
Zasedání Kolejní rady Koleje Komenského 
 
  
 
Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo dne 27. února 2014 v 19 hod ve společenské místnosti 
Koleje Komenského. 
 
 
Přítomní členové: Michaela Nekardová, Pavel Beneš 
Omluvení členové: Kristýna Kusá 
Hosté:  Tereza Zoulová, Jana Chadimová, Anastasia Rayanova, Katarína Mrázová, 

Adéla Brodňanská 
 
 
Program: 
 

1. Schválení programu. 
2. Schválení předchozího zápisu. 
3. Oznámení Pavla Beneše o ukončení jeho působení v KR.  
4. Přetrvávající problém s plísní a nefunkční odvětrávání v koupelnách. 
5. Chybějící žaluzie nebo záclony/závěsy na některých pokojích. 
6. Problém studentek z pokoje 109 se spolubydlící sl. D. H.  

 
 
Průběh jednání: 
 

1. Program jednání byl schválen. 
2. Zápis z 9. ledna 2014 byl schválen.  
3. Pavel Beneš oznámil záměr odejít z KR do konce dubna. Předběžný termín doplňovacích 

voleb byl tedy stanoven na duben 2014.   
4. Na většině buněk je v koupelnách plíseň: na stropech sprchových koutů, ve spárech 

obkladů a na koupelnových závěsech. Větráky v koupelnách jsou buď nefunkční, nebo 
nevýkonné a velmi hlučné. Větrací otvory jsou prorostlé plísní, zapnutí větráku šíří spory 
plísní do vzduchu. KR navrhne vedení koleje, aby zajistilo systémové řešení tohoto 
problému.   

5. Na některých pokojích nebyly při výměně oken instalovány žaluzie a ani nebyly 
vybaveny záclonami a závěsy. Okna jsou přitom situována do okolní zástavby. Studentky 
z buňky 109 upozornily, že jejich žádost o poskytnutí závěsů byla paní Bártovou 
zamítnuta s tím, že kolej záclony a závěsy nemá k dispozici a musely si je tedy pořídit na 
vlastní náklady.  KR navrhne vedení KaM, aby byl nákup žaluzií zařazen do investičního 
plánu pro Kolej Komenského a do té doby aby byly k dispozici alespoň závěsy.  

6. Písemnou stížnost studentek z buňky 109 na jejich spolubydlící slečnu D. H. (krádeže 
jídla, zanedbávání hygieny, nespolečenské chování, hostilita) KR přeposlala vedení KaM. 
KR je známo, že podobné stížnosti na sl. D. H. vedení koleje obdrželo v minulosti 
opakovaně, nikdy jí však nebyla udělena výstraha. KR jednala s oběma stranami, se sl. D. 
H. ovšem nebylo možné navázat racionální komunikaci. Byla vyzvána, aby se dostavila 



na zasedání KR, ale odmítla. Vedení KaM přislíbilo její přestěhování na jiný pokoj a 
udělení výstrahy.  

 
 
 
       Zapsala: Michaela Nekardová 


