Jednání ubytovací a stravovací komise AS VŠE dne 8. února 2018

Jednání USK bylo svoláno za účelem prodiskutování problematiky stravování studentů v menzách
v areálu Žižkov. Jednání proběhlo v zaměstnanecké jídelně menzy AV Gastro.
Přítomní:
USK: Bc. Slávka Bozděchová, Bc. Martin Vokálek, Bc. Vojtěch Prchal, Mgr. Ing. Radek Fiala, Martin
Husák
Provozovatelé menz: AV Gastro (David Vokřál), Pizza VŠEM (Ing. Aleš Faltys)
VŠE a SÚZ: Ing. Libor Svoboda (kvestor), Ing. Jaroslav Klečka (SÚZ)

1. V úvodu seznámil kvestor účastníky se základní strukturou studentského stravování na VŠE,
s počty vydaných jídel (v průměru cca 20 jídel na studenta ročně) a představil provozovatele.
2. Pánové Vokřál a Faltys podali základní informace o systému fungování jejich provozoven,
organizaci provozu, řešení reklamací a stížností apod.
3. Pan Klečka informoval o novince spočívající v instalaci zobrazovačů v jednotlivých menzách a
v zavádění webové aplikace WEBKredit a mobilní aplikace MOBILKredit, které budou sloužit
ke sledování (a výhledově i dobíjení) uživatelského účtu (elektronické peněženky), k placení
za odebraná jídla a výhledově i jako objednávkový systém.
V průběhu diskuse byly vzneseny a diskutovány tyto náměty:
Směrem k VŠE:
1. Prověřit „vypínání“ studentů ze systému po ukončení studia ve vztahu ke komplikacím při
zpětném výběru peněz po tomto vypnutí (prověří kvestor u správců INSIS).
2. Zjistit možnost instalace čteček zůstatků kreditů ještě před vstupem do menzy resp.
v prostoru fronty.
3. Prověřit aktuálnost informací o možnostech stravování na VŠE v brožurách a dalších
materiálech pro studenty prvních ročníků na jednotlivých fakultách.
4. Vedle internetového zveřejňování jídelníčků v členění dle jednotlivých provozovatelů
připravit i zveřejňování jídelníčků v členění podle dnů.
5. Aktualizovat brožurky (ohledně stravování) pro studenty prvních ročníků, ale i pro
zahraniční/výměnné studeny.
Směrem k SÚZ:
1. Prověřit (resp. zajistiti) funkčnost propojení pokladen Anete a terminálů na platební karty.
2. Připravit texty (letáky) k propagaci možností aplikací WEBKredit a MOBILKredit; připravit text
hromadného mailu pro studenty.
3. Projednat s dodavatelem možnost sjednocení přihlašování do aplikací WEBKredit a
MOBILKredit různých provozovatelů stravování.

Na závěr jednání proběhla prohlídka nově rekonstruované varny AV Gastro s výkladem o postupech
přípravy různých druhů pokrmů.

