
I n f o rmá ci a  o  p os tup e  o rgán ov  ak ademi ck e j  sa mo sp ráv y   

vo veci návrhu na úpravu cenníkov ubytovania študentov a zamestnancov UK  

vo VI Družba UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 17. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK dňa 14. júna 2017.  

Návrh uznesenia:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

Akademickému senátu UK schváliť návrhy úpravy cien za ubytovanie študentov a zamestnancov 

UK vo Vysokoškolskom internáte Družba UK s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 5 0 3 5 

 

Návrh uznesenia nebol schválený.  

Komisia neprijala k materiálu platné uznesenie. 

 

Materiál bol prerokovaný na 12. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 14. júna 2017.  

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo hovoril o probléme zvýšenia cien ubytovania. Komisia 

navrhuje, aby AS UK na svojom zasadnutí prerokoval dôvody navýšenia cien ubytovania. 

 

Výňatok zo zápisnice zo zasadnutia pléna Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave dňa 28. júna 2017: 

Bod č. 13: Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK  

Úvodné slovo predniesol riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo. Návrh na zvýšenie cien 

ubytovania študentov a zamestnancov UK vyplýva zo skutočnosti, že súčasná cena za 

ubytovanie nepokrýva prevádzkové náklady podľa smernice rektora UK č. 9/2017, ktorou sa 

určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK; časť 

nákladov preto musí byť financovaná z výnosov podnikateľskej činnosti, čo odčerpáva finančné 

zdroje na rozvoj VI Družba UK. Štátna dotácia pokrýva iba 33% prevádzkových nákladov 

hlavnej činnosti VI Družba UK. Riaditeľ VI Družba UK ďalej predstavil investičné akcie, ktoré 

sa uskutočnili v roku 2016 (napr. výmena okien, balkónových stien, postelí, matracov), údaje 

sú k dispozícii vo Výročnej správe o hospodárení VI Družba UK za rok 2016.  

Riaditeľ VI Družba UK prezentoval porovnanie medzi cenami za ubytovanie VI Družba 

UK a inými vysokoškolskými internátmi v Bratislave. Pri porovnaní cien je potrebné brať do 

úvahy aj štandard ubytovania a stav budov. V cene za ubytovanie vo VI Družba UK je zahrnutá 

aj výmena posteľného prádla dvakrát mesačne (jedno pranie posteľného prádla spôsobuje 



náklady 2,52 €), na STU 30/38 nie je v cene za ubytovanie zahrnuté internetové pripojenie 

(dodatočný poplatok 4,60 €/mesiac). V prípade, že by sa dodatočné poplatky započítali do ceny 

za ubytovanie na internátoch STU, cena za ubytovanie v internátoch STU by bola vyššia ako 

cena za ubytovanie po navrhovanom zvýšení cien za ubytovanie študentov a zamestnancov UK 

vo VI Družba UK.  

Riaditeľ VI Družba UK na záver úvodného slova zdôraznil, že navrhované zvýšenie 

ceny za ubytovanie študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK predstavuje 3,53 €/mesiac.  

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert 

Zsembera informoval, že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. júna 2017, 

neprijala k nemu platné uznesenie (návrh uznesenia, ktorým by komisia odporučila AS UK 

schváliť materiál, nebol komisiou schválený). Komisia za problematický aspekt zvýšenia ceny 

za ubytovanie považuje pracovnú efektivitu zamestnancov VI Družba UK, zvýšenie ceny za 

ubytovanie o 3,53 €/mesiac nepredstavuje odstrašujúci faktor. Podrobnosti pripomienok členov 

komisie k predloženému materiálu sú uvedené v zápisniciach zo zasadnutí komisie a písomných 

stanoviskách študentských častí akademických senátov LF UK, PraF UK a PriF UK. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, 

že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. júna 2017 a odporučila, aby AS UK 

prerokoval dôvody zvýšenia ceny za ubytovanie vo VI Družba UK.  

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc otvoril rozpravu.  

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo reagoval na pripomienky členov Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK uvedené v zápisniciach z jej zasadnutí.  

K porovnaniu cien za ubytovanie medzi vysokoškolskými internátmi UK, STU a EU a 

výhrade, že už pred navrhovaným zvýšením cien má VI Družba UK najvyššie ceny za 

ubytovanie v Bratislave uviedol, že porovnanie považuje za nekorektné, pretože VI Družba UK 

poskytuje vyšší štandard ubytovania než internáty STU (bolo by potrebné k cenám za 

ubytovanie v internátoch STU pripočítať cca 10 € za chladničku, internetové pripojenie, 

poskytnutie posteľného prádla a jeho výmenu dvakrát mesačne). Osobne navštívil internát 

Ekonomickej univerzity na Starohájskej ul., ktorý má nízke ceny za ubytovanie (43 €), ale aj 

nízky štandard ubytovania (pôvodné 35-ročné umakartové jadrá, pôvodné okná, študenti 

nemajú v cene za ubytovanie započítanú chladničku, internát neposkytuje možnosti 

stravovania).  

K efektívnosti práce zamestnancov VI Družba UK meranej porovnaním mzdových 

nákladov k ostatným nákladom VI Družba UK uviedol, že daný parameter nemá žiadny vzťah 

k efektivite práce. VI Družba UK nevyužíva externé firmy na upratovanie, údržbu a strážnu 

službu, tieto činnosti vykonáva prostredníctvom interných zamestnancov (pomer mzdových 

nákladov k ostatným nákladom v prípade zabezpečovania uvedených činností dodávateľským 

spôsobom klesne, ale efektivita výkonu týchto činností sa nemusí zvýšiť; kvalita výkonu práce 

interných zamestnancov sa lepšie dá sledovať).  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že rozpočet VI Družba UK 

nemôže byť schválený ako deficitný, z prezentovaných údajov o nákladoch VI Družba UK je 



zrejmé, že k zvýšeniu ceny za ubytovanie prísť musí. Úlohou AS UK je schvaľovať ceny za 

ubytovanie, nie ich určovať. VI Družba UK by nemala z výnosov podnikateľskej činnosti 

dotovať ubytovacie služby pre študentov a zamestnancov UK, deficit predstavuje cca 200 tis. 

€. Zvýšenie ceny za ubytovanie zodpovedá cene „dvoch pív mesačne“, požiadal preto AS UK 

o podporu predloženého materiálu.  

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo doplnil svoje predchádzajúce vystúpenie o 

informáciu, že efektivita výkonu vrátnej služby (počet pracovníkov) závisí aj od počtu dní ich 

práceneschopnosti.  

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. uviedol, že podstatné sú prevádzkové náklady VI Družba UK. 

Opýtal sa, či po navýšení cien za ubytovanie budú náklady plne pokryté výnosmi z platieb za 

ubytovanie. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že po navrhovanom zvýšení 

cien za ubytovanie 31/38 budú prevádzkové náklady na hlavnú činnosť VI Družba UK plne 

pokryté, výnosy z podnikateľskej činnosti budú môcť byť použité na rozvoj ubytovacieho 

zariadenia.  

RNDr. Eva Viglašová sa opýtala, aké percento študentov využíva možnosť výmeny 

posteľného prádla dvakrát mesačne. Z titulu predsedníčky študentskej časti Akademického 

senátu PriF UK informovala o uznesení ŠČ AS PriF UK, ktorý bolo vyslovené odmietavé 

stanovisko k predloženému materiálu. Viacerí členovia študentskej časti AS PriF UK uviedli, 

že od prvého roka štúdia na UK bývajú vo VI Družba UK, v súčasnosti sú doktorandmi, cena 

za ubytovanie sa zvyšovala už dvakrát, ale na kvalite poskytovaných ubytovacích služieb VI 

Družba UK sa to neprejavilo. Pred dvoma rokmi sa zvyšovala cena za ubytovanie o 5 €, za dva 

roky súčasne narástli mzdové náklady o 292 tis. €.  

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že nárast mzdových nákladov je 

dôsledkom legislatívnych zmien (nárast odvodov z dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, nárast výšky minimálnej mzdy) a nárastu nákladov za energie.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. položil otázku, na aký účel má slúžiť 

podnikateľská činnosť vysokoškolských internátov UK. Nesúhlasí s tým, aby sa z 

podnikateľskej činnosti dotovala cena za ubytovanie študentov UK, pretože nie všetci študenti 

dostanú pridelené ubytovanie vo vysoko- školských internátoch.  

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo k nákladom za pranie posteľnej bielizne 

uviedol, že nemá k dispozícii štatistický prehľad o využívaní tejto služby zo strany ubytovaných 

študentov, ide však o nákladovú položku a ubytovaní študenti túto službu k dispozícii majú. Ak 

by sa mala VI Družba UK vydať cestou vyčleňovania služieb z ceny za ubytovanie, musela by 

sa osobitne spoplatňovať aj chladnička a internetové pripojenie. Opätovne zdôraznil, že na 

rozvoj VI Družba UK boli v ostatných dvoch rokoch vynaložené nemalé finančné prostriedky 

(v roku 2016 110 tis. € - výmena okien, matracov, atď., rok 2017 90 tis. € - výmena 

vodovodného potrubia, perín, vankúšov, atď.). Bude potrebné z vlastných zdrojov VI Družba 

UK rekonštruovať stravovacie zariadenie, keďže na túto investičnú akciu nie je poskytovaná 

štátna dotácia. Ďalej uviedol, že v cene za ubytovanie vo vysoko- školských internátoch STU 

je kalkulovaná nákladová položka na rozvoj.  



RNDr. Eva Viglašová sa vyslovila za vyčlenenie prania posteľného prádla z 

poskytovaných služieb zahrnutých do ceny za ubytovanie študentov UK vo VI Družba UK.  

Mgr. Peter Kopáč (hosť zasadnutia, vedúci Centra informačných technológií UK) 

uviedol, že v doterajšom priebehu rozpravy absentuje perspektíva. CIT UK osem rokov 

podporuje centralizovaný ubytovacieho procesu na UK a je badateľné, že študenti UK preferujú 

ubytovanie vo VI Družba UK na úkor ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny 

UK (VI Družba UK má dlhodobo plne obsadenú ubytovaciu kapacitu). Aktuálne je ubytovanie 

vo VI Družba UK poskytované prevažne len študentom LF UK, PraF UK a PriF UK. 

Ubytovacia kapacita VI Družba UK je v ubytovacom procese na UK obsadená ako prvá, 

študenti UK si od roku 2014 môžu vybrať lôžko v konkrétnom ubytovacom zariadení UK (t. j. 

môžu ísť bývať na VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ak sa im javí lôžko vo VI Družba UK ako 

predražené, ale nedeje sa tak).  

Mgr. Viktor Svetský uviedol, že 7 rokov pôsobil v súkromnej firme ako manažér. Ak 

existuje možnosť udržať cenu, mali by sa najskôr skresať nákladové položky. Opýtal sa, či boli 

do výpočtu nákladov pre určenie cien za ubytovanie započítané aj náklady vo výške 30 tis. € 

na pranie bielizne pre hotel Družba.  

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo reagoval, že náklady hlavnej činnosti a 

podnikateľskej činnosti musia byť podľa zákona o vysokých školách účtovne vykazované 

osobitne.  

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že 

nadobudla pocit nepochopenia princípov hodnotenia hospodárnosti, účtovania a tvorby 

výročnej správy o hospodárení zo strany viacerých členov študentskej časti AS UK a Komisie 

pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. Ponúkla preto spoluprácu a možnosť 

vysvetlenia účtovných princípov a zdaňovania hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti 

verejnej vysokej školy.  

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo pripomenul, že členovia Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK boli s ekomomickou situáciou vo VI Družba UK 

podrobne oboznámení 32/38 na zasadnutí komisie dňa 17. mája 2017, ktoré trvalo vyše sedem 

hodín.  

Mgr. Marek Pleva k porovnaniu mzdových nákladov a ostatných nákladov medzi VI 

Družba UK (40%) a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (26%) uviedol, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

zabezpečuje údržbu a vrátnu službu internými zamestnancami rovnako, ako to robí aj VI 

Družba UK.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že prezentované informácie nie 

sú pravdivé. Veľké množstvo činností VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečujú externé 

(vysúťažené) firmy s vysokými cenami za poskytované služby. Outsourcinguje sa upratovanie 

vonkajších plôch, dokonca sa hradí aj odpratávanie snehu v letných mesiacoch. 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc predniesol v súlade s čl. 23 ods. 2 Rokovacieho 

poriadku AS UK procedurálny návrh na skončenie rozpravy. 



prítomných kvórum za proti zdržal sa 

40 21 27 2 11 

 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.  

Uznesenie č. 123/2017:  

Akademický senát UK  

I. schvaľuje Cenník - študenti UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 

1. septembra 2017,  

II. schvaľuje Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou 

od 1. septembra 2017. 
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Vážení zástupcovia akademickej samosprávy Univerzity Komenského v Bratislave, 

 

 

dovoľujeme si ako zástupcovia Študentskej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, vyjadriť nesúhlas so zvýšením cien za 

ubytovanie študentov a zamestnancov na VI Družba UK takým spôsobom, ako to navrhuje 

riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo. Predmetný návrh na zvýšenie cien za ubytovanie 

študentov a zamestnancov má byť prejednávaný na pôde Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 28.06.2017. 

 

Navrhované zvýšenie cien za ubytovanie študentov a zamestnancov nepovažujeme za 

adekvátne a vhodné, pretože už v súčasnom období má VI Družba UK neprimerane vysoké 

ceny v porovnaní s ostatnými ubytovacími zariadeniami Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

S pozdravom v mene Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, zostáva 

 

 

 

Bc. Roman Bisták, 

podpredseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 




