
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 23.1.2007

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

Komora studentů:
Kadulová, Lukešová, Pavlisková, Šimoňáková

Omluveni: Němcová, Vyskotová, Vrublová

Hosté: MUDr.Jaroslav Slaný,CSc., Ing. Iveta Weberová

Program:
1. Kontrola zápisu ze zasedání AS ZSF dne 19.12.2006
2. Změna/úprava názvu katedry hygieny a epidemiologie
3. Změna/úprava názvu funkce proděkana pro studijní záležitosti
4. Zřízení místa projektového manažera
5. Metodika tvorby rozpočtu na rok 2007-modelové situace
6. Kontrola činnosti ZSF PU za rok 2006
7. Různé

bod 1.)

Zápisy z jednání AS ZSF budou vyvěšeny na webové stránky Ostravské univerzity.
Senátoři byli seznámeni s vyjádřením kvestora OU Ing.Zdeňka Mrkvy, kterým reagoval na 
žádost děkana Slaného o vysvětlení znovu započatých jednání s firmou Hospiterm, týkajících 
se  správy areálu Zábřeh.

bod 2.)

Na základě žádosti vedoucí Katedry hygieny a epidemiologie MUDr. Menzlové schválil senát 
změnu názvu katedry na Ústav ochrany veřejného zdraví.

Hlasování:

Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0

bod 3.)

Senát  schválil  změnu  názvu  funkce  proděkan  pro  studijní  záležitosti  na  proděkan  pro 
studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání.

Hlasování:

Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se:   0



bod 4.)

Děkan   vysvětlil  senátorům  důvody  pro  zřízení  nového  funkčního  místa  projektového 
manažera. Tuto funkci doporučil obsadit osobou Ing. Kazíka. 
Po diskusi o významu zřizovaného místa a k osobě navrhovaného senát schválil zřízení místa 
projektového manažera s doporučením zhodnotit přínos tohoto místa a činnosti navrhované 
osoby  pro ZSF OU za období jednoho roku. 
Senát schválil zřízení místa projektového manažera na ZSF.

Hlasování:

Pro:   10 Proti:   0 Zdrželo se:   2

bod 5.)
Senátoři byli informováni o principech tvorby rozpočtu v souladu se zápisem ze dne 
17.11.2006 (bod 5) a konstatují, že úkol byl splněn. Současně AS ZSF ukládá tajemnici 
fakulty ZSF OU zpracovat detailnější informaci o rozpočtu děkanátu.

bod 6.)
Senát ukládá vedení fakulty předložit ke schválení:

• výroční zprávu o činnosti ZSF OU za rok 2006
• výroční zprávu o hospodaření ZSF OU za rok 2006

Současně ukládá předložit aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké činnosti 
ZSF OU na rok 2007.
T: do konce února 2007.

bod 7.)
• Děkan informoval o zájmu vedení univerzity realizovat plán zřízení nové fakulty 

Sociálních studií v areálu Zábřeh. Tento projekt dle sdělení děkana v žádném případě 
nepoškodí rozvoj ZSF.

J.Kristiníková AS informovala o problémech při zajištění praktické výuky ve FN Ostrava 
externími vyučujícími. Vzhledem k blížícímu se začátku výuky LS je nutné řešit tento 
problém urgentně. Děkan přislíbil jednání s vedením FNO v nejbližším termínu.

Termín dalšího jednání: 20.02.2007 (úterý) od 14.30 hod.

Zapsala: J.Kristiníková
Verifikoval: L. Martínek


