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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  13.06.2017 (návrh zápisnice) 

Zá p i s n i c a  

zo 16. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 17. 05. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia:  11.30 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  priestory VI Družba UK (Botanická 25, Bratislava 4) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch a ich dislokácie pre akademický rok 

2017/2018.  

3. Výročná správa VI Družba UK o hospodárení za rok 2016.  

4. Návrh rozpočtu VI Družba UK na rok 2017.  

5. Informatívna správa o činnosti VI Družba UK za rok 2016.  

6. Rozvojový plán a strategický zámer VI Družba UK na rok 2017 a pro futuro.  

Prestávka na obed a následná prezentácia vybraných priestorov VI Družba UK.  

7. Návrh ubytovacieho (internátneho) poriadku VI Družba UK platného pre akademický rok 

2017/2018 – prvé čítanie.  

8. Návrh vzorov zmlúv o ubytovaní VI Družba UK pre študentov a zamestnancov platných pre 

akademický rok 2017/2018. 

9. Rôzne.  

10. Záver. 

 

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

Zsembera. 

 

  

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 
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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 a pozvaných hostí, ktorí sa zo zasadnutia 

ospravedlnili.  

 

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

počtu 11 členov komisie prítomných 7 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 

programu uvedeného na pozvánke. 

 

Bod č. 2: Rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch a ich dislokácie pre 

akademický rok 2017/2018 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval o návrhu rozdelenia ubytovacej kapacity pre 

akademický rok 2017/2018. Oproti predchádzajúcemu akademickému roku bolo na akademický rok 

2017/2018 vyčlenených 220 lôžok na partnerské ubytovanie a 300 lôžok na medzifakultné ubytovanie, 

a preto bol počet lôžok pridelených pre jednotlivé fakulty znížený. Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) uviedol, 

že návrh počtu lôžok vyčlenených pre medzifakultné a partnerské ubytovanie vychádza zo zvyšujúceho 

sa záujmu študentov o daný typ ubytovania v posledných rokoch.  

 

Predseda komisie konštatoval, že najviac lôžok bolo ubratých PriF UK, pretože daná fakulta mala 

v minulom akademickom roku nadhodnotený počet lôžok. Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK) potvrdil túto 

skutočnosť a súhlasil s ubratím počtu lôžok. 

 

Predseda komisie konštatoval, že obdržal požiadavku na ubytovanie 5 študentov z RKCMBF UK 

a 6 študentov z EBF UK, ktorí budú ubytovaní na kapacite rezervy komisie.  

 

Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK) informoval o skutočnosti, že 5 študentov z JLF UK spolupracujúcich 

so SAV bude v nasledujúcom akademickom roku potrebovať ubytovanie. Predseda komisie konštatoval, 

že ubytovanie im bude poskytnuté z rezervy komisie.  

 

Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK) navrhol, aby na internáte VI Družba UK boli ubytovávaní aj študenti 

z FMFI UK. Podpredseda komisie Bc. Filip Vincent (PraF UK) sa vyslovil proti tomuto návrhu a 

odporučil, aby bola na VI Družba zachovaná historická zvyklosť ubytovávania študentov z PraF UK, 

PriF UK a LF UK. 

 

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) informoval, že budúci kalendárny rok už bude pravdepodobne fungovať 

systém podávania žiadostí o ubytovanie pre zahraničných študentov. Taktiež informoval o technických 

zmenách v elektronickej žiadosti o ubytovanie, ktoré sa začnú aplikovať už počas najbližšieho podávania 

žiadostí o ubytovanie. 
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Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 1:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

I. schvaľuje 

rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch (reálnej ubytovacej kapacity) a ich dislokácie 

pre akademický rok 2017/2018 podľa Prílohy č. 1 k zápisnici. 

II. 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 pre akademický rok 2017/2018 podľa bodu I. tohto uznesenia a v súlade s čl. 6 ods. 5 

vnútorného predpisu UK č. 8/2017. 

III. poveruje  

predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať všetky potrebné opatrenia 

v súvislosti s ubytovávaním žiadateľov na akademický rok 2017/2018 s poukazom na čl. 6 ods. 8 

vnútorného predpisu UK č. 8/2017. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Výročná správa VI Družba UK o hospodárení za rok 2016 

Bod č. 4: Návrh rozpočtu VI Družba UK na rok 2017 

Bod č. 5: Informatívna správa o činnosti VI Družba UK za rok 2016 

Bod č. 6: Rozvojový plán a strategický zámer VI Družba UK na rok 2017 a pro futuro 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval prítomných členov komisie, že riaditeľ VI Družba 

UK Mgr. Ivan Daňo predstaví predmetné body v rámci jedného súvislého príspevku. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo informoval o skutočnosti, že VI Družba UK je v prevádzkovej 

(nie v účtovnej) strate z hlavnej činnosti. VI Družba UK síce v hlavnej činnosti vykazuje zisk, ide však 

len o účtovný zisk. V účtovnom zisku sú započítané aj položky ako poplatky za internetové prípojky, 

ktoré nie je možné použiť na pokrytie prevádzkových nákladov VI Družba UK, a štátna dotácia. Štátna 

dotácia reálne príde na účet ubytovacieho zariadenia znížená o kapitálové výdavky, ktoré nie sú VI 

Družba UK vyplácané. Prevádzkovú stratu z hlavnej činnosti VI Družba UK dotuje 

z príjmov podnikateľskej činnosti. VI Družba UK pre súčasné nízke platy svojich zamestnancov má 
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problém s hľadaním kvalifikovanej pracovnej sily najmä v oblasti technických činností (údržba, 

upratovacie práce). Poplatok za internet vo výške 5,97 Eur sa odkladá na osobitnom účte  a z predmetných 

financií sa hradí len údržba a správa internetovej siete. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo vysvetlil, že VI Družba UK je zamerané najmä na poskytovanie 

služieb (kongresové centrum, hotel) pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. VI Družba UK má príjmy 

z prenájmu priestorov na úrovni cca 70.000,- Eur ročne a ďalšie príjmy z prenájmu zasadačiek 

a kongresových miestností v kongresovom centre vo výške 20.332,- Eur. Tržby z podnikateľskej činnosti 

v oblasti ubytovacích služieb boli v roku 2016 vo výške 362.444,- Eur.  

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo informoval členov komisie o skutočnosti, že bude požadovať 

schválenie zvýšenia cien ubytovania na nasledujúci akademický rok od príslušných autorít. Členom 

komisie riaditeľ VI Družba UK prezentoval dôvody, pre ktoré VI Družba UK bude navrhovať schválenie 

zvýšenia cien za ubytovanie študentov a zamestnancov UK.  

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo na otázku členom komisie ohľadom zostatkov na bankových 

účtoch odpovedal, že VI Družba UK má na účtoch financie za uhradené ubytovacie kaucie od 

ubytovaných študentov a z poplatku za internet, ktoré nemôže použiť na prevádzkové potreby, pretože 

ich použitie je viazané na špecifický účel. 

 

Predseda komisie informoval, že podľa jeho vedomosti CIT UK pripravuje cenník za poskytovanie 

internetových služieb a následne sa spôsob využitia poplatku za internet modifikuje. Predseda komisie 

apeloval, že daný proces je potrebné ukončiť čím skôr, pretože sme už vo fáze údržby internetovej siete 

a prípadná komplexná obnova internetovej siete prichádza do úvahy len vo vzdialenejšej budúcnosti. 

 

RNDr. Eva Viglašová (PriF UK) sa opýtala na výpočet nákladov VI Družba UK na jedného študenta, 

keďže daná suma sa od roku 2015 do roku 2016 znížila. Ľudmila Leváková (VI Družba UK) odpovedala, 

predmetný údaj sa týka aj izieb z hotela a izolačných izieb.  

 

Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) sa opýtal na výnosy zo študentského ubytovania – rozdiel medzi rokom 

2015 a rokom 2016. Ľudmila Leváková (VI Družba UK) odpovedala, že v roku 2015 bol problém 

s vyplácaním štátnej dotácie, preto je daný údaj nepresný. 

 

Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) sa opýtal na príjmy z letného ubytovania študentov v roku 2016 – 

konkrétne zníženie o viac ako 50.000,- Eur oproti roku 2015. Mgr. Blažej Svoboda (VI Družba UK) 

vysvetlil, že v tabuľke je uvedený nesprávny údaj pri letnom ubytovaní študentov v roku 2016. Presné 

údaje boli Mgr. Blažejom Svobodom (VI Družba UK) prezentované na záver zasadnutia komisie po 

preverení reálnych počtov v ubytovacom informačnom systéme VI Družba UK. 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa opýtal na vysoký príjem z pokút a penále v sume 11.189,84 

Eur. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo vysvetlil, že to sú všetko príjmy z pokút od študentov za 

poškodzovanie majetku VI Družba UK, porušovanie Ubytovacieho poriadku VI Družba UK a zmluvy 

o ubytovaní, ktoré sa podarilo pracovníkom VI Družba UK objasniť. Predseda komisie Bc. Róbert 

Zsembera sa následne opýtal, aké opatrenia zaviedol VI Družba UK na zníženie predmetnej sumy. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že VI Družba UK nie je zodpovedný za správanie 
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študentov a postihuje všetky porušenia právnych noriem, ktoré sa objasnia. Riaditeľ VI Družba UK 

vyzval členov komisie, aby v rámci svojich kompetencií apelovali na ubytovaných študentov, aby 

nepoškodzovali majetok VI Družba UK a dodržiavali ustanovenia Ubytovacieho poriadku VI Družba 

UK a zmluvy o ubytovaní. 

 

Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK) sa opýtal na pokles príjmov zo stravovania na VI Družba UK. Riaditeľ 

VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že študenti majú problém chodiť sa stravovať. Internáty sú 

podľa názoru riaditeľa VI Družba UK cez víkend prázdne z dôvodu možnosti cestovania vlakmi zadarmo 

ubytovanými študentmi, čo má priamo za následok nižší počet stravníkov. Riaditeľ VI Družba UK uznal, 

že súčasný stav stravovacieho zariadenia si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, ktorú VI Družba UK 

plánuje realizovať v roku 2019. 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa opýtal na spôsob predaja stravných lístkov a následnú kontrolu 

ich použitia. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že VI Družba UK predáva stravné lístky, 

pričom následne ich prepláca a kontroluje spôsob ich použitia zo strany súkromného prevádzkovateľa 

jedálne.  

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo informoval, že VI Družba UK v budúcnosti pripravuje viaceré 

svojpomocné rekonštrukcie.  

 

Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK) sa opýtal, prečo VI Družba UK počas letného ubytovania sťahuje 

študentov. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že počas letných mesiacov prebiehajú 

rekonštrukcie izieb a potrebuje poskytnúť ubytovanie organizovaným skupinám externých ubytovaných 

v rámci podnikateľskej činnosti. Na izbách VI Družba UK počas mesiacov júl a august prebieha 

generálne upratovanie (najmä umývanie okien, radiátorov, nábytku), technická údržba vykonávaná 

pracovníkmi hygieny a údržby VI Družba UK a kontrola funkčnosti internetových prípojok. Podľa 

riaditeľa VI Družba UK v prípade, že by všetci študenti mali možnosť ostať počas letných prázdnin na 

izbách pridelených počas akademického roka, tak takéto práce by nebolo možné vykonať. Riaditeľ VI 

Družba UK zodpovedá za hygienu a prevádzku v celom objekte VI Družba UK, a preto sa VI Družba 

UK snaží pripraviť izby pre nasledujúci akademicky rok c čo najlepšom stave.  

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa opýtal na stratégiu hotela a kongresového centra. Riaditeľ VI 

Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že príjmy kongresového centra a hotela sa zvyšujú. Vyzdvihol 

kvalitu poskytovaných stravovacích služieb, pretože je často vyslovená pochvala zo strany stravníkov. 

Ceny za prenájom kongresového centra neplánuje zvyšovať, pretože často je prenajímané zo strany fakúlt 

UK a cenová hladina prenájmu kongresového centra je nastavená tak, aby boli konkurencieschopní 

v rámci poskytovaných služieb v Bratislave. Hotel má dobrú vyťaženosť vzhľadom na umiestnenie 

a úroveň poskytovaných služieb. Izby v hoteli sú zrekonštruované, pričom v posledných rokoch bolo 

investovaných približne 500.000,- Eur do rekonštrukcie hotela. VI Družba UK nevyužíva bookingové 

agentúry na sprostredkovania ubytovania v hoteli, pretože bookingové agentúry vyžadujú vysokú odplatu 

za poskytovanie predmetných služieb. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo tiež uviedol, že náklady 

na hotelovú izbu sa pohybujú v rozsahu 25,- až 30,- Eur. 

 

Na záver diskusie viacerí členovia komisie vyslovili výhradu voči predloženým materiálom, pretože 

predmetné materiály podľa ich názoru neboli spracované na dostatočnej úrovni a obsahovali nepresné 
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údaje (napr. počet ubytovaných počas letného ubytovania v roku 2016).  

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera následne prerušil diskusiu k predmetným bodom. 

 

Prítomní členovia komisie a hostia následne v sprievode riaditeľa VI Družba UK vykonali prehliadku 

vybraných priestorov VI Družba UK a prijali pozvanie na spoločný obed. 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera následne znova otvoril diskusiu k predmetným bodom. 

 

Mgr. Blažej Svoboda (VI Družba UK) prezentoval na dožiadanie komisie presné počty ubytovaných 

študentov počas letného ubytovania: 

- v roku 2015: celkom 336, z toho 48 postgraduálnych študentov; 

- v roku 2016: celkom 398, z toho 50 postgraduálnych študentov. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo informoval o zrealizovaných projektoch v roku 2016:  

- preinvestovalo sa cca 110.000,- Eur na vylepšenie ubytovacích služieb pre študentov (70.000,- 

Eur na výmenu okien, 40.000,- Eur na nákup 400 ks matracov);  

- work-out ihrisko (študentský projekt v spolupráci so študentom PraF UK Mgr. Lukášom 

Huňarom); 

- čiastočná výmena obkladov v kúpeľniach, vykurovacích telies; 

- izolácia strechy kongresového centra; 

- rekonštrukcia podhľadu zasadacích priestorov a chodieb v budove kongresového centra  

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo informoval o plánovaných investíciách v roku 2017: 

- výmena balkónových okien a dverí vo výške cca 70.000,- Eur; 

- nákup 500 ks vankúšov na študentské izby vo výške cca 10.000,- Eur; 

- výmena stúpačiek na teplú a studenú vodu v bloku DI – ľavé krídlo (prostredníctvom 

zamestnancov VI Družba vrátane nákupu materiálu vo výške cca 5.000,- Eur). 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo informoval o projektoch plánovaných v dlhodobom horizonte: 

- rekonštrukcia stúpačiek a kúpeľní vo výške cca 3.000.000,- Eur (projekt realizácie  predložil 

k nahliadnutiu); 

- rekonštrukcia jedálne vo výške cca 500.000,- Eur až 800.000 Eur (internátny/súkromný sektor, 

projekt bude predložený na schválenie pravdepodobne v máji 2018 alebo júni 2018, projektovú 

štúdiu navrhovaného stavu jedálne po rekonštrukcii prezentoval členom komisie). 

 

Medzi prítomnými členmi komisie a hosťami následne prebehla diskusia o zmene doby predaja stravných 

lístkov na stravovanie v jedálni takým spôsobom, aby ich predaj bol prístupnejší pre študentov a zároveň 

bol deklarovaný apel, aby sa čo možno najskôr prešlo z papierových stravných lístkov na elektronizáciu 

služieb stravovania. Predseda komisie upozornil na psychologický aspekt cien za stravovanie (napr. pri 

využití stravného lístka pri kúpe raňajok a pod.). Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo prisľúbil zmenu 

doby predaja stravných lístkov v prospech študentov. 

 

Na zasadnutí následne prebehla diskusia o nasledujúcich otázkach: 

- o žiadostiach o ubytovanie pre zamestnancov (cenník, pokyny, formulár a pod.); 
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- zavedenie a zhodnotenie rôznych faktorov pre zvýšenie počtu stravníkov (nastavenie predaja 

lístkov, inovácie prostredia a pod.); 

- verzia webovej stránky v angličtine – špeciálne pre Erasmus študentov. 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera následne ukončil diskusiu k predmetným bodom. 

 

Bod č. 7: Návrh ubytovacieho (internátneho) poriadku VI Družba UK platného pre 

akademický rok 2017/2018 – prvé čítanie 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo predložil členom komisie návrh Ubytovacieho poriadku VI 

Družba UK platného pre akademický rok 2017/2018. 

 

Prítomní členovia komisie vzali na vedomie predložený materiál a po zapracovaní pripomienok ho 

odporučili riaditeľovi VI Družba UK schváliť. 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval, že predmetný návrh odkonzultuje s OLP RUK. 

 

Bod č. 8: Návrh vzorov zmlúv o ubytovaní VI Družba UK pre študentov a zamestnancov 

platných pre akademický rok 2017/2018 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo predložil členom komisie návrhy vzorov zmlúv o ubytovaní 

študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK. Do návrhov vzorov zmlúv boli následne zapracované 

pripomienky členov komisie. 

 

Prítomní členovia komisie vzali na vedomie predložený materiál a po zapracovaní pripomienok ho 

odporučili riaditeľovi VI Družba UK schváliť. 

 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval, že predmetné návrhy vzorov zmlúv odkonzultuje 

s OLP RUK. 

 

Bod č. 9: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 10: Záver 

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

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  18.00 hod. 

 

Nasledujúce 17. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční 

dňa 14. júna 2017 (streda) o 11.30 hod. v priestoroch zasadačky rektora v Rektoráte UK. 

 

Zapísal:  

Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie) 
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 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

  

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

v zastúpení: Bc. Filip Vincent 

 podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 



 

N e a k c e p t o v a n é  p r i p o m i e n k y  

k návrhu zápisnice zo zasadnutia  

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 17.05.2017 

 

 

 strana 4 – schválené znenie zápisnice: 

 

RNDr. Eva Viglašová (PriF UK) sa opýtala na výpočet nákladov VI Družba UK na jedného študenta, 

keďže daná suma sa od roku 2015 do roku 2016 znížila. Ľudmila Leváková (VI Družba UK) odpovedala, 

predmetný údaj sa týka aj izieb z hotela a izolačných izieb. 

 

Neakceptovaná pripomienka k návrhu zápisnice zaslaná riaditeľom VI Družba UK: 

RNDr. Eva Viglašová (PriF UK) sa opýtala na výpočet nákladov VI Družba UK na jedného študenta, 

keďže daná suma sa od roku 2015 do roku 2016 znížila. Ľudmila Leváková (VI Družba UK) odpovedala, 

že v tabuľke č. 9 ide o štatistický údaj, kde sú zahrnuté výnosy aj od študentov počas hlavných prázdnin 

2016, ktoré patria do podnikateľskej činnosti.  

 

Podľa čl. 38 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku AS UK zápisnica zo zasadnutia obsahuje stručný opis 

priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu. Pripomienkované tvrdenie nebolo na zasadnutí 

komisie prednesené v navrhovanom znení. 

 

 

 strana 4 – schválené znenie zápisnice: 

 

Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) sa opýtal na výnosy zo študentského ubytovania – rozdiel medzi rokom 

2015 a rokom 2016. Ľudmila Leváková (VI Družba UK) odpovedala, že v roku 2015 bol problém 

s vyplácaním štátnej dotácie, preto je daný údaj nepresný. 

 

Neakceptovaná pripomienka k návrhu zápisnice zaslaná riaditeľom VI Družba UK: 

Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) sa opýtal na výnosy zo študentského ubytovania – rozdiel medzi rokom 

2015 a rokom 2016. Ľudmila Leváková (VI Družba UK) odpovedala, že výnosy zo študentského 

ubytovania boli v roku 2016 vyššie, nakoľko stúpli tržby z lepšej obsadenosti lôžok študentov a lektorov. 

 

Podľa čl. 38 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku AS UK zápisnica zo zasadnutia obsahuje stručný opis 

priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu. Pripomienkované tvrdenie nebolo na zasadnutí 

komisie prednesené v navrhovanom znení. 

 

 

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


