
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 19.12. 2006

Komora akademických pracovníků: (podle abecedy, bez titulů, viz prezenční listina)
Blahuta, Bužga, Kristiníková, Martínek A., Mrázek, Rydlová, Šobáň, Vyskotová, Vrublová

Komora studentů:
Kadulová, Lukešová,  Němcová, Pavlisková, Šimoňáková

Omluveni: Martínek L.

Hosté: MUDr.Jaroslav Slaný,CSc., Ing. Iveta Weberová, doc. PhDr. Jarošová Darja, Ph.D.

Program:
1. Informace z AS OU
2. Informace  o  připravovaném  navazujícím  magisterském  studiu  ošetřovatelství  a  o 

změně názvu ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví
3. Návrh metodiky tvorby rozpočtu po ZSF OU
4. Správa areálu Zábřeh firmou Hospitherm, s r.o.
5. Různé

• Informace z AS OU

Mgr. Šobán informoval senát o jednání AS OU dne 18.12. 2006
-  byla  projednávána  problematika  a  podklady  pro  vznik  dvou  nových  fakult,  fakulty 
hudebních studií a fakulty výtvarných umění
- investiční komise OU nedoporučila požadavek ZSF a  Přírodovědecké fakulty na čerpání 
financí  z  Frimu  na  rekonstrukci.  Toto  stanovisko  bylo  ekonomickou  komisí  AS  OU 
podpořeno a AS OU odhlasováno
- pro nedostatky (mluvnické i faktické) nového volebního a jednacího řádu AS ZSF bylo AS 
OU odloženo jeho schválení –  Mgr.Šobáň opraví nedostatky

• Navazující magisterské studium ošetřovatelství

Docentka Jarošová seznámila senát s materiály týkajícími se připravovaného magisterského 
studia ošetřovatelství. Senát AS ZSF navazující magisterské studium ošetřovatelství schválil. 

Hlasování:

Pro:   14 Proti:   0 Zdrželo se:   0

Dále docentka Jarošová informovala senát o plánované změně názvu  Ústavu ošetřovatelství a 
managementu ve zdravotnictví na Ústav ošetřovatelství a porodní asistence s účinností od 1.1. 
2007. Z technických důvodů se bude nadále používat stará zkratka ústavu.

Hlasování:

Pro:   14 Proti:   0 Zdrželo se:   0



• Návrh metodiky tvorby rozpočtu pro ZSF OU

Děkan s tajemnicí fakulty  předložili senátu  metodiku tvorby rozpočtu. 
JUDr.Blahuta vznesl námitku, že do materiálů nebyly zapracovány a akceptovány některé 
zřetelehodné požadavky vedoucích kateder a  opět požadoval zpracování modelové situace, 
která by vycházela ze zásad systemizace a druhý model by byl vypracován podle pravidel 
rozpočtu OU. 
Tajemnice informovala senát, že data od vedoucích kateder, která přišla v termínu, jsou již 
zapracována. Ta, která přišla pozdě, nemohla být znovu zapracovávána.  
Děkan spolu s tajemnicí a proděkankou Sochorovou  provedou inventuru přesnosti a materiál 
bude zaslán členům senátu. 
Senátoři  doporučili  děkanovi,  aby s písemnými materiály  byli  seznamováni  v předstihu,  a 
mohli se tak s nimi blíže seznámit, a ne až ve chvíli jednání.

• Správa areálu Zábřeh firmou Hospitherm, s r.o.

Senát byl seznámen s přílohou k zápisu z jednání kolegia děkana s VK ze dne 12.12.2006 a 
byl seznámen s tím, že areál Zábřeh bude opětovně předán do správy firmě Hospitherm, s.r.o.
V souvislosti  s některými spornými otázkami a chybějícími informacemi senát navrhl, aby 
děkan za podpory AS ZSF koncipoval písemnou žádost rektorovi o vysvětlení situace kolem 
znovu započatých jednání s firmou Hospitherm.

Hlasování:

Pro:   14 Proti:   0 Zdrželo se:   0

• Různé

Mgr.Vyskotová  se  informovala  o  tom,  zda  provoz  dvou  nových  fakult  –  hudebních  a 
uměleckých studií – se dotkne rozpočtu ostatních fakult. Mgr. Šobán odpověděl, že ano, bude 
se jednat  o částku cca 200 – 300 tisíc.Kč.

Mgr.  Šobán  informoval  senát,  že  na  intranetu  nejsou  vyvěšeny  všechny  zápisy  z jednání 
senátu. 

JUDr. Blahuta vznesl požadavek, aby byli senátoři před každým jednáním AS ZSF seznámeni 
s předběžným programem jednání, a aby na začátku jednání proběhla revize plnění úkolů, 
které vyplynuly z předchozího jednání. Současně upozornil na nezbytnost precizní formulace 
zápisů týkající se zejména závažnější problematiky.

Příští zasedání senátu se uskuteční 23.1.2007 ve 14:00 hod.

Zapsala:  Kateřina Pavlisková
Verifikoval: MUDr Lubomír Martínek




