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__________________________________________________________________________________ 

 

Zá p i s n i c a  

z 9. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 12. 10. 2016 

 

 

Začiatok zasadnutia:  14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Námety na obsahovú úpravu vnútorného predpisu UK č. 10/2016. 

3. Diskusia k plánovanej právno-obsahovej reforme vnútorného predpisu UK č. 5/2007 a Príkazu 

rektora UK č. 8/2008 v znení dodatku - Príkaz rektora UK č. 5/2016. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert 

Zsembera. 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda komisie 

Bc. Róbert Zsembera, ktorý privítal prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa 

prezenčnej listiny. Následne prečítal mená členov komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.  

 

Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celko-

vého počtu 11 členov komisie prítomných 8 členov).  

 

Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov komisie na 

podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu 

zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa 
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programu uvedeného na pozvánke. 

 

Bod č. 2: Námety na obsahovú úpravu vnútorného predpisu UK č. 10/2016. 

 

Predseda komisie otvoril diskusiu k bodu. 

 

Ing. Ján Petrík (CIT UK) 

 konštatoval, že kaucie za ubytovanie treba aj smerom do budúcnosti vyberať naďalej 

 navrhol vyberať kauciu za ubytovanie jednorázovo vo výške 100,- Eur namiesto dvoch 

splátok vo výške 50,- Eur ako je to v súčasnosti 

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 navrhol kodifikovať situácie, kedy sa kaucia za ubytovanie pre novoprijatých študentov vracia 

a kedy sa kaucia za ubytovanie pre novoprijatých študentov nevracia   

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera konštatoval neprípustnosť hradenia kaucie za ubytovanie 

v jednej splátke z pohľadu študentov a priklonil sa k ponechaniu súčasného stavu pri úhrade kaucie za 

ubytovanie vo forme dvoch splátok.  

 

Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča ponechať 

súčasný systém úhrady kaucií za ubytovanie vo forme dvoch splátok splatných v septembri a februári 

akademického roka. 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  

 konštatovala otvorenosť otázky prepadania kaucie za ubytovanie pre novoprijatých študentov 

smerom do budúcnosti v niektorých prípadoch (ak novoprijatému študentovi prepadla kaucia 

v riadnom ubytovacom procese, ale následne sa ubytoval dodatočne a uhradil znova kauciu), 

táto téma bude ešte predmetom rokovaní s kompetentnými autoritami  

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 konštatoval, že sa jedná o 165 študentov 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  

 konštatovala, že sa otvoril problém právnej záväznosti smernice o ubytovaní pre  novoprijatých 

študentov, ktorí ešte  nie sú zapísaní na štúdium, ergo musia dodržiavať vnútorné predpisy 

univerzity a pritom nie sú ešte študentmi univerzity v zmysle zákona o vysokých školách 

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

 skonštatoval, že smernica o ubytovaní pred jej účinnosťou prešla kontrolou zo strany Oddelenia 

legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK, čiže na daný problém mali poukázať 
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 skonštatoval, že ohľadom predmetného problému si ako predseda komisie vyžiada právne 

stanovisko kompetentných autorít 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  

 konštatovala, že o prepadnutých kauciách pre novoprijatých študentov v zmysle smernice 

o ubytovaní rozhodne Vedenie UK 

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 konštatoval, že urobil podrobné štatistiky ohľadom úhrad kaucií za ubytovanie a vytvoril 

špecifické kategórie zohľadňujúce situácie, ktoré po ukončenom ubytovacom procese nastali  

 

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

 navrhol, aby sa vrátili kaucie tým novoprijatým študentom, ktorým prepadli v riadnom 

ubytovacom procese, ale neskôr sa dodatočne ubytovali 

 

Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 

 informovala o problematických prípadoch, ktoré sa pri úhrade kaucií vyskytli vo VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK 

 

Ing. Ján Petrík (CIT UK) 

 uviedol, že sa treba rozhodnúť, či do smernice o ubytovaní uviesť záväzné vzory 

vyrozumenia o ubytovaní alebo len odporúčacie vzory vyrozumenia o ubytovaní pre 

novoprijatých študentov a pokračujúcich študentov 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera konštatoval, že vhodnejšie by bolo do smernice o ubytovaní 

uviesť dva záväzné vzory vyrozumení o ubytovaní s presne špecifikovaným obsahom textu samostatne 

pre novoprijatých študentov a samostatne pre pokračujúcich študentov.   

 

Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2: Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča do Smernice 

rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského 

v Bratislave doplniť záväzné vzory vyrozumení o pridelení ubytovania samostatne pre prijatých 

uchádzačov a samostatne pre pokračujúcich študentov. 

 

Ing. Ján Petrík (CIT UK) 

 navrhol zrušiť súhlasy dekanov pre ubytovanie zamestnancov a doktorandov 

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

 uviedol, že k doktorandom treba pristupovať ako k ostatným študentom, pretože využívajú 

všetky výhody statusu študenta  a z doktorandov netreba vytvárať špecifickú kategóriu 

 vyslovil sa za zrušenie súhlasov dekanov s ubytovaním doktorandov 
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Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 uviedol, že treba stanoviť presné pravidlá pre ubytovávanie zamestnancov (napr. či majú nárok 

na ubytovanie určité špecifické kategórie zamestnancov) 

 konštatoval že sa treba rozhodnúť, či budeme rešpektovať situácie, ak nastupujúci odborný 

asistent chce ostať bývať na izbe, kde býval počas štúdia a odmieta sa presťahovať 

 objasnil situáciu, prečo nie je technicky možné nechať zamestnancov vyberať si izbu 

prostredníctvom elektronického systému 

 informoval, ako prebiehalo ubytovávanie zamestnancov počas ubytovacieho procesu v roku 

2016 

 

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že na základe skúseností z minulých rokov viac vyhovoval spôsob ubytovávania 

zamestnancov tak, ako to bolo v minulosti (pred reformnou zmenou) 

 navrhol doplniť do smernice o ubytovaní ustanovenie, ktoré internátu umožní preubytovať 

zamestnanca, ak si to bude vyžadovať kapacita ubytovacieho zariadenia  

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

 uviedol, že bude treba v budúcnosti právne upraviť aj otázku preubytovania študentov, ak si to 

bude vyžadovať kapacita ubytovacieho zariadenia 

 

PhDr. Jana Seryjová (vedúca VIaJ JLF UK) 

 navrhla zaviesť pravidlo, že pokiaľ sa študent vzhľadom na ubytovaciu kapacitu odmietne 

preubytovať, tak bude mať povinnosť hradiť 50 % bytného neobsadeného lôžka 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  

 podporila myšlienku, aby ubytovacie zariadenie malo právnu možnosť preubytovať študenta 

vzhľadom na kapacitu ubytovacieho zariadenia 

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 navrhol doplniť do smernice dátum odoslania kaucie pre ubytovacie zariadenia 

 navrhol, že výber izby prostredníctvom elektronického systému pre  študentov môže fungovať 

24 hodín denne 

 navrhol, aby študentom, ktorí sa nachádzali v letnom semestri na študentskom výmennom 

programe, sa nebralo hodnotenie z predmetného letného semestra do úvahy pre účely pridelenia 

ubytovania  

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  

 uviedla, že nový clearingový systém vyrieši množstvo technických problémov spojených 

s hradením kaucií a informovala o procese jeho nasadzovania 
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Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 uviedol, že je vhodné upraviť spôsob toku informácií medzi kompetentnými autoritami v rámci 

ubytovacieho procesu 

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

 uviedol, že do smernice o ubytovaní bude treba doplniť ustanovenie, na základe ktorého bude 

môcť komisia v budúcnosti flexibilne zmeniť dátumy v harmonograme ubytovania vzhľadom 

na závažné okolnosti ubytovacieho procesu 

 uviedol, že bude treba v smernici o ubytovaní vymedziť novoprijatých uchádzačov ako 

študentov riadne prijatých na vysokoškolské štúdium len do dátumu podávania žiadostí 

o ubytovanie  

 navrhol, aby sa termín úhrady prvého bytného a kaucie určil vopred vzhľadom na posielanie 

platieb študentmi v posledný deň harmonogramu, kedy už platby mali byť pripísané na účtoch 

ubytovacích zariadení a len vo forme bankového prevodu 

 

Následne na zasadnutí medzi prítomnými prebehla diskusia o technických detailoch zavedenia nového 

clearingového systému a podmienkach jeho fungovania. 

 

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) 

 dal dotaz na pracovníkov CIT UK, kedy bude presne vyčíslený rozdiel pripísaných depozitov a 

reálne ubytovaných študentov na jednotlivých UZ, ktorý vznikol z dôvodu preubytovania sa 

študentov po 1. 10. 2016 medzi jednotlivými UZ, na základe ktorého by bolo možné urobiť 

finančné vyrovnanie medzi jednotlivými UZ 

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

 sa opýtal, ako postupovať pri výbere izby ZŤP študentmi 

 

PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (CPŠsŠP RUK) 

 uviedla, že by bolo vhodné aby aj ZŤP študenti mali možnosť stabilizovať si izbu 

 apelovala na všeobecnú prístupnosť verejne prístupných univerzitných dokumentov pre 

hendikepovaných ľudí 

 navrhla fyzickú obhliadku vyčlenenej kapacity pre ZŤP študentov pred spustením ubytovacieho 

procesu 

 

RNDr. Eva Viglašová (PriF UK) 

 sa informovala ohľadom evidencie podmienečne prijatých študentov v systéme AiS2 
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Bod č. 3: Diskusia k plánovanej právno-obsahovej reforme vnútorného predpisu UK č. 

5/2007 a Príkazu rektora UK č. 8/2008 v znení dodatku - Príkaz rektora UK č. 5/2016. 

 

Predseda komisie prítomných informoval, že poveril tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

vypracovaním právnej analýzy Príkazu rektora UK č. 8/2008 v znení dodatku - Príkazu rektora UK č. 

5/2016, ktorej výsledky odprezentoval zúčastneným: 

 

1. nový vnútorný predpis bude treba prijať ako Smernicu rektora s vyššou právnou silou a nie ako 

Príkaz rektora; 

2. diskusia o otázke, či sa bude vnútorný predpis vzťahovať na fakultné ubytovacie zariadenia 

a Profesorský dom; 

3. diskusia o otázke právne záväzného alebo odporúčacieho charakteru vzorov zmlúv uvedených 

vo vnútornom predpise; 

4. diskusia o prevádzkových špecifikách jednotlivých ubytovacích zariadení; 

5. možnosť ustanovenia kompetencie pre riaditeľov ubytovacích zariadení podpisovať zmluvy 

o ubytovaní so zamestnancami UK; 

6. diskusia o časovej dĺžke zmlúv o ubytovaní pre zamestnancov UK; 

7. diskusia o možnosti stanovenia časovej dĺžky zmlúv o ubytovaní pre zamestnancov UK 

v mesiacoch; 

8. diskusia o osobitnom zmluvnom type ubytovania z rezervy a diskusia o charaktere rezervných 

lôžok; 

9. aktualizácia vzorov zmlúv o ubytovaní. 

 

Predseda komisie tiež prítomných informoval, že poveril tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, 

PhD. tiež vypracovaním právnej analýzy vnútorného predpisu UK č. 5/2007, ktorej výsledky budú 

podrobne odprezentované na ďalších zasadnutiach komisie (najmä o otázke postupu vyrubovania ceny 

za ubytovanie, kompetenciu komisie voči fakultným ubytovacím zariadeniam, upresneniu terminológie 

využívanej vo vnútornom predpise, percentuálnej hodnote vyjadrenia primeraného a minimálneho 

zisku).  

 

Predseda komisie prítomných informoval, že výsledky právnych analýz prepošle kompetentným 

osobám v elektronickej forme. 

 

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

 sa informoval, kto bude vytvárať nový vnútorný predpis, ktorý nahradí  vnútorný predpis UK    

č. 5/2007 

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

 informoval, že nový vnútorný predpis bude výsledkom diskusií a jeho účelom je prispôsobenie  

sa podmienkam roku 2016 a určitá flexibilizácia aktuálneho stavu 

 

Bod č. 4: Rôzne 

Predseda komisie prítomných informoval, že najbližšie zasadnutie komisie by sa malo konať dňa 30. 

11. 2016, ale v daný dátum zasadá aj Kolégium rektora UK a požiadal prítomných o zmenu dátumu 
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zasadnutia komisie. Na základe diskusie sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie komisie prebehne dňa 23. 

11. 2016. 

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

 informoval prítomných, že na VI Družba bol doručený Metodický pokyn k spôsobu výberu 

miestnej dane za ubytovanie z Magistrátu hl. mesta Bratislavy na základe nového VZN 

 opýtal sa, kedy Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK zaujme k predmetnej 

otázke výberu miestnej dane za ubytovanie na základe nového VZN definitívne stanovisko 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  

 informovala, že na Vedenie UK už bola predložená analýza Oddelenia legislatívy a právnych 

služieb Rektorátu UK k predmetnej otázke 

 

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Róbert Zsembera poďakoval členom komisie 

a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  12.26 hod. 

 

Nasledujúce 10. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční 

dňa 23. novembra 2016 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke rektora UK (budova Rektorátu UK, 

Šafárikovo nám. 6, Bratislava). 

 

Zapísal:  

Bc. Filip Vincent (tajomník komisie) 

 

 

 

 

 ................................................................. 

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


