
Zápis ze zasedání KR VŠK 17.listopadu ze dne 12.1.2009 
Přítomní:

Kolejní rada: Ľuboš Píš, Michal Šindler, Marek Vyšinka, Jiří Krupka, Anna Šimková

      Hosté:       Monika Winterová, Marta Lungová, Štefan Csudai, Ľuboš Magic, Dominik Šimáček

Přítomní projednali a shodli se na následujícím:
 

1. Po námitce člena KR (Michala Šindlera) proti slovenské verzi zápisu se KR dohodla, že 
úředním jazykem bude pouze čeština

2. Aerobik:

- zástupkyně  cvičitelek  aerobiku  Marta  Lungová  představila  návrhy  na  zlepšení 
podmínek  pro  cvičení  aerobiku.  Navrhla  zakoupení  činek,  zrcadel  na  stěny  a 
požádala  vymalování místnosti. 

- KR předstoupí tyto návrhy vedoucí koleje při nejbližší možné příležitosti

3. Posilovna

- Štefan Csudai požádal KR o informace ohledně aktuální možnosti zřídit na koleji 
posilovnu. KR mu odpověděla, že dle vedoucí koleje nejsou pro posilovnu žádné 
vhodné prostory

- Marta Lungová se vyjádřila, že v místnosti, kde se cvičí aerobik je poměrně velká 
nevyužívaná plocha.

- KR bude projednávat možnosti zřízení posilovny s vedením koleje, ikdyž předchozí 
pokusy zatím nevedly k cíli.

4. Kolejní info:

- Na stránkách KR vznikla nová sekce "Kolejní Info" obsahující informace co a jak si 
zařídit na koleji, formuláře a oznámení. Tuto sekci budeme postupně doplňovat a 
rozšiřovat, konkrétně  se např. pokusí zajistit a vyvěsit vyhlášky týkající se provozu 
koleje (např. vyhláška o omezení el. spotřebičů na koleji)

5. Notifikační emaily o exspiraci platby za internet:

- KR jednala se správnou kolejní sítě (SISAL) o této možnosti a je přislíbená možnost 
nastavení upozornění emailem.

- KR bude prosazovat  přidělení vlastního účtu SISALu (v současnosti  jsou platby 
odesílaný na fakultní účet) v SKASu. Samostatný účet pro správu sítě by umožnil 
rychlejší příjem plateb. 

- SISAL se  dále  vyjádřil,  že  by  ocenil  osobu či  skupinu  osob,  které  by  pomohli 
studentům  s  připojením počítače  do  kolejní  sítě.  KR  projednávala,  zda  by  tuto 
činnost nemohla vykonávat služba v labu.

6. Vnitřní transformace KaM - návrhy Grémia předsedů KR:

- Grémium předsedů KR bylo požádané předsedou sociální komory akademického 
senátu o podání návrhů na změny vnitřních předpisů KaM 



- Luboš  Píš  seznámil  členy  KR  o  výsledných  návrzích  Grémia,  které  se  týkají 
zvýšení  informácií  Grémia,  zvýšení  důrazu  na  kvalitu  služeb  jednotlivých 
zaměstnanců , rezervací ubytovaní, víceročních  smluv o ubytovaní.

7. Cesta ke koleji:

- Podle  původního  plánu  měli  protipovodňové  opatření  v  okolí  koleje  skončit  k 
28.2.2009.  Stav  chodníku  je  nevyhovující  obzvláště  při  špatném  počasí.  KR 
projedná možnost zlepšení cesty s vedoucí koleje a dále se tato kauza může předat 
až městu.

8. Návrhy na zlepšení stavu sušáren (na podnět studentů/tek)

- KR bude požadovat výměnu současných prádelních šňůr za nové. 

- Bylo  by  rovněž  žádoucí  zlepšit  větrání  sušáren,  ale  tento  projekt  je  těžko 
realizovatelný,  neboť  by  to  znamenalo  pravidelné  odstavení  sušáren,  kterých  je 
nedostatek. KR proto doporučuje studentům zvážit možnost sušení prádla na pokoji.

9. Ekumenická a klavírní místnost

- KR byla informován vedením koleje, že studenti, kteří využívají studijní místnost si 
stěžují na hudbu z klavírní místnosti pod studijní místností.

- KR  projedná  s  vedením  koleje  a  s  uživateli  ekumenické  místnosti  o  výměnu 
ekumenické místnosti za současnou klavírní, čímž by se vyřešil problém s rušivou 
hudbou.

10. Schválení varovného emailu a postupu řešení stížností studentů

- Jiří Krupka prezentoval členům KR znění  návrhu varovného mailu. Členové KR 
schválili  jeho  znění  a  použití  na  kontakt  studenta,  na  kterého  je/bude  podaná 
stížnost.

11. Možnosti přesunutí konference KR

- Vzhledem  k  velkému  množství  spamu  na  současnou  adresu  konference  KR 
projednala Michal Šindler předložil možnosti přesunu konference na konference s 
lepší  protispamovou  ochranu.  KR  se  dohodla  na  zřízení  konference  na 
googlegroups.com, přičemž tímto úkolem byl pověřen Michal Šindler.

- KR  přesune  konferenci  jinam,  přičemž  dá  obyvatelům  koleje  vědět  o  nové 
konferenci a dostatečně dlouho bude nadále přijímat emaily ze staré konference.

12. Dotazník o zvířátkách

- V blízké době bude na stránkách KR k dispozici elektronický dotazník o zvířatech 
na koleji a jejich chovu. Cílem je zjistit názor ubytovaných k tomuto problému, kdy 
v současné době neexistují pravidla pro chov domácích mazlíčků na koleji a je nutné 
žádat o výjimku. 

13. Milada

- Členové KR  byli seznámeni s obsahem petice za zásah proti squatu Milada, kterou 
podává místní obyvatel a ke sbírání podpisů se připojili i obyvatelé koleje. 

- KR vydá k obsahu petice stanovisko, přičemž bude se snažit verifikovat pravdivost 
jednotlivých bodů zmíněných v petici.

14. Studijní místnost

- Na podnět KR byl ve studijní místnosti zaveden nový soubor pravidel- Řád studijní 
místnosti.  Dále  byla  do  místnosti  umístěna  skřínka  pro  možnost  odložení  si 
studijních věcích v době nepřítomnosti.
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