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Ostravská univerzita Ostrava

9.1.2008
    

Zdravotní fakulta se otevře zájemcům
9.1.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Moravskoslezský

    (les)        

OSTRAVA

Zájemci o studium Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity by si neměli nechat ujít dny otevřených dveří 
11. a 12. ledna. V pátek od 8.30 do 15 hodin a v sobotu od 8.30 do 12 hodin si každý může prohlédnout budovu na 
ulici Fráni Šrámka 3 v Ostravě-Mariánských Horách, kde se vyučuje obor sociální práce se zdravotnických profilem, 
i budovu na Syllabově ulici číslo 19 v Ostravě-Zábřehu. V areálu bývalé krajské nemocnice se studenti vzdělávají v 
oborech  všeobecná  sestra,  porodní  asistentka,  fyzioterapie,  ortotikprotetik,  ergoterapie,  radiologický  asistent, 
zdravotnický záchranář, společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, ochrana veřejného zdraví, 
zdravotnický laborant.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

8.1.2008

Univerzita zve na prohlídku
8.1.2008    Moravskoslezský deník    str. 31   Moje Ostrava - příloha

    (ha)      

Ostrava/  Fakulta  umění  Ostravské univerzity pořádá  zítra  den  otevřených  dveří.  Návštěvníci  si  mohou 
prohlédnout prostory na Sokolské ulici, kde se vyučuje hudební umění, i budovu na Podlahově ulici, kde se učí 
výtvarné umění. V pátek a v sobotu pak zvou na prohlídku i další fakulty univerzity, a to filozofická, pedagogická, 
přírodovědecká a zdravotně sociální.

Region| Severní Morava

5.1.2008

Univerzitní nemocnice
5.1.2008    ČT 1    str. 2   12:05 Týden v regionech - OS

            

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
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Pojďme  na  další  téma.  Ministerstvo  zdravotnictví  chystá  zákon  o  univerzitních  nemocnicích,  jenže  podle 
dosavadního návrhu zákona Fakultní nemocnice v Ostravě by tento statut, tedy statut univerzitní dostat neměla. To 
způsobilo samozřejmě velký rozruch v Ostravě jak mezi politiky, tak i mezi akademiky, pusťme si příspěvek.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zástupci Moravskoslezského kraje se bouří, ministerstvo zdravotnictví připravuje zákon, který ostravskou fakultní 
nemocnici nezařadil na seznam univerzitních nemocnic.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/ /vysílání UvR 10. 12. 2007/
--------------------
Pokud by k tomuto mělo dojít,  tak je to  selhání  státu.  Prostě stát  není schopen zajistit  špičkové zdravotnické 
pracoviště v Moravskoslezském kraji.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo zdravotnictví ale oponuje - fakultní nemocnici stále považuje za klíčovou v kraji.

Marek ŠNAJDR, náměstek ministra zdravotnictví /ODS/ /vysílání UvR 10. 12. 2007/
--------------------
Fakultní  nemocnice v  žádném případě  ohrožena  není,  naopak stát  si  zachová svou zodpovědnost  za provoz 
fakultní  nemocnice,  dokonce  bude  v  některých  specializovaných  oborech  expandovat,  to  znamená  bude 
zkvalitňovat a rozšiřovat spektrum svých služeb.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Problémy očekává také Ostravská univerzita. Podle rektora je ohrožena spolupráce školy s nemocnicí a to v době, 
kdy univerzita intenzivně pracuje na projektu nové fakulty medicínských studií.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity /vysílání UvR 10. 12. 2007/
--------------------
Pokud to nebude podloženo zákonnými normami a vlastně pravidly jasnými zákonem, tak je to velice nebezpečná 
situace pro další rozvoj Ostravské univerzity i zdravotního vzdělávání tady v tomto regionu.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Samotná fakultní nemocnice zatím zůstává v klidu a po jednání s ministerstvem ze svého eventuálního úpadku 
obavy nemá.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /vysílání UvR 10. 12. 2007/
--------------------
Nejenom,  že  necítíme  žádné ohrožení,  žádné  riziko  tady  nevidíme.  Trošku  to  bereme jako  virtuální  realitu  a 
vytváření problému, který reálně není.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
A nám už tady přibyl další host, rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Hezký nový rok i vám. Vítejte v ostravském 
televizním studiu.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Dobrý den.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane rektore, čeho vy se tedy nejvíce obáváte v tomto roce? Je to právě tato záležitost? Jak dalece je vůbec spjatý 
osud fakultní nemocnice s osudem Ostravské univerzity?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
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Je  s  ní  spjat  tak,  jak  je  spjatá  zdravotně  sociální,  potažmo  nová  fakulta  medicínských  studií  s  Ostravskou 
univerzitou, to znamená poměrně silně. Obecně se samozřejmě obávám toho, že vývoj fakultní nemocnice podle 
dikce  připravovaného  zákona  pana  ministra  Julínka  může  být  relativně  nejistý  a  může  být  jiný,  než  je  vývoj 
univerzitních nemocnic. A obávám se toho, že sliby, které zaznívají, že ostravská fakultní nemocnice bude dále se 
vyvíjet a bude se dále rozvíjet, jsou na jedné straně sliby, kdežto na druhé straně by byl zákon, který by to definoval 
velice přesně, pokud bychom zůstávali nebo pokud by zůstala univerzitní nemocnicí.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak zatím je to v návrhu zákona. Ten argument, že Ostravská univerzita nemá lékařskou fakultu, a proto nemůže 
ostravská fakultní nemocnice požívat té, řekněme, značky univerzitní, ten vy neberete?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Ten návrh je dán pouze v tom věcném návrhu zákona. On nevychází z toho, co je historicky dáno i v jiných zemích, 
protože i v jiných zemích existuje situace, kdy univerzitní, potažmo fakultní nemocnice vážou na jiná vzdělávací 
univerzitní zařízení než jsou lékařské fakulty, vážou opravdu na jakési analogie zdravotních fakult, kterých je ve 
světě celá řada, viz příklad třeba Slovensko, které má pět fakultních nemocnic, které vážou na zdravotně-sociální 
fakulty a vůbec ne na lékařské fakulty. Čili tento návrh je postaven na tomto axiomu, ale ten není zvyklý a není 
běžný ve světě.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Co říkáte tedy na tyto obavy, pane řediteli? A propos je to selhání státu, jak zaznělo v příspěvku, neobáváte se 
toho, že když ztratíte tu top značku, takže spadnete o ty dvě, tři třídy níž?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Nemocnice nedělají značky, nedělají je ani budovy, dokonce ani přístroje nedělají, dělají je lidé, dělají je špičkoví 
doktoři, a proto se nebojíme budoucnosti, protože my máme skvělý tým a máme skvělé i doktory. Teď bych se vrátil 
k tomu samotnému věcnému problému. Já chápu, že pan rektor akcentuje trošku jiný pohled než já, protože on 
mluví za tu školskou část, a to je, přiznám se, oblast, kde já nejsem úplně doma, kterou neumím posoudit a možná 
tam nějaká rizika jsou. Já, když budu mluvit za tu část medicínskou, to znamená za nemocnici jako zařízení, které 
poskytuje péči občanům, které dělá klinickou medicínu, tak v podstatě existují dvě alternativy, existuje alternativa, 
že zůstane status quo, to znamená zůstaneme fakultní nemocnice trošku atypická proti těm ostatním, ale ta situace 
je  atypická,  protože  je  tady  zdravotně-sociální  fakulta,  nikoliv  lékařská.  A  v  podstatě  spolupráce  s  fakultou, 
respektive univerzitou bude nějak smluvně vyřešena tak jako doposud bez nějakých problémů, nebo, to je pak 
politické rozhodnutí,  budeme univerzitní  nemocnicí,  kde samozřejmě pak je třeba vyřešit  majetkové záležitosti, 
protože ten zákon počítá s převodem majetku nemocnice na univerzity, tam je třeba vyřešit, jak by se to dělalo, 
protože třeba u nás univerzita nemá v rámci nemocnice majetek, ale to je technický problém, který se dá vyřešit. To 
znamená obě ty alternativy, jak fakultní nemocnice, tak univerzitní je pro nás přijatelná a nemáme s tím žádný 
problém. To znamená návrh toho zákona, co se týče medicíny, co se týče léčby pacientů, se v podstatě tohoto 
procesu nijak netýká. Ona se týká té školské části a spolupráce se školou, a tam, si myslím, je kvalifikovanější pan 
rektor. Já říkám za tu medicínskou část, za zdravotní péči, že v podstatě obě varianty jsou pro nás přijatelné, je 
dobře, že jsme dostali ujištění, že nehrozí, že bychom přišli o tu značku fakultní nemocnice, takže jestli budeme 
fakultní nebo univerzitní, obě varianty jsou pro nás schůdné a obě varianty jsou pro nás důstojné.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy osobně jste spíše pro tu značku univerzitní nebo byste zůstal u té značky fakultní?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Já se přiznám, že teď já nemám dostatek informací, jak to bude přesně vypadat, protože je tady opravdu věcný 
záměr zákona, o kterém víme, že ho konference rektorů velmi kriticky posuzovala, těch věcí k diskusi je spousta. A 
pro mě je, že v okamžiku, kdy to bude více vyjasněno, tak já si dám na jednu misku vah plusy, minusy jedné 
varianty, plusy, minusy druhé varianty a posoudíme, která je lepší.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
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Dobře, zkusme zaspekulovat, v seznamu univerzitních nemocnic ostravská fakultní nemocnice nebude, řekněme. 
Co to bude znamenat pro Ostravskou univerzitu?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Především je tady naprosto nejasný, jaký bude další osud stávající fakultní nemocnice, protože předkládaný návrh 
zákona vůbec nehovoří  o tom, že by zůstávaly fakultní  nemocnice. On naopak fakultní  nemocnice jakožto typ 
organizace velmi tvrdě kritizuje a navrhuje je totálně zrušit,  to znamená není vůbec jasné, že by zůstal  statut 
fakultní nemocnice. Pokud vím, tak ten návrh spíš počítá s tím, že ty nemocnice, které nebudou univerzitní, tak by 
přešly na státní akciové společnosti. Tam ovšem pojem fakultní neexistuje, jsou státní akciové společnosti jako 
takové, a proto i ten vztah s univerzitou a na vzdělávání je velice nejasný a velice nejistý, v podstatě ho nikdo 
nedefinuje a nikdo ho negarantuje. Tady může vznikat opravdu obava potom z toho, že jedno vedení nemocnice 
státní akciové společnosti bude vstřícné k spolupráci s univerzitou, jiné ale nebude. Stejně tak jeden ministr může 
být vstřícný pro podporu této nemocnice, druhý nebude. Pokud to nebude řešeno zákonem jasné postavení, tak 
vždy tady bude určitá nejistota závislá na vůli lidí konkrétně, kteří budou o těchto věcech rozhodovat a tohoto já se 
velice obávám tady tohoto stavu.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by tedy to pro samotnou Ostravskou univerzitu znamenalo, museli byste zrušit nějaké projekty?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Pokud bychom se dostali do situace, kdy opravdu tady bude existovat státní, státní nemocnice nebo státní akciová 
společnost, která nemá statut univerzitní a nemá určité postavení ve vztahu ke vzdělávací a vědecké činnosti, 
museli  bychom to  nějakým způsobem řešit  pravděpodobně pokusem o dohodu o vzdělávacích aktivitách a  o 
vědeckých aktivitách. Není ovšem jasné, jak by se takovouto dohodu podařilo uzavřít.  Já pevně věřím, že pan 
ředitel Němeček bude ochoten tuto dohodu uzavřít, ale nikdo z nás není na těchto místech věčně. Bude tam jiný 
ředitel, který už tuto ochotu třeba nebude muset mít. Čili dostáváme se do velmi nejisté situace.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte o té obavě, že byste, řekněme, ztratili i tu značku fakultní tak, jak teď říká pan rektor?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
My jsme to řešili vlastně na tom setkání, kde byl i náměstek ministra Šnajdr, řešil jsem to i s panem ministrem. Je 
garance a samozřejmě politická garance, spoustu těch věcí jsou v politických rovinách, že, říkám, přicházejí dvě 
varianty v úvahu, nepřicházejí v úvahu varianta, že nebudeme fakultní. Samozřejmě budou to akciové společnosti, i 
univerzitní nemocnice je akciovou společností s názvem univerzitní nemocnice, tady by to byla zase státní akciová 
společnost s názvem fakultní nemocnice.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže o tu fakultní značku byste nepřišli?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Nepřišli.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Pan  ředitel  Němeček  říkal,  že  název  fakultní  nemocnice  zůstane  zachován.  Je  to  docela  možné,  že zůstane 
zachován název fakultní nemocnice, ale nebude řešen žádným zákonem vztah fakultní nemocnice a univerzity. To 
znamená fakultní nemocnice bude obecná státní akciová společnost, která se bude nazývat pouze fakultní, ale už 
nebude mít žádné státem zajištěné a zákonem zajištěné povinnosti ve vztahu ke vzdělávací a výzkumné činnosti. 
Čili  tady opět se dostáváme do stejné situace, opět je tady situace vágní, to znamená závislá na vůli  daných 
konkrétních  lidí,  jak  budou  chtít  spolupracovat.  A  pokud  to  nebude  řešeno  zákonem,  tak  vždy  je  to  vždycky 
problematické. Pro nás by to mohlo znamenat to, že opravdu budeme muset utlumovat některé, některé vzdělávací 
programy a je třeba si uvědomit, že v našich zdravotnických vzdělávacích programech, které jsou velmi nutné a 
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velmi žádané z hlediska praxe, je kolem tisíce studentů v současné době a tento počet se bude nadále zvyšovat. 
My  musíme pro  tyto  studenty  zajistit  praxe,  my musíme pro  tyto  studenty  a  v  rámci  těchto  programů zajistit 
vědeckou a výzkumnou činnost a bez spolupráce s velkou nemocnicí typu Fakultní nemocnice Ostrava v tomto 
regionu je to naprosto nemožné. Neexistuje jiná nemocnice, která by ji mohla nahradit tady v těchto procesech.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zorganizoval na vaší půdě univerzity schůzku s poslanci napříč politickým spektrem, u té schůzky byl i 
náměstek ministra zdravotnictví, pan Šnajdr, dal vám nějaké garance?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Pan  Šnajdr  vyjádřil  to,  že  stávající  ministerstvo  ústy  pana  ministra  garantuje  další  rozvoj  Fakultní  nemocnice 
Ostrava. Znovu říkám, je to hezké, já jsem ochoten mu věřit, že garantuje, ale žádný ministr není na svém místě 
věčně. To znamená přijde jiný ministr, který bude mít jiný názor a nemusí to garantovat. Naše, naše setrvačnost ve 
vzdělávacích  programech  je  otázka  deseti  let.  My  nemůžeme  měnit  svá  stanoviska  a  své  vazby  na  fakultní 
nemocnici z roku na rok, to prostě nejde.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale dal vám garance v tom smyslu, že by to mohlo být zakotveno v zákonu?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Ne, nedal garance, že by to mohlo být zakotveno v zákonu, naopak trval na tom, že zákon tak, jak navrhovali, by 
měl řešit pouze univerzitní nemocnice, to znamená fakultní nemocnice vlastně z tohoto zákona totálně vypadávají a 
nebudou řešeny zákonem.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak můžete pomoci vy, pane řediteli?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
My můžeme ...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete, řekněme, společně jít ruku v ruce na ministerstvo zdravotnictví a lobovat za změnu zákona?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
My samozřejmě s panem rektorem se sejdeme. Budeme všechny ty aspekty, jak ten zdravotní, tak ten školský 
řešit. Budeme se bavit o těch konkrétních variantách a určitě z naší strany, pokud narazíme na věc tak, jak pan 
rektor říkal, která by mohla být překážkou, určitě budeme zasílat připomínky tak, aby to neohrozilo nic. Já jenom, 
tady k tomu, já jsem možná trošku jinak založený, já jsem takový bytostný optimista a pevně věřím, že ...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsme všichni, s novým rokem určitě všichni.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Ono bez dobré vůle lidí nejde nikdy nic. Já pevně věřím, že vždycky tady v této nemocnici, neumím si představit 
vedení nemocnice a neumím si představit vedení univerzity, kteří by nechtěli spolupracovat. Možná, že pan rektor 
má pravdu, že k takové situaci může dojít, ale já jsem pevně přesvědčený, že tady vůle ke spolupráci je jak za nás 
...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
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Dokud tam budete sedět vy, tak ...

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Ať tam bude kdokoliv, tomu věřím.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
... určitě ta vůle bude, ale mělo by to být zřejmě asi zakotveno v zákonu, souhlasíte s touto verzí?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Ono přiznám se trošku napůl, protože, i když jsem četl ten zákon o těch univerzitních nemocnicích, tam spousta 
věcí tohoto typu teď není v podstatě, tam také se říká, že v podstatě, říká se, jak bude ta nemocnice rozhodovat, 
jaké budou orgány a tak dále,  jaké budou pravomoci  a v podstatě říká se, že záležitosti  výuky budou řešeny 
smluvně mezi univerzitní  nemocnicí a univerzitou za podmínky, kdy tam univerzita bude v podstatě minoritním 
akcionářem.  Čili  v  této  podobě toho  zákona  zase to  bude na dohodě mezi  vedením univerzitní  nemocnice  a 
univerzitou, ale je to návrh, ten se může samozřejmě změnit.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je tedy současný stav, pane rektore?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Tady je trošku problém, protože ten věcný návrh zákona tak, jak je předložen, obsahuje celou řadu, já se nebojím 
říct, naprosto nelogičností a vychází z velké neznalosti právě akademického prostředí a vysokoškolského prostředí. 
Tak,  jak  ten  zákon  je  postaven,  v  podstatě  odporuje  mnoha  stávajícím  zákonům  v  dnešní  době  a  je 
nerealizovatelný. A na to právě upozornila i konference rektorů, která vypíchla celou řadu naprosto nelogičností v 
tomto zákoně takových, že v podstatě není možné ji realizovat v této podobě, čili můj názor je, že dojde asi k velmi 
masivní změně tohoto návrhu, že není možné ho podávat v této podobě a rozpracovávat dále, ale že bude muset 
být dále asi modifikovaná. Tady předpokládám, že do té modifikace a do připomínkového řízení bude vtažena i 
naše Ostravská univerzita, já jsem o to požádal pana ministra, abychom byli do tohoto procesu vtaženi. Já doufám, 
že mi vyhoví, protože myslím si, že i my jakožto jedni partneři této fakultní nemocnice bychom měli mít právo se k 
tomuto vyjadřovat.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak uvidíme. Budeme to samozřejmě sledovat. Pánové, já vám děkuji za návštěvu v ostravském televizním studiu 
a přeji vše dobré v novém roce. Na shledanou.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Děkujeme. Na shledanou.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Na shledanou.
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S  novými  cíly  přicházejí  studenti  středních  a  vysokých  škol.  Do  svého  internetového  projektu  Studentské 
městečko.cz chtějí letos pozvat další desetitisíce lidí. Nalákat chtějí videem i detailnějšími informacemi o vysokých 
školách a oborech. Už jeden rok budují studenti z několika středních a vysokých škol v České republice portál 
Studentské městečko.cz. Ten má studentům pomáhat při studiích.
Jaký byl rok 2007 v číslech a jaké jsou plány studentů v letošním roce?
Přes  třicet  studentů  z  několika  středních  a  vysokých  škol  (Univerzita  Palackého  v  Olomouci,  Vysoké  učení 
technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita…) se spojili, 
aby vytvořili  nový internetový prostor,  v  němž budou realizovat  své nápady mladí  a kreativní  lidé.  Po čtyřech 
měsících příprav už 1. ledna 2007 otevřeli brány portálu Studentské městečko.cz s cílem centralizovat všechny 
služby pro studenty na jedno místo. Do projektu se tehdy zapojili i mladí lidé z řad profesionálních novinářů, kteří se 
dodnes podílejí na budování virtuálního městečka. “Rok ve virtuálním městě pro mě znamenal především spoustu 
nových zkušeností, které bych kdekoli jinde těžko získávala. U žádného jiného média jsem nikdy neměla pocit, že 
opravdu můžu aktivně ovlivňovat jeho obsah, ale i formu. Městečko mi tuhle šanci poskytlo. Také obligátní bod 
potkávání nových lidí se za ten rok zhmotnil dokonale. Nejenom že mám nové známé, ale také kamarády. Rok v 
městečku rozhodně nebyla jen zábava, ale stál za to,” shrnuje loňský rok ve virtuálním městě editorka portálu Petra 
Pisková, která se mimo jiné podílela na samotném vzniku projektu.

URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=222293
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