
Zasedání Kolejní rady Koleje Komenského 
 
 
 
Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo dne 3. října 2013 v 10.30 hod v pracovně provozní koleje 
paní Anežky Bártové. 
 
 
Přítomní členové:  Michaela Nekardová 
Omluvení členové:  Kristýna Kusá, Pavel Beneš 
Hosté:   Alena Mikušová (vedoucí koleje), Anežka Bártová (provozní koleje), 

Helena Soukupová (zástupkyně vedoucí koleje) 
 
 
Program: 
 

1. Schválení programu. 
2. Nákup trub na pečení. 
3. Nákup dek. 
4. Respektování soukromí studentů.  
5. Kuřácká zóna. 
6. Problémy s plísní v koupelnách. 
7. Nedostatek úložného prostoru v kuchyňkách. 
8. Dlouhodobý problém se sl. D. H. z pokoje 109 – stížnosti spolubydlících na krádeže jídla. 
9. Špatné nastavení koeficientů u starších dlouhodobých smluv. 

 
 
Průběh jednání: 
 

1. Program jednání byl schválen. 
2. Studenti mají pro přípravu jídla k dispozici pouze vařiče, což redukuje možnost se pestřeji 

stravovat. Paní Mikušová přislíbila zakoupení trub na pečení v příštím roce, tj. 2014.  
3. Někteří studenti si přejí deky, které nejsou ve vybavení pokojů. Podle Paní Mikušové 

budou do 14 dnů.  
4. Bylo ujednáno, že provozní koleje paní Bártová bude Kolejní radě zasílat informace o 

plánovaných opravách a dalších aktivitách na pokojích ze strany koleje, oznámení budou 
dále umístěna na dobře viditelných místech (vstupní dveře) a v případě nepřítomnosti 
studentů budou na pokojích zanechána patřičná oznámení.  

5. Po zrušení kuřácké zóny ve vstupní hale koleje studenti nyní kouří na pokojích. Dochází 
ke zhoršení hygienických podmínek, zvyšuje se riziko požáru, kolem koleje se povalují 
nedopalky vyhazované z oken. Paní Mikušová k této věci sdělila, že bude řešit pouze 
konkrétní písemné stížnosti studentů na své spolubydlící. KR se domnívá, že je nutné 
vymezit jinou kuřáckou zónu, protože kouření studentů nelze zabránit.  

6. K plísním v koupelnách paní Mikušová sdělila, že problém je řešen systémově tak, že 
uklízečky jednou měsíčně postříkají sprchy Savem na plísně. V praxi k tomu však 
nedochází. Navrhla proto, aby studenti tento problém hlásili jako závadu zápisem do 



knihy závad. KR pokládá toto řešení ze své podstaty za nedostačující.  
7. Na pokojích kde je to technicky možné se mohou instalovat další skříňky nebo poličky.  
8. Problém se sl. D. H. ohledně krádeží jídla bude řešen až na základě písemné stížnosti 

spolubydlících.  
9. V případě, že někdo bydlí na koleji delší dobu kontinuálně, je možné, že má nastaven 

vyšší koeficient, kterým se násobí částka za den, a tudíž platí více.  Mohlo k tomu dojít 
špatným nastavením i přeléváním dat na konci „ubytovacího roku“, kdy se některá 
nastavení resetují. (Smlouvy na dobu delší než jeden rok lze na Koleji Komenského 
uzavírat až od letošního roku.) Podle paní Mikušové budou řešeny individuální písemné 
žádosti, které ubytovací kancelář předá firmě spravující ubytovací program.  

 
 
 
       Zapsala: Michaela Nekardová 


