
Vzhledem k tomu, že zápis byl vydán ve slovenšťině a 
následně přeložen do češtiny, ale až poté co byla slovenská 
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Zápis zo zasadania KR VŠK 17.listopadu zo dňa 12.1. 2009

Prítomní:

Kolejní rada: Ľuboš Píš, Michal Šindler, Marek Vyšinka

Hostia: Monika Winterová, Vojtěch Růžička, Pavel Kvasnička

Zasadanie začalo o 21.00 v miestnosti KR v suteréne budovy B. Prítomní prejednali a zhodli sa na 
nasledujúcom:

 

1.  Študijná miestnosť 

- KR  sa  zaoberala  podnetmi  študentov,  ktorí  ju  informovali,  že  niektorí  študenti 
dlhodobo blokujú stoly v študijnej miestnosti knihami a inými predmetmi, ktoré tam 
nechávajú položené aj počas svojej neprítomnosti.

- KR sa  rozhodla, že pripraví návrh Provozního řádu studovny a odporučí vedeniu 
koleje jeho aplikovanie v praxi.

- KR navrhne vedeniu koleje umiestniť do študijnej miestnosti skrinku, kam by si 
študenti mohli uložiť svoje veci v čase svojej neprítomnosti.

2. Hluk na koleji:

- KR bola študentmi informovaná, že zamestnanci koleje, pôsobiaci na vrátnici  B, 
opakovane odmietli riešiť ich problémy s hlukom či kouřením na schodišti, hoci to 
má byť ich náplňou práce.

- KR  požiada  vedenie  koleje  o  ujasnenie  kompetencií  a  povinností  týmto 
zamestnancom.

- V prípadoch hlučných obyvateľov koleje, ktoré boli KR nahlásené študentmi, KR 
začne  konanie.  KR  sa  pokúsi  najskôr  študentov  skontaktovať  prostredníctvom 
emailu.  V prípade,  že  nedojde k  náprave,  pristúpi  KR k  štandardnému postupu, 
ktorý môže vyústiť v disciplinárne konanie a následné rozviazanie zmluvy.

- KR prejedná s vedením koleje možnosť využitia bývalej  televíznej miestnosti na 
organizovanie  osláv  a  iných  akcií  podobného  typu,  aby  ich  študenti  nemuseli 
organizovať na svojich izbách či na chodbách.

3. SPAM v konferencii KR:

- Konferencia KR má vážny problém s nevyžiadanou poštou. KR poverila Michala 
Šindlera preskúmaním vhodných alternatív a zvážením presunutia konferencie. O 
prípadných zmenách kontaktných údajov bude KR včas informovať.

4. Radiátory:

- KR požiada vedenie koleje o poskytnutie dokumentácie k ventilom inštalovaným na 
radiátory v izbách.



5. Poker:

- Vojtěch  Růžička  informoval  KR  o  svojom  úmysle  vytvoriť  skupinu  študentov 
venujúcich sa hraniu pokru. Požiadal KR o odporučenie vhodných priestorov.

- KR odporučila Vojtěchovi Růžičkovi priestory bývalej televíznej miestnosti, kde je 
dostatok priestoru a stolov, potrebných pre akcie podobného zamerania a rozsahu.

6. Notifikačné emaily o blížiacej sa expirácii platby za internet:

- Mnohí študenti majú problém, že po tom, ako si zaplatia pripojenie k internetu na 
viacero  mesiacov  dopredu,  zabudnú  presný  termín,  ďalšej  potrebnej  platby  a 
spamätajú sa až keď sú bez internetu.

- Na základe podnetov väčšieho množstva študentov KR osloví správu kolejnej siete a 
predloží  im  návrh  zriadenia  notifikačných  emailov  oznamujúcich  včas  potrebu 
ďalšej platby.

7. Práčky

- Čakacie doby na zapožičanie práčky väčšinou prevyšujú 12 hodín, systém rezervácií 
práčok  má  vážne  nedostatky,  pretože  rezervácia  platí  len  počas  pracovnej  doby 
jedného vrátnika a po ich výmene sa začína znova od nuly.

- KR  požiada  vedenie  koleje  o  zvýšenie  počtu  práčok  v  oboch  budovách  a  o 
znovuzriadenie dvojpráčky v budove B.

- KR preberie s vedením a s príslušnými zamestnancami aktuálny spôsob rezervácie 
práčok a dôvody, prečo nie je možné rezervácie prenášať aj na ďalšieho vrátnika.

8. Zvířata

- Ako jeden z dôvodov, prečo vedenie globálne nepovoľuje zvieratá na koleji je, že 
študenti  sami  si  tu  zvieratá  neželajú.  KR  vytvorí  dotazník,  ktorý  zistí  názor 
študentov na zvieratá na koleji.

9. Postele

- KR  žiada  vedenie  koleje  aby  o  investičných  zámeroch  informovala  KR  v 
dostatočnom predstihu.

10. Parkování

- V miestach bývalého umiestnenia popelníc mali byť podľa informácií KR zriadené 
parkovacie miesta, ale nestalo sa tak. KR preberie s vedením túto možnosť, pretože 
dopyt po parkovacích miestach prevyšuje aktuálne možné kapacity.

- KR požiada vedenie koleje o presunutie kontajnerov na sklo a tetrapacky k ostatným 
kontajnerom.

11. Ostatné

- KR zistí výsledky vyšetrovania vo veci vandalizmu na koleji, kedy bol vystriekaný 
obsah hasiaceho prístroja  do výťahu v budove A.  KR sa bude u vedenia koleje 
informovať  aká  bola  skutočná  suma  vynaložená  na  opravu  výťahu  a  aký  bol 
skutočný rozsah poškodenia.

- Vo veci vandalizmu sa ďalej  KR bude informovať, či je kolej  poistená a aký je 
momentálny  rozsah  opatrení  proti  vandalizmu.  KR  doporučí  opätovné 
skontrolovanie umiestnenia a zaistenia hasiacich prístrojov, pretože má informácie, 
že  aktuálny  stav  nie  je  úplne  korektný  a  poskytuje  len  ďalšie  možnosti  pre 
potenciálnych vandalov.

- KR požiada vedenie koleje o označenie miest pre kuřákov tak, ako sa na tom už v 
minulosti dohodli.



Zapísal: Lubbo

Zápis ze zasedaní KR VŠK 17.listopadu ze dne 12.1. 2009
Přítomní:
Kolejní rada: Ľuboš Píš, Michal Šindler, Marek Vyšinka

Hosté: Monika Winterová, Vojtěch Růžička, Pavel Kvasnička

Zasedání začalo v 21.00 v místnosti KR v suterénu budovy B. Přítomní členové KR projednali 
a shodli se na následujícím:

2. Studijní místnost

- KR  se  zabývala  podnětem  studentů,  kteří  ji  informovali,  že  někteří  studenti 
dlouhodobě  blokují  stoly  ve  studovně  knihami  a  jinými  předměty,  které  tam 
nechávají položené, když tam nejsou.

- KR se  dohodla,  že  vypracuje  návrh  provozního  řádu  studovny  a  doporučí  jeho 
aplikování vedení koleje v praxi.

- KR navrhne  vedení  koleje  umístit  do  studijní  místnosti  skříňku,  do  které  by  si 
studenti mohli uložit své věci po dobu své nepřítomnosti.

3. Hluk na koleji:

- KR byla studenty informována, že zaměstnanci koleje, konkrétně vrátní na budově 
B, opakovaně odmítli řešit problémy s hlukem a kouření na schodišťi, ikdyž to má 
být náplní jejich práce.

- KR požádá vedení koleje o vyjasnění kompetencí a povinností těchto zaměstnanců.

- V případech hlučných obyvatelů koleje,  kteří  byli  KR nahlášeni studenty,  KR se 
pokusí v prvním kroku kontaktovat hlučné studenty pomocí emailu. V případě, že 
nedojde k nápravě, tak KR přistoupí k standardnímu postupu, který může vést až 
k rozvázání smlouvy ubytovaného s kolejemi a menzami.

- KR  projedná  s vedením  koleje  možnost  využití  bývalé  televizní  místnosti  pro 
pořádání oslav a jiných akcí podobného typu, aby eliminovala pořádání těchcto akcí 
na pokojích nebo na chodbě, což vede k hluku obtěžující okolí

4. SPAM v konferencii KR:

- Konference KR má vážny problém s nevyžádanou poštou.  KR pověřila  Michala 
Šindlera  prozkoumání  vhodných  alternatív  a  zvážením  přesunutí  konference. 
O případných změnách kontaktních údajů bude KR včas informovat.

5. Radiátory:

- KR požádá  vedení  koleje  o poskytnutí  dokumentace  k ventilům instalovaným na 
pokojích.

6. Poker:

- Vojtěch  Růžička  informoval  KR  o  svém  úmyslu  vytvořit  skupinu  studentů 
věnujících se pokeru. Požádál proto KR o doporučení vhodných prostorů na této 
koleji.



- KR doporučila  Vojtěchovi  Růžičkovi  prostory  bývalé  televizní  místnosti,  kde  je 
dostatek prostoru a stolů, potřebných pro tuto akci.

7. Upozorňující emaily o blížící se expiraci platby za internet:

- Mnozí studenti mají problém, že si zaplatí internet na koleji na více měsíců dopředu 
a zapomenou, kdy je třeba zaplatit internet 

- Na základě většího množství studentů KR osloví správu kolejní sítě a předloží návrh 
na  zřízení   automatického  zasílání  emailů  o blížícím  se  termínu  vypršení 
zaplaceného internetu a nutnosti zaplatit pro další využívání kolejní sítě.

8. Pračky

- Čekací  doby  na  půjčení  praček  většinou  překračují  12  hodin,  systém  rezervací 
praček má vážné nedostatky,  protože rezervace platí  jen po dobu pracovní doby 
jednoho vrátného a po jejich výměně jsou rezervace „restartovány“.

- KR  požádá  vedení  koleje  o zvýšení  počtu  praček  v obou  budovách 
a o znovuzařízení dvojpračky na budově B.

- KR probere s vedením koleje a s příslušnými zaměstnanci aktualní způsob rezervace 
praček a důvody, proč není možné rezervace převádět na nového vrátného

12. Zvířata

- Jako jeden z důvodu, proč vedení koleje globálě nepovoluje zvířata na koleji je, že 
studenti  nechtějí  bydlet  na  pokoji,  resp.  na  buňce  se  zvířetem.  KR  vytvořila 
dotazník, který zjistí názor studentů na zvířata na koleji.

13. Postele

- KR žádá vedení koleje, aby o investičních záměrech informovala KR v dostatečném 
předstihu.

14. Parkování

- V místech  bývalého  umístění  popelnic  by  měli  být  podle  informací  KR zřízené 
parkovací místa, ale zatím se tak nestalo. KR probere s vedení tuto možnost, neboť 
současná parkovací kapacita neuspokuje všechny zájemce.

- KR požádá  vedení  koleje  o přesunutí  kontejnerů  na  sklo  a tetrapacky k ostatním 
kontejnerům.

15. Ostatní

- KR zjistí výsledky vyšetřování ve věci vandalismu na koleji, když byl vystříkaný 
obsah  hasícího  přístroje  do  výtahu  na  budově  A.  KR  se  bude  u vedení  koleje 
informovat,  jaká  byla  skutečná  částka  vynaložená  na  opravu  výtahu  a jaký  byl 
rozsah poškození.

- Ohledně vandalismu se dále KR bude informovat, jak je kolej pojištěná a jaký je 
aktulní  rozsah  opatření  proti  vandalismu.  KR  doporučí  zkontrolování  umístění 
a zajištění  hacících  přístrojů,  protože  má  informace,  že  aktuální  stv  není  uplně 
v pořádku a nabízí další možnosti pro další případné vandaly.

- KR požádá vedení koleje o označení míst pro kuřáky tak, jak se již dříve s vedením 
koleje dohodla.

Přeložil: Michal
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