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__________________________________________________________________________________ 

 

V ý p is  u zn e s en í  

z 1. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 26. 01. 2016 

 

Uznesenie č. 1  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby   

a) oblasť „sociálna situácia študenta“ ostala pri príprave novej smernice rektora UK zachovaná,  

b) sa okruh posudzovaných sociálnych hľadísk zúžil len na výšku priznaného sociálneho štipendia (u 

novoprijatého študenta priznaná dávka v hmotnej núdzi). 

 

Uznesenie č. 2  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK   

a) podporuje návrh na automatické prideľovanie ubytovania novoprijatým bakalárskym študentom,  

b) odporúča, aby sa ako kritérium študijných výsledkov zohľadňoval vážený študijný priemer za celé 

predchádzajúce štúdium. 

 

Uznesenie č. 3  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK   

a) odporúča vykonať podrobnejšiu analýzu vplyvu zrušenia kritéria časovej dostupnosti na pridelenie 

ubytovania študentom UK, ktorí v uplynulom akademickom roku podali žiadosť o ubytovanie,  

b) odročuje vecné prerokovanie zrušenia časovej dostupnosti do poskytnutia analýzy uvedenej v 

písmene a). 

 

Uznesenie č. 4  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK   

a) odporúča nasledovné poradie kritérií prideľovania ubytovania podľa ich priority:  

1. študijné výsledky  

2. sociálna situácia  

3. mimoškolská činnosť  

4. časová dostupnosť  

b) odporúča vykonať podrobnejšiu analýzu vplyvu váhovania jednotlivých kritérií prideľovania 

ubytovania na výsledný bodový súčet študenta žiadajúceho o pridelenie ubytovania.   
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Uznesenie č. 5  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odročuje rokovanie o materiáli „Návrh na 

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

ubytovanie AS UK“ na svoje nasledujúce zasadnutie. 

 

Uznesenie č. 6  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby nová smernica rektora UK o 

ubytovaní obsahovala zásadu samorozubytovania pre všetky fakulty UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


