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__________________________________________________________________________________ 
 

Záp isn ica 

zo 7. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
dňa 17. 05. 2016 

 
 
Začiatok zasadnutia:  10.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi 

fakulty a kritéria prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK. 
3. Návrh harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2016/2017. 
4. Rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch a ich dislokácie pre 

akademický rok 2016/2017. 
5. Návrh úpravy ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UK vecne týkajúceho sa 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 
6. Rôzne. 
7. 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 tiež informoval prítomných o tom, že člen komisie Martin Hodničák informoval 
o vzdaní sa členstva v komisii, ale dokument v písomnej forme ešte nebol doručený na Rektorát UK. 
 
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celko-
vého počtu 13 členov komisie prítomných 9 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 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

AKADEMICKÝ SENÁT  

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 

 



2 

zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa 
programu uvedeného na pozvánke. 
 
Bod č. 2: Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity 

UK medzi fakulty a kritéria pride ľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach 
UK. 

Predseda komisie informoval o doručených pripomienkach k návrhu Smernice rektora UK, ktorá 
upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty. Predseda komisie prítomných 
informoval, že postupne bude prezentovať jednotlivé doručené pripomienky k návrhu Smernice rektora 
UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty, otvárať k nim 
diskusiu a následne sa pripomienky budú zapracovávať do znenia návrhu smernice. 
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� informoval o doručených pripomienkach člena komisie Reného Trembáča prevažne 
gramatického charakteru  

� informoval o doručených pripomienkach riaditeľa VI Družba Mgr. Ivana Daňa týkajúcich sa 
znenia návrhu smernice v časti legálnej definície kaucie, ustanovenia upravujúceho stratu 
nároku na pridelené ubytovanie pre dodatočných žiadateľov o ubytovanie a pripomienky 
týkajúcej sa znenia Vzoru oznámenia s výzvou na úhradu bytného 

� informoval o doručených pripomienkach vedúcej ŠD Lafranconi PhDr. Oľgy Peštukovej  
týkajúcich sa úpravy časovej dostupnosti ako kritéria pre pridelenie ubytovania a presného 
vymedzenia 2. a 3. skupiny v procese výberu izieb 

� informoval o doručenej pripomienke vedúcej Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK JUDr. Evy Takácsovej týkajúcej sa spôsobu ustanovenia časového 
harmonogramu ubytovacieho procesu pre nasledujúci akademický rok 

 
JUDr. Eva Takácsová (vedúca Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK) 

� informovala prítomných, že harmonogram ubytovacieho procesu pre nasledujúci akademický 
rok vo forme príkazu rektora sa môže ustanoviť ako príloha smernice alebo sa môže zahrnúť do 
záverečných ustanovení smernice 

 
Následne bolo do návrhu smernice v záverečných ustanoveniach doplnené ustanovenie týkajúce sa 
splnomocnenia na vydanie osobitného príkazu rektora upravujúceho časový harmonogram 
ubytovacieho procesu pre nasledujúci akademický rok. 
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� informoval o doručenej pripomienke vedúcej Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK JUDr. Evy Takácsovej týkajúcej sa možných námietok podaných fakultnému 
referentovi týkajúcich sa správnosti údajov v žiadosti o pridelenie ubytovania 

 
Ing. Ján Petrík (CIT UK) 

� informoval, že predmety ukončované hodnotením v lete mimo skúškového obdobia sa budú 
z ubytovacieho systému odstraňovať manuálne, pretože AIS to technicky nedokáže 

 
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

� skonštatoval potrebu správneho zápisu hodnotenia predmetov do systému AIS pre efektívne 
fungovanie ubytovacieho procesu 

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

� uviedla, že upovedomí dekanov o potrebe správneho zapisovania hodnotenia predmetov do 
systému AIS 
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JUDr. Eva Takácsová (vedúca Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK) 

� navrhla doplniť do znenia návrhu smernice lehotu na podávanie námietok a osobu, ktorá bude 
námietky v ubytovacom procese vyhodnocovať 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� informoval o doručenej pripomienke vedúcej Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK JUDr. Evy Takácsovej týkajúcej sa delegácie možnosti výberu izby na iného 
študenta 

 
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

� vysvetlil spôsob delegácie možnosti výberu izby na iného študenta 
 

Následne bolo do návrhu smernice zapracované ustanovenie upravujúce notifikáciu delegácie v procese 
výberu izby a možnosť odmietnutia delegácie v procese výberu izby. 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� informoval o doručenej pripomienke vedúcej Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK JUDr. Evy Takácsovej týkajúcej sa podávania žiadosti o ubytovanie 
zamestnancami 

� odprezentoval stanovisko tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. k predmetnej 
pripomienke 
 

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 
� informoval prítomných o skutočnosti, že poskytnutie izby zamestnancovi vzhľadom na kapacity 

internátov môže trvať dlhší čas v priebehu akademického roka 
 
Filip Vincent (tajomník komisie) 

� navrhol zmenu ustanovenia čl. 11 ods. 8 písm. a) návrhu smernice 
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� informoval o doručených pripomienkach členov komisie Mgr. Vojtěcha Przybylu a RNDr.  Evy 
Viglašovej týkajúcich sa dosahu BID pre doktorandov, nenávratnosti kaucie pre novoprijatých 
žiadateľov o ubytovanie a legálnej definície prijatého uchádzača 

 
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 

� sa opýtal, či má doplniť samostatne doktorandov do cenníka ubytovania 

 

JUDr. Eva Takácsová (vedúca Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK) 
� uviedla, že by bolo vhodné doplniť samostatne doktorandov do cenníka ubytovania vzhľadom 

na novú terminológiu návrhu smernice 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)  
� informovala o dôvodoch zavedenia nenávratnej kaucie pre novoprijatých žiadateľov 

o ubytovanie 

 
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

� navrhol doplniť do návrhu smernice ustanovenie upravujúce stratu nároku na ubytovanie, ak sa 
študent v ubytovacom zariadení neubytuje v stanovenom termíne  
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Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
� navrhol, či v návrhu smernice samostatne nevymedziť návratnú kauciu a nenávratnú kauciu pre 

novoprijatých žiadateľov o ubytovanie 

 

JUDr. Eva Takácsová (vedúca Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK) 
� uviedla, že s vymedzením typu kaucie by bolo vhodné počkať na fungovanie smernice v praxi, 

pretože je to hospodárenie s kauciou a hospodárenie s kauciou nemusí byť nutne upravené 
v smernici 

 

Mgr. Vojtěch Przybyla 
� konkretizoval pripomienku k legálnej definícii prijatého uchádzača – či sa má vzťahovať aj na 

študentov, ktorí zmenili odbor v rámci jednej fakulty UK,  alebo zmenili odbor medzi dvomi 
fakultami UK 

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 
� informoval o doručených pripomienkach tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

prevažne legislatívno-technického charakteru  
 
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

� sa opýtal, či riaditelia ubytovacích zariadení majú vykonávať dodatočnú kontrolu prerozdelenia 
ubytovacích kapacít 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� navrhol, aby sa do návrhu smernice doplnila možnosť vyjadriť sa k rozdeleniu ubytovacej 
kapacity pre riaditeľov ubytovacích zariadení a komisia následne mohla ich pripomienky 
zohľadniť 

 
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

� informoval o špecifických problémoch ŤZP študentov, ktorých riešenie je vo finálnej fáze 
 

Mgr. Vojtěch Przybyla 
� uviedol pripomienku, aby sa do návrhu smernice doplnilo, že žiadosť o ubytovanie sa bude 

podávať v elektronickej forme 

 

PhDr. Jana Seryjová (vedúca VIaJ JLF UK) 
� uviedla, že v ubytovacom procese pre ubytovacie zariadenie JLF UK v Martine sa vyskytnú 

odchýlky v časovom harmonograme ubytovacieho procesu oproti ostatným internátom 

 

Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
� sa opýtala, ako sa budú nahrávať údaje o študentoch VŠMU a VŠVU do ubytovacieho systému 

 

Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 
� odpovedal, že prebehne import údajov o študentoch VŠMU a VŠVU do ubytovacieho systému 

na základe zmluvného vzťahu 
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Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
� sa opýtala, v akom časovom intervale treba zadávať vylúčených študentov z ubytovania do 

ubytovacieho systému 

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  
� informoval, že vylúčených študentov z ubytovania treba zadávať do ubytovacieho systému 

priebežne 
 

Predseda komisie následne uzavrel diskusiu a predniesol návrh uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča rektorovi UK vydať Smernicu 
rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritéria 
prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 
 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Bod č. 3: Návrh harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2016/2017. 

Úvodné slovo predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera, ktorý členov komisie informoval 
o znení Návrhu harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2016/2017 a otvoril diskusiu 
k bodu.  
 
Daniel Zigo  

� informoval sa, či bude možné podávať žiadosti o ubytovanie v „predtermíne“ 
 
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)  

� informoval, že žiadosti o ubytovanie nebude možné podávať v „predtermíne“ kvôli technickým 
komplikáciám 

 
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu a predniesol návrh uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča rektorovi UK vydať Príkaz 
rektora UK, ktorým sa upraví Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2016/2017 
podľa Prílohy č. 1 k zápisnici. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 
 

 
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Predseda komisie následne predniesol návrh ďalšieho uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča rektorovi UK stanoviť výšku 
kaucie za ubytovanie v akademickom roku 2016/2017 vo výške 100 Eur v Harmonograme 
ubytovacieho procesu na akademický rok 2016/2017. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 8 0 1 
 

 
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Bod č. 4: Rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch a ich dislokácie pre 

akademický rok 2016/2017. 
 

Úvodné slovo predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera, ktorý navrhol rozdeleniu počtu miest 
vo vysokoškolských internátoch a ich dislokáciu pre akademický rok 2016/2017, a následne otvoril 
diskusiu k bodu. 
 
Emil Hankovský 

� navrhol zvýšenie počtu miest pridelených EBF UK o 10 lôžok  
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� navrhol, že  10 lôžok pre EBF  je možné vyčleniť z Rezervy komisie 
� informoval prítomných, že VŠVU a VŠMU bol pridelený nižší počet lôžok, ako pôvodne 

požadovali 
 
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)   

� informoval, že na VI Družba je reálne o 8 lôžok menej oproti  návrhu rozdelenia počtu miest 
vo vysokoškolských internátoch 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� navrhol znížiť kapacitu PriF UK na 1400 lôžok a zvýšiť kapacitu vyčlenenú pre FTVŠ na 400 
lôžok a FM na 390 lôžok 

 
Daniel Zigo  

� informoval prítomných, že PraF UK plánuje prijať vyšší počet študentov oproti 
predchádzajúcim akademickým rokom 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� uviedol, že pri rozdeľovaní ubytovacej kapacity treba vychádzať aj z historických zvyklostí 
 
RNDr. Eva Viglašová 

� uviedla, že PriF UK plánuje druhé kolo prijímacích pohovorov 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� navrhol zvýšiť kapacitu v prospech PraF o 7 lôžok a súčasne 5 lôžok ubrať EBF a 2 lôžka ubrať 
z Rezervy komisie 

 
Mgr. Vojtěch Przybyla 

� navrhol, či by nebolo vhodné znížiť lôžka vyčlenené pre Erazmus kapacitu  

 
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)   

� informoval, že nie je vhodné znižovať Erazmus kapacitu, pretože je stanovená na zmluvnom 
základe 
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Predseda komisie následne uzavrel diskusiu a predniesol návrh ďalšieho uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK  

a) schvaľuje rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch a ich dislokácie na akademický 
rok 2016/2017 podľa Prílohy č. 2 k zápisnici,  

b) poveruje predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať konkrétne 
rozdelenie ubytovacej kapacity na základe schváleného rozdelenia počtu miest vo vysokoškolských 
internátoch a ich dislokácie na akademický rok 2016/2017 podľa písm. a) tohto uznesenia,  

c) poveruje predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať všetky 
potrebné opatrenia v súvislosti s ubytovávaním študentov a zamestnancov v akademickom roku 
2016/2017. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 9 5 9 0 0 
 

 
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod č. 5: Návrh úpravy ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UK vecne týkajúceho sa 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 
 
Úvodné slovo predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera, ktorý odprezentoval Návrh úpravy 
ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UK vecne týkajúceho sa Komisie pre vysokoškolské internáty a 
ubytovanie AS UK a následne otvoril diskusiu k bodu. 
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� uviedol, že o Návrhu bude rokovať Predsedníctvo AS UK v súvislosti s pripravovanými 
zmenami v Rokovacom poriadku AS UK 

 
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

� sa opýtal, akým spôsobom bude predkladať na vyjadrenie ubytovací poriadok 
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� odpovedal, že na predloženie ubytovacieho poriadku bude kompetentné osoby vyzývať 
 
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba) 

� vyzval prítomných na zjednotenie sankcií za fajčenie vo všetkých ubytovacích zariadeniach 
 
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu a predniesol návrh ďalšieho uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK 
schváliť úpravu ustanovení Rokovacieho poriadku AS UK v otázkach vymedzenia vecnej 
kompetencie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK nasledovne:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie najmä  

a) zaujíma stanovisko k úpravám cien za ubytovanie pre zamestnancov a študentov 
vo vysokoškolských internátoch UK,  

b) zaujíma stanovisko k návrhu vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej 
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kapacity UK a kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,  

c) plní úlohy podľa vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a 
kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,21a 

 d) kontroluje efektívne a hospodárne využívanie ubytovacej kapacity UK,  

e) pri priebežnej kontrole všetkých stránok ubytovania vo vysokoškolských internátoch UK,21b ktoré 
sú v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK, najmä  

1. zaujíma stanovisko k návrhu internátneho (ubytovacieho) poriadku,  

2. zaujíma stanovisko k návrhu zmlúv o ubytovaní platných na príslušný akademický rok,  

3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o hospodárení a prerokúva výročnú správu 
o činnosti,  

4. zaujíma stanovisko k vnútorným predpisom, ktoré sa dotýkajú ubytovacieho procesu,  

5. zaujíma stanovisko k rozvojovým plánom a strategickým zámerom,  

6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením, správou majetku a nakladaním s majetkom,  

7. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na kontrole 
dodržiavania internátneho (ubytovacieho) poriadku,  

8. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na procese udeľovania 
sankcií za porušenia internátneho (ubytovacieho) poriadku zo strany ubytovaných,  

9. má právo klásť otázky a žiadať písomné vysvetlenia od riaditeľa a vedúcich zamestnancov,  

10. zaoberá sa pripomienkami a podnetmi ubytovaných,  

11. podáva iniciatívne návrhy na zlepšenie kvality života (komfortu) ubytovaných,  

12. podporuje kultúrne, športové a iné záujmové činnosti ubytovaných. 
21a Čl. 69 ods. 2 Štatútu UK. 
21b Čl. 69 ods. 4 Štatútu UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 9 5 9 0 0 
 
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 
Bod č. 6: Rôzne 

Úvodné slovo predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera a otvoril diskusiu k bodu. 

RNDr. Eva Viglašová 
� sa opýtala, kedy nastane účinnosť smernice o ubytovaní 

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

� uviedla, že je snaha aby smernica o ubytovaní vstúpila do účinnosti v najbližšom možnom 
termíne, ale otázne je, či sa smernica bude predkladať do AS UK na vyjadrenie.  
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Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Róbert Zsembera poďakoval členom komisie 
a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  12.45 hod. 
 
Nasledujúce 8. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční 
dňa 21. septembra 2016 (streda) o 10.00 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 

 


