
Zápis ze zasedání SKAS MFF UK dne 18. dubna 2018
Přítomni: P. Schmidtová, P. Obdržálek, V. Musil, E. Skříšovský, J. Pikora
Hosté: M. Rokyta (od 17.45)

Zasedání bylo zahájeno v 17.00. Zasedání řídila P. Schmidtová.
Program zasedání

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

2. SKASky

3. Podněty studentů

4. Různé

1 Schválení programu a zápisů z minulých zasedání.
Program byl schválen tichým souhlasem v této představené podobě.
Zápis z minulého zasedání byl schválen, zápis ze zasedání z 28.2. bude dodán ke schválení.

2 SKASky
Všechny zprávy do SKASek byly do zasedání dopsány a během zasedání naposledy překontrolo-
vány. Ihned po zasedání budou zkompletovány do TEX-ové podoby, aby je mohl P. Korcsok ještě
dnes rozeslat.

3 Studentské podněty
• Skříňky na ukládání věcí. Studenti na MS by rádi v měli budově skříňky na ukládání

větších zavazadel. Situace byla projednána s proděkanem J. Sgallem – muselo by se najít
vhodné místo, které by navíc vyhovovalo požárním předpisům.

• Eduroam. Byla diskutována horší kvalita připojení k Eduroam na Karlíně. Po zasedání
SKAS doplnil proděkan M. Rokyta, že na Karlíně již byla externí firma, která provedla
proměření kvality signálu v celé budově, na jehož základě bylo navrženo nové rozmístění
přístupových bodů.

4 Různé
• Mailová konference (bod projednáván 17.05 – 17.15).

V. Musil upozorňuje na horší funkčnost mailové konference – po přechodu na novou
konferenci chodí maily se zásadním zpožděním. Bylo diskutováno, zda není nějaký lepší
způsob, avšak z diskuse lepší varianta nevzešla.
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• Bagety a pítka.
P. Obdržálek spravil o jednáních s KaM UK (Koleje a Menzy UK) o umístění automatu
na dotované bagety na Malé Straně. V budově na MS by měl být automat umístěn naproti
učebně SU2 a měl by nabízet jednak bagety, ale příp. i chlazená jídla k ohřátí v mikrovlnné
troubě, obdobně jako na kolejích 17. listopadu. Stejný automat by měl být umístěn i na
Karlíně naproti učebně K6, a to po zkušebním provozu automatu na MS (P. Obdržálek
odhaduje, že by tomu mohlo tak být po pár týdnech).
Dále P. Obdržálek dodává, že po dohodě s proděkanem J. Sgallem by měly být mikrovlnné
trouby na chodbách v budově na MS přístupné studentům.
M. Rokyta informuje, že na Karlíně bylo společně se správou budov nalezeno místo pro
umístění pítka – a to na chodbě vedoucí k učebně K1, v rohu u požárního schodiště.

• Sprcha na MS.
P. Obdržálek shrnul informace ohledně sprchy v budově na MS. Sprcha na MS bude
fungovat pro studenty, klíč bude k zapůjčení na vrátnici po předložení studentského
průkazu. Současně by SKAS rád připomněl, že na Karlíně je studentům přístupná sprcha
u tělocvičny.

Jednání bylo ukončeno 18:00
Zapsal E. Skříšovský.
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