Zápis zo zasadania KR Jednota dňa 28.8.2015
Prítomní členovia KR: Tomáš Mužík, Václav Šafra, Marcel Hrošovský
Neprítomní členovia KR: Michal Tarina
Prítomní Hostia: Alexandra Bartošová, Ivana Mičunková, Martin Šeremeta, Kristýna
Lopočová
Zapisovateľ: Marcel Hrošovský
Body programu:
1)
2)
3)
4)
5)

Sťažnosť na Ivanu Mičunkovú
Telocvičňa
Práčky
Piano
Sťažnosť na Hostel Jednota

Zápis z jednania KR:
Bod 1: Sťažnosť na Ivanu Mičunkovú bola podaná z dôvodu nevhodného správania jej
sestry Veroniky Mičunkovej, ktorá nie je obyvateľka Koleje Jednota. Podľa sťažnosti bez
platenia a bez súhlasu spolubývajúcich Veronika Mičunková pravidelne a dlhodobo obývala
voľné lôžko na izbe. Jej pobyt bol sprevádzaný drzým, nevychovaným a inak nežiaducim
správaním, napr. otvorené okno a dvere dokorán počas noci, dlhodobo otvorené dvere
v prázdnej izbe (možnosť ľahkého odcudzenia osobných vecí spolubývajúcich cudzími
osobami), drzé správanie voči zamestnancom na vrátnici, neskorý príchod v noci bez kľúčov
a následné dožadovanie sa vstupu. Jej správanie nebolo napriek opakovaným výzvam
spolubývajúcich napravené.
Kolejná rada označila sťažnosť za opodstatnenú a navrhla nasledovné riešenie: Ivane
Mičunkovej bude udelená výstraha (za hlasovali 3, proti 0, zdržali sa 0), sestre Veronike
Mičunkovej bude udelený zákaz vstupu na Kolej Jednota (za hlasovali 3, proti 0, zdržali sa
0).
Bod 2: T. Mužík rade oznámil, že počas nasledujúceho školného roku bude telocvičňa
otvorená pre potreby obyvateľov Koleje Jednota v Po-Čt v čase 19:30-22:00.
Ďalej spolok Humanita prevádzkujúci lekcie aerobiku dostal podmienku mať aspoň 6 členov
spomedzi obyvateľov Koleje Jednota a dostal zákaz akéhokoľvek spoplatnenia lekcií
konajúcich sa na Koleji Jednota. V prípade nedodržania týchto podmienok mu bude
zakázaná činnosť v priestoroch koleje.
Bod 3: Kolejná rada požaduje aby bol definovaný pojem „prací cyklus“ a navrhuje pomerné
zníženie ceny za krátke pranie (napr. v prípade pracieho cyklu 3 hodiny v cene 30Kč, bude
hodinové pranie spoplatnené pomernou čiastkou 10Kč). Dôvodom návrhu je obava
z nadmerného zadržiavania práčok a nevracanie kľúčov v prípade neurčitého času pracieho
cyklu a zároveň neférovosť voči ľuďom perúcim malé a krátke dávky.

Bod 4: Kolejná rada by sa rada informovala o stave piana a navrhuje systém rezervácií
obdobný systému používanému pre posilňovňu
Bod 5: Kolejná rada podáva sťažnosť na Hostel jednota, ktorý nezvládol zaistiť aby jeho
hostia dodržiavali ubytovací poriadok. Bolo podané značné množstvo sťažností z radov
obyvateľov koleje na hostelových hostí, ktorí okrem iného fajčili na chodbách a tvorili
nadmerný hluk v dobe nočného kľudu .

