Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 3. 12. 2008
Zasedání se konalo 3. 12. 2008 od 16.00 v zasedací místnosti ředitelství KaM UK, Voršilská 1.
Zasedání řídil Jakub Velkoborský, předseda GPRK.
Přítomní členové: Ondřej Holeček (Větrník, 16.00 – 18.47), Lucie Králová (Jednota, 16.00 –
18.47), Jakub Velkoborský (Kajetánka, 16.00 – 18.47), Ľuboš Píš (17. listopadu, 16.00 – 18.47),
Juraj Gáll (Švehlová, 16.00 – 18.47), Erika Temerová (Budeč, 16.00 – 18.47), Pavol Kumičák
(Otava, 16.17 – 18.47)
Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém (KaM, 17.00 – 18.42), Ing. Martin Prajer (KaM, 17.00 –
18.42)
Program:
1. hlasování o programu
2. hlasování o zápisu ze dne 18. 11. 2008
3. jmenovky zaměstnanců
4. systém rezervace pokojů
5. zrušení minimální dobíjecí částky v menze
6. možnost plateb v menze bankovním převodem
7. rychlost opravování nefunkčních internetových přípojek
8. různé
Jednání zahájeno 16.00.
Zápis ze zasedání:
ad 1. hlasování o programu
a) program schválen 6-0-0
ad 2. hlasování o zápisu ze dne 18. 11. 2008
a) zápis schválen 6-0-0
Přišel Pavol Kumičák.
ad 3. jmenovky zaměstnanců
a) Velkoborský shrnul důvody, proč grémium žádá, aby zaměstnanci KaM, kteří
přicházejí do styku se studenty, nosili jmenovky a optal se na názor vedení KaM na
jejich zavedení, případně na pokrok, který byl v zavádění učiněn.
b) Ing. Bém přednesl předběžné stanovisko odborové organizace zaměstnanců, která
jmenovky odmítá a argumentuje, že zbylí zaměstnanci univerzity je též nenosí.
c) Velkoborský navrhuje, aby jmenovky nosili alespoň zaměstnanci, kteří s tím
souhlasí.
d) Ing. Bém požádá vedoucí správ, aby zaměstnanci, kteří se jmenovkami souhlasí, byli
jimi vybaveni.
ad 4. systém rezervace pokojů
a) Velkoborský vysvětluje, na základě jakých důvodů se grémium shodlo na žádané
podobě rezervací pokojů (viz zápis ze dne 18. 11. 2008).
b) Ing. Bém informuje, že není jasné, zda lze kolejním radám předat osobní data. Dále
namítá, že rezervace pokojů kolejní radou nejsou zakotveny v předpisech UK.
c) Následuje diskuse o kladech a záporech různých potenicálních modelů rezervací.

d) Závěrem Ing. Bém žádá po grémiu popsat algoritmus, kterým by při rezervacích
kolejní radou byly řešeny problémy s rozdílným pohlavím jednotlivých
ubytovaných.
e) Velkoborský navrhuje, aby o rezervačních systémech byli budoucí ubytovaní
informováni v e-mailu upozorňujícím na nutnost zaplacení zálohy odkazem na
informační stránku webu grémia; Ing Bém si přeje vidět návrh formulace tohoto
sdělení a odkazu v e-mailu.
ad 5. zrušení minimální dobíjecí částky v menze
a) Králová: „Je stanovena minimální částka dobití kreditu v menze? Pokud ano, dá se
s tím něco dělat?“
b) Bém a Prajer: „Minimální částka 200 Kč je stanovena úmyslně, zrušení toho limitu
by snížilo propustnost systému v menze.“
c) Velkoborský, Králová: „Šlo by limit zrušit alespoň ve vrátnicích, kde propustnost
neohrozí?“
d) Bém: „Prodávat sporadickým strávníkům je drahé, je třeba za ně platit licenci za
stravovací systém. Zrušení limitu na vrátnicích zvážíme.“
e) Bém: „Budoucností je bezlimitní stravování.“
ad 6. možnost plateb v menze bankovním převodem
a) Píš: „Bylo by možné jídla v menze platit bezhotovostním převodem?“
b) Ing. Prajer: „Data nám předávaná rektorátem nejsou pro zabezpečení
bezhotovostního placení dostatečná. Nemáme proto zakoupen softwarový modul
pro bezhotovostní dobíjení. Přesto je platba převodem v našem zájmu - jak pro
ubytovací služby, tak pro menzy. Připravujeme kampaň pro její podporu.“
ad 7. rychlost opravování nefunkčních internetových přípojek
a) Holeček: „Dle vedoucí je trvání opravy přípojky tři až šest týdnů, jde s tím něco
udělat?“
b) Ing. Bém: „Jsem tím překvapen, je to dlouhá doba, myslel jsem, že je to v
kompetenci správců. Prodiskutuji s Mgr. Houdkem.“
c) Velkoborský navrhuje, že by bylo možno zkrátit dobu diagnostiky závad
zakoupením potřebného vybavení správcům sítě. Navrhuje toto vyzkoušet na koleji
Kajetánka a zavést i na ostatních kolejích, pokud se to osvědčí.
ad 8. různé
a) Velkoborský: „Bylo by možno obnovit prodej baget na Kajetánce 2? Rád bych
poprosil bližší informace alespoň pro příští zasedání.“; Ing. Bém a Ing. Prajer: „Cena
by byla zhruba 40 – 60 tis. Kč. Příště budeme informovat.“

Zapsal: Jakub Velkoborský

