
Vážený pán predseda AS UK,

          na základe študentskej charty Erasmus+ a základného pravidla programu
Erasmus+  o zachovaní  rovnosti  študenta  voči  študentovi,  je  Univerzita
Komenského  v Bratislave  ako participant  na tomto  programe povinná  vytvoriť
rovnaké  podmienky  pre  všetkých  študentov  UK.  Vedenie  UK  v zmysle  tohto
nariadenia navrhuje od budúceho akademického roka zaviesť depozit vo výške
100  €  za  ubytovacie  priestory,  inventár,  kľúče  od  izieb  atď.,  pre  všetkých
ubytovaných študentov v internátoch UK za nasledovných podmienok:

1. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na celý akademický
rok, t.j. na dobu 10 mesiacov, budú platiť depozit v dvoch splátkach po 50
€. Bytné za mesiace september a február bude navýšené o výšku depozitu
50 €. Študenti uhradia bytné aj depozit v jednej platbe.

2. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na jeden semester,
t.j.  na  dobu  5 mesiacov,  budú  platiť  depozit  v jednej  platbe.  Bytné  za
mesiac september, prípadne február bude navýšené o výšku depozitu 100
€.

           Po odubytovaní študenta v zmysle Ubytovacieho poriadku internátu UK
a odovzdaní  izby,  inventáru,  kľúčov  od  izby  atď.,  bude  depozit  vrátený  späť
študentom. Prípadné pohľadávky, ktoré budú mať študenti voči internátom UK,
budú z depozitu odpočítané. 

Návrh uznesenia:

Akademický senát UK

a) berie na vedomie informáciu o potrebe vytvorenia rovnakých podmienok
pre všetkých študentov UK ubytovaných na vysokoškolských internátoch
UK  podľa  pravidiel  študentskej  charty  Erasmus+  a pravidiel  programu
Erasmus+ ,

b) podporuje návrh Vedenia UK na zavedenie depozitu vo výške 100 € pre
všetkých študentov UK ubytovaných na vysokoškolských internátoch UK za
nasledovných podmienok:

1. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na celý akademický
rok, t.j. na dobu 10 mesiacov, budú platiť depozit v dvoch splátkach po 50
€. Bytné za mesiace september a február bude navýšené o výšku depozitu
50 €. Študenti uhradia bytné aj depozit v jednej platbe.

2. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na jeden semester,
t.j.  na  dobu  5 mesiacov,  budú  platiť  depozit  v jednej  platbe.  Bytné  za
mesiac september, prípadne február bude navýšené o výšku depozitu 100
€.
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