Zápis z 281. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 26. 6. 2018 v Karviné
Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Sedlář, Robenek, Durczak, Urbanec, Rykalová, Turečková,
Kováč, Rabasová, Majerová, Kvíčala, Mučková, Kaleja

Omluveni:

Pilát, Siostrzonek, Verner, Vojtal, Chromčáková, Kupčík, Skácelík, Pavlík

Hosté:

Gongol, Růžičková

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

Předseda Bernatík přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil členy senátu s programem jednání.
Všichni s programem souhlasili. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Je přítomno 12 členů senátu.
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2018
Kvestorka: Informovala, že je předkládán dodatečný rozpis prostředků, který byl schválen v březnu a došlo
v něm ke dvěma změnám, a to přidělení prostředků z prostředků rektorátu na IGS a v rámci institucionálního
plánu a kromě toho došlo k navýšení prostředků, které byly rozděleny na projekty, a to na GAČR, TAČR,
Erasmus, a také z rozpočtu měst a obcí a poslední jsou přidělené peníze na projekty ESF a ERDF.
Informovala, že máme čerstvě podepsanou smlouvu s MSK na 7 mil korun, které budou dále přiděleny
součástem, tento rozpis bude opět Senátu předložen na příštím zasedáni po prázdninách. Dále informovala,
že obdržela informaci z MŚMT o navýšení prostředků pro ukazatel A+K o 3,66 mil korun. Rozdělení však
zatím není stanoveno. Pan rektor bude nejprve tuto záležitost projednávat s děkany.
Diskuze:
Majerová: Vznesla dotaz k tabulce investičních výdajů u rozvojových projektů: V řádku 11 – rozvojové
programy – 3 mil 220 tis. Na co jsou tyto prostředky?
Kvestorka: Konstatovala, že se jedná o prostředky na IP, které jsou přidělovány každý rok.
Kaleja: Vznesl dotaz v rámci položky IP projektů, u položky FVP: V čem spočívá u FVP změna – minus
33 tis.?
Kvestorka: Konstatovala, že v březnu byl předložen rozpis prostředků, ale nebylo známo detailní rozdělení,
proto bylo použito číslo z minula, a následně bylo zjištěno, že toto číslo není správné. Nyní jsou již částky
v pořádku.

Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2018
Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Různé
a.
Bernatík: Informoval, že se blíží konec volebního období stávajícího pana rektora. Je tedy nutné vyhlásit
volby na kandidáta na pozici rektora. V souladu s jednacím řádem Senátu tímto vyzval přítomné senátory o
hlasování k danému bodu.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje vyhlášení voleb kandidáta na rektora
Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Bernatík: Konstatoval, že je nutné zvolit volební komisi a vyzval přítomné k podání návrhů na členy.
Navrženi byli:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ing. Kamila Turečková
Lukáš Robenek
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
MgA. Mgr. Ondřej Durczak
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Všichni navrženi s kandidaturou souhlasili.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity zvolil volební komisi ve složení:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ing. Kamila Turečková
Lukáš Robenek
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
MgA. Mgr. Ondřej Durczak
Dr. Ing. Ingrid Majerová
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Pro:
Proti:
11
0
Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Zdrželi se:
1

Pro:
11
Ing. Kamila Turečková
Pro:
11
Lukáš Robenek
Pro:
11
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
Pro:
11
MgA. Mgr. Ondřej Durczak
Pro:
11
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Pro:
11

Proti:
0

Zdrželi se:
1

Proti:
0

Zdrželi se:
1

Proti:
0

Zdrželi se:
1

Proti:
0

Zdrželi se:
1

Proti:
0

Zdrželi se:
1

Proti:
0

Zdrželi se:
1

Předseda Senátu následně vyzval členy Volební komise, aby se odebrala k separátnímu jednání za účelem
zvolení předsedy volební komise a vyhlásil 15 minutovou přestávku v jednání Senátu.
Po ukončení přestávky předseda Senátu vyzval zástupce Volební komise o sdělení výsledku volby předsedy
Volební komise. Senát byl informován, že předsedou byl zvolen jako RNDr. Vladimíra Sedlář, CSc.
Předseda Senátu konstatoval, že tímto přechází organizační záležitosti spojené s procesem výběru a volby
kandidáta na funkci rektora do kompetence Volební komise a zároveň vyzval předsedu této komise, aby
dále konal v souladu s platnými normami a průběžně jej informoval o průběhu celého procesu.
b.
Gongol: Informoval, že připravoval pro Senát změnu Řádu přijímacího řízení, a to z toho důvodu, že jsme
se dozvěděli, že v parlamentu je novela novely zákona o vysokých školách, která řeší otázku studentů,
kterým končí akreditace programu příští rok. Dlouze je diskutováno, jakým způsobem budeme převádět
tyto studenty. V novele je část, která by tyto programy prodloužila do roku 2024 s tím, aby tito studenti
dostudovali, nicméně by v roce 2020 nebylo již možné do tohoto programu studenty přijímat. Zatím však
oficiálně nebylo nic vydáno, je proto nutné vyčkat do konečného stavu úpravu příslušné normy.
c.
Sedlář: Konstatoval, že při volbě rektora musí být senát úplný. Upozornil, že bude nutné prověřit studenty,
zda jsou řádně zapsaní ke studiu a zůstali studenty. V opačném případě bude nutno zorganizovat doplňkové
volby na příslušných součástech.
d.
Rykalová: Vznesla dotaz na prorektora Gongola, kdy před časem zval členy AS SU na prezentaci IS
brněnské univerzity – jak tato záležitost pokročila.
Gongol: Informoval, že bylo vyhlášeno výběrové řízení, lhůta pro podání nabídek je do pátku tohoto týdne.
Hodnocení nabídek proběhne 9. července. O výsledku výběrového řízení bude informovat.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity se bude konat v září 2018. O přesném
termínu budeme informovat v průběhu prázdnin.

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

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 281. zasedání AS SU konaného dne 26. 6. 2018
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzit v Opavě pro rok 2018
2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje vyhlášení voleb kandidáta na rektora
3. Akademický senát Slezské univerzity zvolil volební komisi ve složení:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ing. Kamila Turečková
Lukáš Robenek
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
MgA. Mgr. Ondřej Durczak
Dr. Ing. Ingrid Majerová

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

