
Zasedání Kolejní rady Koleje Komenského 
 
 
 
Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo dne 2. dubna 2015 ve 20 hod ve vstupní hale Koleje 
Komenského. 
 
 
Přítomní členové: Michaela Nekardová, Anastasia Rayanova 
 
 
Program: 
 

1. Schválení programu. 
2. Schválení předchozího zápisu. 
3. Změny v souvislosti se zřízením pracoviště Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) 

Ministerstva vnitra v budově Koleje Komenského. 
 
 
Průběh jednání: 
 

1. Program jednání byl schválen. 
2. Zápis z 5. února 2015 byl schválen. 
3. K umístění nového pracoviště OAMP (vstup z ulice Hládkov) na Koleji Komenského se 4. 

března na Komenského uskutečnila předběžná schůzka Kolejní rady s paní Hurdovou a 
panem Lukášem z vedení KaM. Byl projednán návrh úprav v přízemí koleje. Dne 11. 
března se na Komenského uskutečnila další schůzka, které se účastnili:  Jiří Macoun – 
ředitel KaM, Miroslava Hurdová – vedoucí Útvaru ubytovacích služeb KaM, Marek 
Lukáš – vedoucí Útvaru stravovacích služeb KaM, Jaroslav Jandus – vedoucí 
Technického útvaru KaM, Anežka Bártová – vedoucí Koleje Komenského, Zuzana 
Wienerová – koordinátorka programu ECES, Jitka Štěpničková – vedoucí programu 
ECES a Michaela Nekardová za KR Komenského. Pan ředitel Macoun přítomné oficiálně 
seznámil s rozhodnutím Rektorátu Univerzity Karlovy poskytnout prostory v budově 
Koleje Komenského pro pracoviště OAMP, které bude specializované výhradně na 
zahraniční studenty vysokých škol studující v Praze a pocházející ze zemí mimo 
Evropskou unii. Toto rozhodnutí si vyžádá úpravy přízemí koleje, které zahrnuje změny 
zejména v umístění jídelny, prádelny, studovny a posilovny. Na dotaz paní Wienerové 
kdo bude opravy financovat, pan ředitel Macoun sdělil, že proběhnou výhradně na 
náklady KaM, protože Rektorát Univerzity Karlovy odmítl finanční prostředky 
poskytnout. Dále KR a paní Wienerová vyjádřili obavy z průběhu stavebních prací, které 
byly v minulosti velmi často prováděny nepřijatelným způsobem – nebyl brán žádný 
ohled na ubytované studenty a práce byly provedeny v nízké kvalitě. Vedení KaM 
přítomné ujistilo, že práce budou provedeny rychle a s minimálním negativním dopadem 
na ubytování studentů a jejich kvalita bude průběžně kontrolována. Dále bylo projednáno 
nové uspořádání přízemí včetně podrobností k opravám a vybavení. Vedení KaM ujistilo 
KR, že změny přinesou zlepšení stávajícího zázemí pro studenty, protože dojde k nejen k 



opravám několika místností, ale rovněž k dovybavení studovny a posilovny, a nadto 
zřízení další studovny a nové společenské místnosti, o které KR již delší dobu usiluje. KR 
s navrženým řešením souhlasila. Vedení KaM přislíbilo včasné dodání časového 
harmonogramu prací. Ten byl KR zaslán16. března a ubytovaní studenti byli seznámeni 
s jeho důležitými body. KR poté obdržela od studentů několik stížností na uzavření 
studovny, která je hodně využívaná. Studenti také zaslali několik návrhů na vybavení 
posilovny (současné vybavení je vesměs zastaralé a nedostatečné). 

 
 
 
       Zapsala: Michaela Nekardová  


