4. slavnostní valné shromáždění Spolku absolventů a přátel
Masarykovy univerzity (29. 1. 2009 – aula FSS MU)
ZÁPIS

1. Zahájení – Mgr. Marie Jílková, členka výboru:
-

přivítání účastníků valného shromáždění Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity
(dále jen Spolek)
seznámení s programem valného shromáždění.

2. Úvodní slovo – prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda Spolku a rektor MU:
-

valné shromáždění se koná po hlavním dni oslav 90. výročí MU, jejichž hlavním mottem jsou
absolventi; 14 absolventů oceněných na akademickém obřadu 28. 1. 2009
tyto aktivity zacílené na absolventy vyvrcholí v květnu celouniverzitním srazem
jedná se zatím o jednosměrné aktivity (univerzita → absolventi); cíl do budoucna:
obousměrné aktivity
předpokladem je čas a trpělivost v prostředí, které není zvyklé na absolventské spolky
rozdělení úkolů mezi Spolkem a MU – vzájemné obohacování.

3. Prezentace MU – doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pro strategii a vnější vztahy:
Historie MU
-

ohlédnutí do historie (založení Masarykovy univerzity v r. 1919)
univerzity měly v minulosti celou řadu společenských funkcí

MU v současnosti
-

více než 41 tisíc studentů, 4 500 zaměstnanců, 125 000 absolventů
nejžádanější univerzita v ČR
vzdělává handicapované studenty
počty studentů a absolventů neustále rostou

Propojení vzdělávání a praxe: vztahy se sférou zaměstnavatelů absolventů, pořádání veletrhu
pracovních příležitostí Job Challenge.
Vnitřní hodnocení kvality studijních programů: pilotní projekt, zapojení zaměstnavatelů a
absolventů mezi hodnotitele.
Sociologické výzkumy:
- uplatnění absolventů v praxi, spokojenost s průběhem studia; zjištěna velmi nízká míra
nezaměstnanosti absolventů MU
- vnímání značky MU mezi maturanty a studenty 1. ročníků VŠ.
Věda a výzkum: připravují se projekty na čerpání evropských prostředků, zapojení do CEITEC –
Středoevropského technologického institutu.
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Struktura financování MU: 55 % MŠMT a účelové dotace, 20 % soutěže na výzkum, 25 %
hospodářská a vlastní činnost.
Rozvoj MU: výstavba univerzitního kampusu (plánuje se dobudování v plném plánovaném
rozsahu), rekonstrukce fakult (v r. 2008 areál Přírodovědecké fakulty).
Cíle do budoucna
-

při zkvalitňování činnosti MU a posilování její pozice na trhu v ČR počítá univerzita
významně se svými absolventy
jako regionální univerzita musí spoléhat na to, že její reputace se buduje dlouhodobě a
především díky absolventům – proto jim věnuje jedinečné úsilí a považuje absolventy za své
klíčové spojence

Pozvání na akce v rámci oslav 90. výročí založení MU (více informací na www.90.muni.cz)

3. Absolventské aktivity MU – Mgr. Kamila Kvapilová, manažerka pro vztahy s absolventy:

-

kampaň v médiích „Hledá se 125 tisíc Masaryků“ (získání kontaktů, další komunikace)
webové stránky www.absolventi.muni.cz
komunikace s absolventy - elektronický newsletter, časopis
organizace absolventského srazu – „Den absolventů MU“.

Absolventská kampaň MU
-

listopad - prosinec 2008
internetové servery Novinky.cz, idnes.cz, IDOS, Aktualne.cz, Centrum.cz, vlastní internetová
prezentace na www.muni.cz, info.muni.cz; MHD Brno – letáky, reklamní fólie

Statistika kampaně: od 10. 11. 2008 17 000 návštěv, 700 prokliků na odkaz Spolku (nyní nově
banner), 4 000 prokliků na registraci do IS MU
K 29. 1. 2009 1 471 nově registrovaných absolventů v Informačním systému MU
-

nejstarší absolvent: 96 let
absolventi ze zahraničí: 65 (USA 17, Německo 9)

Den absolventů MU – 30. května 2009
-

spolupráce se Spolkem absolventů a přátel MU

Program:

9:00 – 13:00 Den otevřených dveří pro absolventy – fakulty
14:00 – 18:00 zábavný program na brněnském výstavišti, moderuje O. Havelka
(univerzitní mažoretky, univerzitní sbor, divadelní, sportovní vystoupení)
16:00 projev rektora MU, zástupců města a kraje
17:30 koncert O. Havelky a Melody Makers
18:00 raut

Registrace:

od února v Obchodním centru MU
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4. Shrnutí činnosti Spolku v r. 2008, plán činnosti na r. 2009 – RNDr. Eva Janouškovcová,
Ph.D., výkonná místopředsedkyně Spolku:

Cíle pro 2008
1. Zvýšit obecné povědomí o činnosti Spolku:
-

zahájeno rozesílání informačních e-mailů (1x měsíčně)
vydávání zpravodaje Spolku (2x ročně)
umístění banneru na mnoha akcích MU a Spolku
prezentace Spolku na slavnostních akademických obřadech MU

-

nízké povědomí o existenci a činnosti Spolku uvnitř MU
chybí definice cílových skupin a potřeb/zájmů členů Spolku

2. Nabídnout členství co nejširšímu okruhu absolventů a přátel MU:
-

významné rozšíření členské základny (1560 → 2072)
vznik sekce U3V (Univerzity třetího věku - spolupráce se Studijním odborem RMU)
zvýšení počtu členů platících členské příspěvky (159 → 559)
propagační letáčky na promocích MU

-

zatím chybí hmotné (viditelné) ztvárnění činnosti Spolku

3. Zajistit členům Spolku dostatečnou nabídku akcí, slev a dalších členských výhod:

-

navýšení možností čerpat výhody a slevy (členské karty)
pestrá nabídka pozvánek na přednášky, semináře, kulturních a společenských akcí (úzká
spolupráce s MU)
zveřejňování inzerce na spolkovém webu

-

zaměřeno především na absolventy z Brna a okolí

-

4. Personálně zajistit aktivní spolkovou činnost:
-

aktivní činnost výkonného výboru (Mgr. Jílková, dr. Tůma, Ing. Tikalová, dr. Šmíd, dr.
Janouškovcová)
aktivní činnost tajemnice Spolku (Mgr. Petraturová)
koordinace a podpora výboru Spolku
potřeba rozšířit Spolek o aktivní členy orientované na spolupráci s absolventy na fakultách
(vznik spolkových sekcí)

5. Stabilizovat hospodaření:
-

proběhl interní „miniaudit“ a byl navržen plán hospodaření
hospodaření na konci roku se ziskem
minimalizace frekvence provádění účetních operací
zůstatek k 31. 12. 2008: 40. 886,30 Kč

-

nedošlo k cílenému shánění finančních prostředků na činnost
nemožnost realizovat samostatně aktivity bez vazby na MU
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6. Spolupracovat s MU v aktivitách souvisejících s absolventy:
-

poskytnutí adresy webových stránek absolventi.muni.cz
poskytnutí e-mailových adres: absolventi@muni.cz
spolupráce na zajištění přednášek pro sekci U3V
zahájení příprav oslav 90. výročí MU - absolventský sraz
individuální spolupráce dle potřeby

Cíle na rok 2009
-

rozšiřovat obecné povědomí o činnosti Spolku
nabízet členství co nejširšímu okruhu absolventů a přátel MU
zajišťovat členům dostatečnou nabídku akcí a členských výhod
udržovat, příp. vylepšovat komunikaci se členy Spolku
zefektivnit činnost Spolku - rozvíjet spolupráci s aktivními členy
provést analýzu zájmů a požadavků/potřeb členů vůči Spolku
umožnit členům aktivně využívat platformy Spolku
personálně stabilizovat výbory Spolku - přesah na fakulty
koordinovat aktivity Spolku s aktivitami MU (především spolupráce na organizaci Dne
absolventů MU 30. 5. 2009)

Rozpočet
-

pracovat „s tím, co je“
zajistit co nejvíce prostředků z členských příspěvků a darů
vyhledávat další finanční příležitosti
v hospodaření nebýt ztrátoví

Hlasování o plánu činnosti a rozpočtu v r. 2009 – přijato bez výhrad

5. Zpráva Dozorčí rady o hospodaření Spolku za r. 2008 – Ing. Jan Krajíček:
Dozorčí rada Spolku na svých zasedáních ve dnech 26. a 27. ledna 2009 projednala výsledky
hospodaření:
- seznámila se s předloženými výsledky hospodaření, tak jak jsou uvedeny v „Rozvaze“ a
„Výkazu zisku a ztrát“ Spolku za rok 2008
- dále zkontrolovala všechny položky, tak jak jsou uvedeny v „Účetním deníku“ Spolku
Na základě zjištěných skutečností Dozorčí rada Spolku konstatuje:
-

dle jejího náhledu byly prostředky Spolku vynakládány uvážlivě a s péčí dobrého hospodáře
Spolek má ke dni 31. 12. 2008 celkem 2 072 členů
pozitivně hodnotí nárůst členů Spolku za rok 2008 o 512 členů – 32,8 %
platících členů má Spolek ke dni 31. 12. 2008 celkem 559
nárůst platících členů je o 400 a významně se podílejí na členské základně 27 %.
za významný nárůst členské základny zde vyslovuje dozorčí rada výboru Spolku svoje
uznání
celkové výdaje Spolku činily v roce 2008 108 335,62 Kč
celkové příjmy Spolku činily v roce 2008 130 738,82 Kč
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-

oproti předchozímu roku, který skončil se ztrátou 75 210,56 Kč, je za rok zisk 22 403,17 Kč,
který svědčí o výrazném zlepšení v hospodaření spolku
rozhodující pro příjmy spolku na rozdíl od předchozích let byly členské příspěvky –
123 000,- Kč

Dozorčí rada navrhuje valnému shromáždění schválit výsledek hospodaření za r. 2008.
Výsledek hospodaření za r. 2008 byl valným shromážděním schválen bez výhrad.

6. Volba členů výboru Spolku a Dozorčí rady:

Volba tříčlenné volební komise pro sčítání hlasů. Navrženi:
1. Ing. Markéta Tikalová, MBA
2. Mgr. Lenka Petraturová
3. Michaela Jelenková
Všichni navrhovaní souhlasí s kandidaturou do volební komise.
Hlasování: přijato bez výhrad
Návrh kandidátů do voleb:
Výbor Spolku
1. Mgr. Martin Glogar - přítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
2. RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. – přítomna na zasedání, s kandidaturou souhlasí
3. Mgr. Marie Jílková - přítomna na zasedání, s kandidaturou souhlasí
4. Mgr. Tomáš Mozga - přítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
5. JUDr. Danuše Spáčilová - přítomna na zasedání, s kandidaturou souhlasí
6. Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. - přítomna na zasedání, s kandidaturou souhlasí
7. RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. - přítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
8. PhDr. Vladimír Tůma - přítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
9. Doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. - nepřítomna na zasedání, s kandidaturou souhlasí
10. PhDr. Jan Pavlík - nepřítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
11. Mgr. Radim Petratur - nepřítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
Dozorčí rada
1. doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. - přítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
2. Ing. Jan Krajíček - přítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí
3. Ing. Petr Valouch, Ph.D. – nepřítomen na zasedání, s kandidaturou souhlasí

7. Průběh volby členů výboru Spolku a Dozorčí rady:
-

rozdání hlasovacích lístků
volba navržených kandidátů
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8. Diskuse:
Dr. Tůma: jaký je přesně vztah Spolku a univerzity?
Prof. Fiala: považuje za rozumné, aby nebyl z titulu své funkce rektora MU předsedou, ale aby byly
tyto funkce významně odděleny; univerzita by neměla být v budoucnu příliš zapojena do organizace
Spolku
Doc. Bek: Spolek může v budoucnu převzít pořádání srazů absolventů, mohlo by to být pro něj i
finančně výnosné
Dotaz členky: nepoužívá e-mail, tudíž se k ní nedostanou informace ze Spolku – co s tím?
Dr. Janouškovcová: mohla by to vyřešit vývěska v prostorách rektorátu nebo informace sdělené na
přednáškách U3V
Dr. Škarabelová: platící členové by měli automaticky dostávat benefity; uvažuje se o zřízení
nějakého nadačního fondu?
Doc. Bek: nový manažer pro fundraising na Odboru vnějších vztahů a marketingu MU připravuje
donátorský program ve spolupráci s fakultami
Dotaz člena: umí Spolek podchytit zájem čerstvých absolventů? Kolik se jich do Spolku hlásí?
Dr. Janouškovcová: na promocích má stánek a propagační letáčky
Mgr. Petraturová: kolem 80 čerstvých absolventů se každoročně registruje jako noví členové Spolku
Dotaz člena: mohl by existovat nástroj pro připomenutí placení příspěvku přímo na stránkách Spolku
(registrace)
Dr. Janouškovcová: o tom se zatím neuvažuje, Spolek posílá upomínací e-maily

9. Vyhlášení výsledků volby členů Výboru Spolku a Dozorčí rady:
Členové Výboru Spolku
Zvolení kandidáti se umístili v následujícím pořadí podle počtu obdržených hlasů:
1. RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. (25)
2. Mgr. Marie Jílková (24)
3. PhDr. Vladimír Tůma (24)
4. Mgr. Tomáš Mozga (23)
5. JUDr. Danuše Spáčilová (23)
6. RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. (23)
7. Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (22)
8. Mgr. Martin Glogar (21)
9. PhDr. Jan Pavlík (20)
10. Mgr. Radim Petratur (18)
Nezvolena:
Doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
Dozorčí rada
Zvolena v tomto složení:
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1. doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.
2. Ing. Jan Krajíček
3. Ing. Petr Valouch, Ph.D.

10. Volba výkonného místopředsedy Spolku:
Navržená kandidátka: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.
Volba hlasováním: přijato bez výhrad, 0 hlasů proti, 2 členové se zdrželi hlasování

11. Závěrečné slovo – Mgr. Marie Jílková:
-

poděkování za účast na valném shromáždění
rozloučení
pozvání k občerstvení a hudebnímu programu

Zapsala: Mgr. Kamila Kvapilová
Schválila: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.
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