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Č. j.: FZS/0090/16 

PID: 0365432 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, 

konané dne 23. května 2016 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 7 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. Vít Blanař, Mgr. 

Helena Petržílková, PhDr. Sabina Slavíčková, Mgr. Lucie Chrudimská, PhDr. Ivana Duková, prof. 

MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., Filip Cicák). 

 

Hosté: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Ing. Hana Theer Vítková 

 

Omluveni: Kristýna Hošková, doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 
1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Schválení výroční zprávy o činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 

2015; 

4. Schválení výroční zprávy o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 

2015; 

5. Schválení rozpočtu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2016; 

6. Různé. 

 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Vít Blanař zahájil 1. řádné 

zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování skrutátorů. Navrženy 

byly: Mgr. Helena Petržílková a PhDr. Sabina Slavíčková. Proběhlo hlasování o navržených 

skrutátorech.  

Skrutátory byly zvoleny: Mgr. Helena Petržílková a PhDr. Sabina Slavíčková. 

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE. 

 

 

2.  Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu Mgr. Blanař seznámil přítomné s programem 1. řádného zasedání AS FZS UPa. 

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému programu, dal o něm hlasovat.  

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

Program jednání byl schválen. 
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3. Schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty zdravotnických studií UPa za rok 2015. 

Předseda AS FZS Mgr. Blanař předložil senátorům VZ o činnosti FZS za rok 2015, do které měli 

možnost nahlédnout a vyjádřit svoje připomínky a požádal přítomnou paní proděkanku 

Hlaváčkovou a pana děkana o krátké seznámení s VZ vytvořenou dle standardů MŠMT. Přítomní 

senátoři vyjádřili své připomínky a komentáře.  

Usnesení: AS FZS UPa projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti FZS UPa za rok 2015 

v předloženém znění. 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

4.  Schválení Výroční zprávy o hospodaření Fakulty zdravotnických studií UPa za rok 

2015. 

Předseda AS FZS oslovil tajemnici fakulty Ing. Theer Vítkovou, aby představila a podala 

senátorům vysvětlující informace k předložené VZ. Přítomní senátoři byli požádáni o schválení 

Výroční zprávy o hospodaření FZS případně o jejich připomínky.  

Usnesení: AS FZS projednal a schválil Výroční zprávu o hospodaření FZS UPa za rok 2015 v 

předloženém znění.  

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

5. Schválení rozpočtu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2016. 

Tajemnice fakulty Ing. Theer Vítková představila a podala senátorům vysvětlující informace 

k předloženému rozpočtu FZS na rok 2016. Přítomní senátoři byli požádáni o schválení rozpočtu 

případně o jejich připomínky. Pan děkan informoval senátory o zvýšení podílu FZS na 

celouniverzitních nákladech ve vztahu k ostatním fakultám.  

Usnesení: AS FZS projednal a schválil rozpočet Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice na rok 2016 v předloženém znění.  

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

6. Různé. 

Proděkanka Hlaváčková informovala přítomné senátory o aktuální problematice, která je řešena na 

fakultě: 

- „Studuj a daruj“: poděkování studentům za projekt FZS probíhající ve spolupráci se 

Studentskou radou a Transfuzním oddělením Pardubické nemocnice a za propagaci dárcovství 

krve mezi studenty; 

- v roce 2017 proběhne oslava 10. výročí založení fakulty – výzva pro studenty na náměty na 

propagaci fakulty; 

- studovna  - v řešení možnost uvolnění učebny ZB 25 ve vestibulu školy; 

- tělocvična - volný vstup do tělocvičny pro studenty je v současné době zakázán, je nutná 

rezervace ze strany fakulty na daný den a čas; 

- venkovní sportoviště – nebude zatím realizováno; 

- nákup sportovního vybavení – je v jednání jeho nákup; nutno zvážit, kdo bude spravovat a 

vybavení zapůjčovat studentům – zvážení zda by právě studenti sami neměli zodpovídat za 

sportovní potřeby; 
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Senátor Filip Cicák tlumočil senátorům připomínky od studentů FZS UPa: 

- žádost o přistavení košů na odpadky před vchodem do školy – bude řešeno se SZŠ; 

- žádost o kontrolu a doplnění hygienických potřeb na toaletách v budovách ZE a ZC, kde chybí 

toaletní papíry a mýdlo; 

 

Předseda AS FZS Mgr. Vít Blanař poděkoval všem za účast a 1. řádné zasedání Akademického 

senátu FZS ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Vít Blanař v. r. 

     předseda Akademického senátu FZS 

 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 24. 5. 2016 


