ZÁPIS
ze schůzky výboru ZO VOS FS,
konané dne 24. 11. 2010 v 10:00 hod. v zasedací místnosti A104
Přítomni:

Roman Pavlas, Božena Nováková, Věra Hromádková, Miroslava
Elfmarková, Miroslava Kozelská, Sylva Kuncová, Hana Teslíková,
Tereza Fittlová, Marcela Dluhošová, Soňa Neustupová

Nepřítomni:
Jednání řídil:

Jana Míková, Jana Žůrková – oml., Markéta Gregušová – oml.
Ing. Roman Pavlas, Ph.D. - předseda ZO VOS FS

Program:

1. Informace z akademického senátu FS
2. Různé

Body jednání:
Ad 1):
•

•
•

Dr. Pavlas se 23. 11. 2010 zúčastnil zasedání senátu FS. Rozpočet pro vysoké školy
byl letos krácen o 10 %, příští rok má být další krácení o 10 %.
V rámci VŠB-TU se hledají možné úspory, bude se využívat mj. přirozených odchodů
(do důchodu apod.).
V současné době se vedoucí kateder připravují na nejhorší možnou variantu,hledají se
cesty ke zmírnění dopadů rozpočtových škrtů.

Ad 2):
•
•

•
•

•

Dne 16.12. se koná večírek pro zaměstnance školy, je financován ze sociálního fondu.
Členové odborů FS dostanou k vánocům poukázky do supermarketu Tesco v hodnotě
150,- Kč na člena.
Členové výboru ZO VOS FS podepsali Petici za vznik povinných zaměstnaneckých
fondů, které umožní vyplácení doplňkových důchodů pro zaměstnance pracující po
dlouhou dobu v riziku nebo vykonávají těžké fyzické práce.
8. 12. 2010 bude probíhat stávka zaměstnanců ve státní sféře proti snížení platů o
10%. Zaměstnanci VŠ jsou také postiženi krácením rozpočtu do veřejných vysokých
škol, v oblasti mezd mnohem více než 10 %. Stávku podporujeme, ale stávkovat
nebudeme. Zvažuje se forma protestu ve směru k ministerstvu a vůči politice vlády,
neboť navrhovaná forma úspor vede k likvidaci veřejných vysokých škol a orientaci
země od vyspělé průmyslové k „montážní dílně Evropy“. Je to politika krátkozraká,
zkratkovitá, nekoncepční – na jedno volební období. Postihuje zejména ty, kteří se
nejméně brání.
Paní Teslíková se rozloučila s kolegy, odchází do důchodu.

Zapsala: Božena Nováková
Ověřil:

Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Předseda ZO VOS FS

