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__________________________________________________________________________________ 

 

V ý p is  u zn e s en í  

z 2. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 22. 02. 2016 

 

Uznesenie č. 1 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 

01.03.2016. 

 

Uznesenie č. 2 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča pre automatické pridelenie 

ubytovania študentom - uchádzačom aplikovať nasledujúce kritériá:  

a) študent – uchádzač nemá v aktuálnom akademickom roku platné štúdium na UK,  

b) študent – uchádzač nemá trvalé bydlisko v dosahu BID. 

 

Uznesenie č. 3  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča nasledovný návrh bodovacích 

kritérií prideľovania ubytovania:  

  Vážený študijný priemer   0 – 700 b.  

  Výška sociálneho štipendia   0 – 100 b.  

  Fakultné kritériá     0 – 200 b. 

 

Uznesenie č. 4  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby osoby ŤZP boli vyčiarknuté z 

poradovníka a posudzované separátne. 

 

Uznesenie č. 5  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby novoprijatí študenti žiadajúci 

o ubytovanie uhrádzali pri podaní žiadosti kauciu 50 €, ktorá by v prípade neubytovania sa študenta z 

príčin na strane študenta „prepadla“ v prospech UK. V prípade, ak by UK novoprijatému študentovi 

nevedela zabezpečiť ubytovanie, kaucia by sa žiadateľovi vrátila celá. 

 

 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 



2/2 

 

Uznesenie č. 6 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odročuje Prerokovanie návrhu na zrušenie 

internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK na svoje nasledujúce zasadnutie. 

 

Uznesenie č. 7  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK volí Filipa Vincenta do funkcie tajomníka 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 

 

 

 

 

 

 

  

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


