
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 8.4. 2010 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. J. Novák, 
CSc, Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. Anna Gáborová, Mgr. Bronislava 
Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Veronika Prágerová 
 
 
 
1. Paní prof.Sobotková přivítala novou členku výboru paní Mgr. Gáborovou. Dále informovala 
o jednání s dr.Gheorghe o jejím členství ve výboru ZO VOS FF a zdůraznila potřebu 
návaznosti na dosavadní práci naší organizace ve všech oblastech činnosti. 
 
2. Mgr.Kučera informoval o situaci na FF v ekonomických otázkách – rozpočtové 
provizorium. Metodika a rozpočet budou pravděpodobně hotovy k 1. 6. 2010. Pracuje se na 
popisu pracovních náplní zaměstnanců děkanátu. Úspory budou např. po opuštění budovy 
na Wurmově ulici, dále při úklidových pracích, ostraze apod. 
 
3. Paní prof. Sobotková informovala o plánované schůzce nového vedení UP se zástupci 
odborů. Zmínila nemožnost komunikace s dr. Klapalem – je třeba nastavit pravidla 
komunikace. 
 
4. Mgr. Macháčková informovala o nových žádostech na finanční příspěvek na sportovní a 
kulturní vyžití a na půjčku ze SF. Byla pověřena svoláním schůzky komise na 29. 4. 2010 
v 11.00 hod. na děkanátě a rozesláním mailu s výzvou, aby zaměstnanci posílali další 
návrhy. 
 
5. Mgr. Gáborová informovala o možnosti zakoupení vstupenek na divadelní Floru a na 
květinovou Floru. Bude požádána paní tajemnice o rozeslání hromadného mailu všem 
zaměstnancům s nabídkou úhrady jedné vstupenky na vybranou akci. Vzhledem k termínu 
předprodeje je třeba vyřídit operativně ihned a vstupenky blokovat v průběhu příštího týdne. 
 
6. Ing. Axman informoval o zaslání příspěvku za členy ZO VOS FF UP. K 8. 4. 2010 má naše 
ZO VOS celkem 38 členů (bez členek na mateřské dovolené). 
 
7. Další schůzky výboru a KK se budou konat vždy dle potřeby, aby nebyla narušena 
kontinuita činnosti naší ZO VOS FF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 8.4. 2010 
B. Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. Marie Sobotková, CSc., předsedkyně výboru ZO VOS FF 


