
24.3.2022

Prítomní: 

Lukáš Navrátil – osobne

František Bálint – osobne

 Matúš Maďar – osobne

 Nikola Néméthová – osobne

 Natália Formanová – osobne

Tajomníci bez hlasovacieho práva: 

Jiri Kukla – neprítomný

Patrik Romanský – prítomný

Programové body schôdze:

1 Nové stoly v študovniach na K2
2 Hudobná miestnosť 
3 Vetrák v pohybovej miestnosti
4 Kôš na akumulátory 
5 Bioopad
6 Menza dezinfekcia 
7 Kaviareň pri menze
8 Menza a Ukrajinci
9 Volná diskusia

Predseda schválil spolu s kolejnou radou jednohlasne programové body schôdze a oficiálne zahájil 
schôdzu. Schôdze sa účastnia 2 civilisti.

Bioodpad: Cieľom je vybaviť kontajner na bioodpad pred koleje. Názor Matúša Maďara je, že 
kontajner nie je veľmi schodná cesta z dôvodu neuvedomelosti študentov a schodnejšia cesta by bola
komposter. Nikol si vezme na starosť zistenie, či je výhodnejšie pre koleje bioodpad alebo komposter,
a zároveň náklady. Diskusia sa posunie na ďalšie zasadanie kolejnej rady. 

Kôš na akumulátory: Oznámiť pani vedúcej Hlavatkovej, aby zariadila zberné miesto na K1 a K2. 
Matúš sa prihlásil o riešenie tejto témy. 

Kaviareň pri menze: Lukáš zopakoval informácie podané na prvom stretnutí KR a odprezentoval ich 
civilistom: pákový kávovar vylúčený, možnosť automatu + eventualita zriadiť chladničku s dezertami 
pri vrátnici a vysvetľoval ekonomiku prevádzky kávovaru a problémy s ním spojené. Civilista sa 



vyjadril a predostrel nápad s regulernou kaviarnou s človekom. Členom kolejnej rady sa ten nápad 
nepozdáva, primárne zlá ekonomická rentabilita. Lukáš zistí čo ďalej.

Nové stoly v študovniach K2- stoly z menzy na právnickej fakulte. K2 ma 5 študovní, cca 60 stolov, 
a toľko stolov k dispozícii nie je. Zariadiť by bolo možné odhadom 4 študovne. Mgr. Hurdová s tým 
súhlasí a náklady pre kolej sú nulové. 

Menza dezinfekcia: chýba dezinkfecia v menze od zrušenia povinnosti nosiť rúška a dezinfekcia by sa 
tam mala vrátiť. Matúš pôjde za veduúcim menzy a opýta sa na to. 

Ukrajinci a menza: Momentálne sa v Menze varí pre utečencov z UA aj cez vikendy. Bude sa riešiť 
moznosť stravovania aj pre študentov, pretože momentálne je víkendové stravovanie možné len pre 
utečencov. Lukáš a Matúš to budú riešiť ďalej. 

Vetrák v pohybovej miestnosti: p. vedúca Hlavatková to už rieši a pohybová m. sa otvorí až 
v momente vyriešenia ventilácie. 

Hudobná miestnosť: Zistia sa alternatívy, kde by sa hudobná miestnosť mohla nachádzať.  

Volná diskusia: návrh urobiť z televíznej miestnosti na K1 ďalšiu študovňu. Fero s Matúšom si to 
vezmú na starosť.  

Záver: Všetky body schôdze boli prediskutované. Kolejná rada sa jednohlasne zhodla na výstupoch 
schôdze. 


