Centrální kolejní rada VŠE
http://ckr.vse.cz

Zápis ze zasedání Centrální kolejní rady
Místo konání: Kolej Blanice
Datum: 4. 12. 2013 (20.30-21.30)

Program zasedání:







Miss VŠE
Zahraniční studenti
Matrace
Správcové sítě
Třídění odpadu
Problémy na kolejích

Miss VŠE
CKR zhodnotila akci jako ne příliš úspěšnou, ze strany studentů nebyl o stánek CKR zájem. Příští rok
proto CKR neplánuje propagaci Miss a účast na této akci.

Zahraniční studenti
CKR byla kontaktována vedoucí Oddělení zahraničních styků, která se ptala na zkušenosti kolejních
rad se zahraničními studenty. Ty nejsou právě pozitivní, proto CKR pronesla návrhy (rozdělit
zahraniční studenty mezi více kolejí, na vrátnici zaměstnávat jazykově zdatné zaměstnance, s čímž
SÚZ nesouhlasí).

Matrace
CKR se podařilo získat necelých 300 ks matrací. Na kolej Jarov III. G budou dodány nové matrace
v počtu asi 60 ks, zbytek byl přidělen na kolej Blanice.

Správcové sítě
Na kolejích je dlouhodobý problém se správci sítí, pomocní vědečtí pracovníci nejsou dle OSI
potřební, protože problémy se týkají spíše výpadků elektrického proudu, což nejsou schopni opravit.
Správcové sítí tedy na kolejích nebudou a doba opravy nefunkčního internetu může trvat 1-4 dny.

Třídění odpadu
Spotřeba elektrické energie tvoří největší položku v nákladech SÚZ, proto CKR plánuje spustit ve
spolupráci s firmou EKO-KOM a. s. kampaň na podporu třídění odpadů a úspory energie.
Vypracovala: Lucia Fabová
6. 12. 2013
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Problémy a úspěchy na jednotlivých kolejích
CKR byla obeznámena s krádežemi v letních skladech na Jarově I. a na Rooseveltově koleji.
RK:
-

Vyšetřování krádeží, škody zatím nebyly nahrazeny
Studenti si stěžují na praskavé zvuky v topení, KR se plánuje spojit se zaměstnancem SÚZ,
který to má na starosti
KR zorganizovala italskou a duhovou party, v plánu je vánoční party a zimní grilovačka

Vltava:
- KR rozjela na facebookových stránkách koleje dotazník, kde se studenti mohou vyjádřit
k problémům na koleji
- KR navázala spolupráci s klubem El Magico
- Bude se konat vánoční večírek
Blanice:
- KR se postarala o opravu piana
- Byla navázána spolupráce s klubem El Magico a za peníze za reklamu plánuje KR nakoupit
zařízení do posilovny
- KR testuje systém, který by přes internet ukazoval dostupnost praček (nejedná se
o rezervační systém)
Jarov III. F:
- Webové stránky koleje byly přeloženy do anglického jazyka
- KR se dohodla na spolupráci s Oddělením zahraničních styků kvůli problémům se
zahraničními studenty
- Na „orientation weeku“, který je organizován pro zahraniční studenty, se účastní člen KR, aby
studentům vysvětlil organizační věci týkající se ubytování
- KR plánuje vyvěsit do každé buňky obývané zahraničními studenty brožuru (jak prát, třídit
odpad)
Jarov III. G:
- KR řešila problémy se studenty, kteří nedodržovali podmínky stanovené v kolejním řádu
(hygiena, hluk), nakonec jim byla vedoucí koleje udělena pokuta ve výši 15 tisíc Kč
- KR zorganizovala pro studenty ping-pongový turnaj a plánuje zorganizovat další turnaje
Jarov I.:
- KR se plánuje více starat o posilovnu, resp. řešit s ní spojené problémy (někteří studenti
navštěvují posilovnu ve skupinách a neplatí za ni všichni, ten samý problém s pračkami),
v této souvislosti budou vyvěšeny plakáty s upozorněním
- Pro studenty bude zaveden kopírovací stroj s tiskárnou
- KR spustila anglické stránky
- Problémy s opravami, SÚZ nedodává žárovky atd.

Další zasedání CKR se uskuteční na Koleji Jarov III. G na přelomu února a března.

Vypracovala: Lucia Fabová
6. 12. 2013
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Seznam zúčastněných
Zasedání se zúčastnilo celkem 15 členů CKR.
Jméno
Kolej
RK
Jakub Zajíc
RK
Jakub Dušek
RK
Miriama Hudáková
RK
Michal Jurník
RK
Jakub Šolc
Vltava
Michal Zeman
Vltava
Barbora Hurbanová
Vltava
Martin Molitor
Vltava
Ondřej Blaha
Vltava
Ivana Laškodyová
Blanice
Josef Bednář
Blanice
Pavel Rácz
Blanice
Zdenka Chuťková
Blanice
Zdeněk Tomandl
Blanice
Marek Suchánek
JF
Jarmila Ivanová
JF
Jiří Hammerbauer
JF
Jakub Šimeček
JF
Daša Piatková
Edina Csӧrgӧová
JG
JG
Laďka Šrytrová
JG
Miriam Giljanová
JG
Lucia Fabová
JG
Andrea Petrovičová
J2
Dominik Peťko
J2
David Gronský
J2
Michal Horák
J2
Lukáš Kočka
J2
René Kӧszeghy
J1
Marcel Sarvaš
J1
Štěpánka Dušková
J1
Vladimíra Žáčková
J1
Richard Hampl
J1
Jakub Brezina
** předsedové jednotlivých kolejí tučně

Vypracovala: Lucia Fabová
6. 12. 2013
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