Zápis z 277. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 20. 2. 2018 v Karviné
Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Pilát, Sedlář, Rykalová, Turečková, Verner, Vojtal, Kováč,
Robenek, Durczak, Urbanec, Skácelík,

Omluveni:

Kvíčala, Mučková, Kupčík, Pavlík, Majerová, Chromčáková, Rabasová, Siostrzonek,

Hosté:

Tuleja, Koštuříková

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné
2. Personální záležitosti
a. Návrh na jmenování náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol
3. Různé

Ing. Bernatík, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil členy senátu s programem jednání.
Všichni s programem souhlasili. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Je přítomno 13 členů senátu.
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Koštuříková: Konstatovala, že se v čl. 21 v odst. 2 vypouští, že vnitřními předpisy jsou organizační řád a
řád ubytovacích a stravovacích služeb, jelikož OPF jako jediná součást univerzity měla takto stanoveno a
bylo by vždy nutno tyto předpisy schvalovat akademickým senátem fakulty (a následně Senátem
univerzity). Nově budou tyto předpisy převedeny do vnitřních norem. Jedná se o jedinou změnu v tomto
dokumentu.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje I. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Personální záležitosti
a. Návrh na jmenování náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol

Robenek: Informoval, že navržena je sl. Nikol Konečná. Vzhledem k tomu, že dosud nemáme náhradníka,
jen nutné ho zvolit.
Skácelík: Doplnil, že se jedná o studentku navazujícího magisterského studia Fakulty veřejných politik.
Bernatík: Vznesl dotaz, zda senátoři chtějí hlasování tajné či aklamací.
Sedlář: Konstatoval, že se domnívá, že o personálních záležitostech se hlasuje tajně.
Turečková: Vznesla protinávrh na hlasování aklamací.
Bernatík: Navrhl hlasování o volbě aklamací.
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželi se: 1
Návrh usnesení
Akademický senát zvolil za náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol Bc. Nikol Konečnou

Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Různé
a.
Vojtal: Informoval, že 1. 3. 2018 v 10 hodin se koná v posluchárně H3 na Hradecké ulici setkání akademické
obce, jenž je pravidelně vyhlašováno každý rok a tímto zve širší všechny přítomné.
b.
Robenek: Informoval, že delegátka RVŠ N. Glincová podala informaci o proběhlém zasedání SK RVŠ.
Sdělila, že byla znovu zvolena za předsedkyni komise pro vysokoškolskou samosprávu na období 2018 –
2020. Informovala, že SK RVŠ pracuje na jakémsi vzoru on-line volby do Akademických senátů. Dále
informoval, že na komisi pro vysokoškolskou samosprávu byla doručena zpráva z vlády o možnosti přípravě
poskytování služby zajištění potvrzení o studiu prostřednictvím sítě Czechpoint (tato skutečnost je procesu
projednávání technických možností), coby možnosti zvýšení komfortu studia. Tím by se mělo ulevit
studijním oddělením v administrativní zátěži, hlavně v období prázdnin. Tato záležitost však bude dále
diskutována.
c.
Sedlář: Vznesl dotaz na rozpočet.
Tuleja: Konstatoval, že rozpočet by měl být předložen na březnovém zasedání Akademického senátu,
budou-li dostupná všechna potřebná data a projednány potřebné náležitosti s vedoucími součástí
(plánováno formou telekonference na 1. 3. 2018).
Sedlář: Vznesl dotaz na zprávy o rozdělní FPF či oddělení části FPF.
Tuleja: Upřesnil, že se jedná o jednání o dvou záležitostech. Jednak o vzniku samostatného ústavu fyziky,
kdy obdržel od děkana Stuchlíka návrh koncepce budoucí situace. Jedná se zde o organizační změnu,

kterou musí schválit Akademický senát SU a je nutné mu ji předložit v souladu s Jednacím řádem Senátu
(5 týdnů před řádným zasedáním, včetně požadovaných dokumentů daných tímto řádem). Také je nutné,
aby AS SU byl kompletní a v tuto chvíli stále neproběhly doplňkové volby na FVP. Tato záležitost bude
také předmětem jednání akademické obce, o níž informoval dr. Vojtal. Druhou záležitostí je přechod
ústavu gastronomie, lázeňství a turismu pod Fakultu veřejných politik. V tuto chvíli se připravují
podklady. Jedná se v tomto případě o ryze vnitřní organizační záležitost jednotlivých fakult, která je
v plné kompetenci a vedoucích součástí, kterých se toto týká.
Bernatík: Dodal, že zmíněné volby na FVP proběhnou v příštím týdnu (28. 2. a 1. 3.).
Nikdo již neměl další podněty, předseda Senátu poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity se bude konat 20. 3. 2018 ve 13 hodin
v Opavě.
Zapsala:
Zuzana Moravcová
Za správnost:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 277. zasedání AS SU konaného dne 20. 2. 2018
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
2. Akademický senát Slezské univerzity zvolil za náhradníka do Studentské komory Rady vysokých
škol Bc. Nikol Konečnou

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

