání a jsou nemile překvapeni, jak rozhodnutí vypadalo.
Nemohou bohužel do toho zasahovat. Vidí to jako čistě účelovou záležitost. Pověření vedením NAÚ p.
Barančík radil, ať podáme žádost o akreditaci znovu. Zjistili jsme, že tento krok by byl asi zbytečný,

historie by do toho nešla a matematika má akreditováno na 10 let dopředu. Oslovil ještě pana děkana OPF,
ale ten nepředpokládá, že by institucionální akreditaci podával. A dvě oblasti vzdělávání jsou však dle
informací málo. Proto vyčkáme na vyjádření rozhodčí komise, proč takto rozhodla. Komise zasedala na
přelomu června a července a do této chvíle nemáme zpětnou reakci.
c.
Rektor: Sdělil, že je členem pracovní skupiny či poradní komise pro tvorbu strategického záměru pro roky
2020/2021 plus. Jelikož se MŠMT rozhodlo, že strategický záměr nebude časově omezovat, pracuje se na
přípravě. Informoval, že obsahem jsou témata, která mohou být zajímavá, jsou tam věci, které mohou být
trendy
např.
gender,
GDPR
apod.
a
musíme
být
na
to připraveni. Informoval, že bylo rozhodnuto, že při přípravě strategického záměru SU nebude
postupovat jako v předchozích letech a dohodli jsme se se společností BeePartner, která nám připraví
strategický záměr tak, jak se připravovat má. První schůzka s vedením proběhne
na začátku října a následně proběhne diskuze s děkany a předpokládáme také diskuzi s akademickými
senáty. Informoval, že by chtěli zapojit AS SU do přípravy, proto požádal, aby členové zvážili, jak vidí
budoucnost SU za 5, 10, 15 let nebo minimálně během 4 let, které máme před sebou, kam chceme
směřovat apod.
d.
Durczak: Informoval, že dle informací prof. Birguse přinesli studenti ITF prostřednictvím uměleckých
výstupů částku 3,8 mil. Korun za RUVové body.
e.
Durczak: Vznesl dotaz, jaký je hlavní důvod zavedení docházky na pracovišti. Konkrétně evidenci
docházky na pracovišti.
Kvestorka: Sdělila, že se to odvíjí od povinnosti BOZP, kdy je nutné vědět, kdo je na pracovišti. V případě
požáru či jakéhokoli poplachu je nutné vědět, kdo se v budově/pracovišti nachází. Může také nastat
externí kontrola, kdy toto bude vyžadováno.
f.
Sedlář: Připojil se k pozvánce pana rektora a předsedy AS SU na Akademický den, vzhledem ke
skutečnosti, že realizací Akademického dne byl pověřen Matematický ústav, jelikož slaví 20 let svého
samostatného vzniku. Požádal o zaslání návratek.
Rektor: Při této příležitosti doplnil, že rozhodnutí o udělení volna na tento den ponechá
na děkanech a řediteli.
e.
Vojtal: Upozornil, v návaznosti na reakci svého bývalého kolegy, na letáčky propagující studium na SU.
Vytkl jak grafickou úpravu, tak gramatické chyby v textu.
Rektor: Souhlasí s tím, že gramatické chyby by se vyskytovat v takových materiálech neměly
a upozorní zpracovatele. Konstatoval, že grafiku dělali, a ne vždy vyhoví materiály všem. Bude o tomto
s dále diskutovat s oddělením PR.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 8. října 2019 ve 14 hodin v Opavě.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 10. 9. 2019
Za správnost:
PhDr. Petr Vojtal

Slezská univerzita v Opavě

Akademický senát
USNESENÍ
z 293. zasedání AS SU konaného dne 10. 9. 2019
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Volebního řádu Slezské univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2019
3. Akademický senát Slezské univerzity vyhlašuje doplňovací volby na jedno místo v zaměstnanecké
komoře za FVP a dvě místa ve studentské komoře za FPF

PhDr. Petr Vojtal
místopředseda AS SU

