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N á v r h  u zn es e n i a  AS  U K 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

návrh na úpravu cien za ubytovanie v kategóriách študenti a zamestnanci  

vo Vysokoškolskom internáte JLF UK v Martine (ul. P.O. Hviezdoslava 35, 036 01 Martin), 

a to s účinnosťou od 1. septembra 2016. 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe 15. apríla 2016 
Materiál doručený v elektronickej podobe 13. apríla 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu áno 
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK 388/2016 - KR 
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 83/2016 
Predkladateľ materiálu prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 
Materiál vypracoval PhDr. Jana Seryjová 

riaditeľka VIaJ 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

1. Sprievodný list dekana JLF UK zo dňa 7. apríla 2016. 
2. Kalkulácia nákladov na lôžko za rok 2015. 
3. Stanovisko Študentskej samosprávy pri VI JLF UK v Martine k navrhovanej úprave 

cien za ubytovanie s účinnosťou od 01.09.2016. 
4. Výpis uznesení z Vedenia JLF UK konaného dňa 8.2.2016. 
5. Výpis z uznesení Akademického senátu JLF UK konaného dňa 21.3.2016. 

 
I II.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK 
materiál postúpený dňa 7. apríla 2016 

čl. 11 ods. 3 písm. e) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

 
IV.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Uznesenie č. 3 z 5. zasadnutia Komisie pre vysok. internáty a ubytov. AS UK dňa 13.04.2016: 
 
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému 
senátu UK schváliť Návrh na úpravu cien za ubytovanie v ubytovacom zariadení JLF UK 
v Martine v kategóriách študent a zamestnanec s účinnosťou od 01.09.2016. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 10 zo 4. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 18. mája 2016: 
 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK o prerokovaní materiálu na 5. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubyto-
vanie AS UK dňa 13. apríla 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 
5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
VI.  Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01 Martin 

Univerzita Komenského v Bratislave 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
rektor U K v Bratislave 
Šafárikovo námestie č. 6 
81499 B r a t i s l a v a 1 

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Miesto a dátum odoslania: 
152/2016 AID/2 7. apríla 2016 

Vec: Návrh na zmenu cien za ubytovanie v ubytovacom zariadení J L F U K v Martine 

Vaša Magnificencia, 

dovoľujem si Vám predložiť návrh na úpravu cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom 
internáte Jesseniovej LF U K v Martine, a to s účinnosťou od 1. septembra 2016. 

Jesseniova LF U K v Martine má dve ubytovacie zariadenia, pričom návrh na zmenu 
ceny sa predkladá len za Vysokoškolský internát na ul . P.O. Hviezdoslava 35. Návrh bol na 
Jesseniovej LF U K v Martine prerokovaný a odporučený týmito orgánmi: 
- študentská samospráva pri Vysokoškolskom internáte JLF U K v Martine dňa 3.2.2016, 
- Vedenie Jesseniovej LF U K v Martine dňa 8.2.2016, 
- Akademický senát Jesseniovej LF U K v Martine dňa 21.3.2016. 

Vážený pán rektor, 
prosím Vás o vyslovenie predchádzajúceho súhlasu s návrhom na úpravu cien za 

ubytovanie a zároveň o jeho predloženie na rokovanie Akademického senátu U K v Bratislave 
v súlade s ČI. 9 ods. 1 vnútorného predpisu U K č. 5/2007 Pravidlá pre stanovenie ceny za 
ubytovanie vo vysokoškolských internátoch U K v Bratislave v platnom znení. 

V prílohe prikladáme: 
- návrh na úpravu cien za ubytovanie v kategórii študent a zamestnanec so zdôvodnením 
- kalkuláciu nákladov 
- kópia stanoviska Študentskej samosprávy pri V I JLF U K v Martine k navrhovanej úprave 

cien za ubytovanie s účinnosťou od 1.9.2016, 
- výpis uznesenia Vedenia JLF U K v Martine zo dňa 8.2.2016 
- výpis uznesenia AS JLF U K v Martine zo dňa 21.3.2016. 

Ďakujem za ústretovosť. 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO 

c , V BRATISLAVE 
í> UCtOU JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA 

Malá Hora 10701/4A 
^ 036 01 MARTIN 2A 

prof. MUDr. Ján Danko, C S c 
dekan fakulty 

Na vedomie: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc, predseda AS U K v Bratislave 

Telefón: 043/2633111 Fax: 043/2633300 IČO: 00397865 
E-mall: sdek@jfmed.uniba.sk Internet: http://www.jfmed.uniba.sk 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01 Martin 

1. Návrh na úpravu cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri J L F U K v Martine, ul. 
P.O. Hviezdoslava 35, 036 01 Martin, s účinnosťou od 1.9.2016 v súlade s ČI. 3 bod.l vnútorného 
predpisu U K č. 5/2007 Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo vysokoškolských 
internátoch U K v Bratislave (študenti) 

Typ izby 
Súčasná cena 

študent/mesiac 
v eurách 

Navrhovaná 
cena 

študent/mesiac 
v eurách 

Navrhovaná cena ak 
zostane neobsadené 

lôžko študent/mesiac 
v eurách 

2 - lôžková izba 
rekonštruovaná 

59,00 74 111 

3 - lôžková izba 
rekonštruovaná 

56,00 67,50 84 

Zdôvodnenie: 

Ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Jesseniovej LF UK v Martine boli naposledy 
upravované v roku 2010. Zýšenie cien sa týka iba 172 lôžok, a to v objekte na ul. P.O. Hviezdoslava 
č.35 (ďalej len "UZH"), čo predstavuje z celkovej ubytovacej kapacity vyčlenenej pre študentov cca 
18,3 %. Znamená to, že na 767 lôžkach (cca 81,7 % celkovej ubytovacej kapacity) sa ceny za 
ubytovanie nemenia. 

V septembri minulého roku sme ukončili kompletnú rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia 
UZH.. Všetky izby majú nové omietky, nové podlahové krytiny a keramické dlažby, sú vymenené 
pôvodné okná za plastové so žalúziami, bol dodaný nový nábytok, dvere, radiátory, nový kuchynský 
kút (minikuchynská linka s výlevkou a zabudovanou elektrickou dvojplatničkou, chladnička), vo 
vstupnej chodbe je nová vstavaná skriňa s úložným priestorom a vešiaková stena, v sociálnom 
zariadení je komletne vymenená sanita, pričom pôvodné vane boli nahradené sprchovacími kútmi. V 
celkom objekte sú nainštalované nové rozvody elektriky, vody, kanalizácie a prípojky na internetovú 
sieť. 

V porovnaní so zrekonštruovanými izbami v ubytovacom zariadení na ul. L. Novomeského v 
UZH: 
- používajú sociálne zariadenie 2 maximálne 3 osoby, (na Novomeského ul. je bunkový systém 

ubytovania a sociálne zariadenie využíva 10 osôb, pričom majú naviac 1 umývadlo); 
- kuchynský kútik má každá izba, používajú ho 2 maximálne 3 osoby (na Novomeského ul. je 

spoločné kuchynské zariadenie pre celú chodbu, čo predstavuje cca 80 osôb); 
- viac úložného priestoru ako je bežný štandard dosiahnutý tým, že vo vstupnej chodbe je vstavaná 

skriňa s nadstavcom (štandardnou výbavou je jednodielna skriňa s nadstavcom na ubytovaného 
študenta). 

V posledných rokoch zostáva časť ubytovacej kapacity neobsadená. Konkrétne k začiatku 
letného semestra AR 2015/2016 to bolo 106 lôžok čo predstavuje 11,3 % z ubytovacej kapacity 
vyčlenenej pre študentov {pozxí. sú tam započítaní aj študenti, ktorí odišli študovať v rámci 
výmenných programov do zahraničia). Nakoľko máme 100% ubytovanosť, nemáme na takto 
uvoľnené miesta koho posunúť. Voľné lôžka sa snažíme využívať komerčne, sú to ale krátkodobé 
požiadavky na ubytovanie, ktoré sa vyskytujú sporadicky. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby študenti, ktorí o to požiadajú, mohli bývať na izbe s 
jedným lôžkom neobsadeným až do vyčerpania voľnej ubytovacej kapacity. Nemáme jednolôžkové 
izby a týmto spôsobom by sa študentom umožnil väčší komfort. Cena za voľné lôžko by predstavovala 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01 Martin 

50 % z ceny za lôžko na príslušnej izbe. Na 2 - lôžkovej izbe by túto cenu platil jeden študent, na 3 -
lôžkovej izbe by sa cena za voľné lôžko rozdelila medzi zvyšných dvoch študentov. Návrh vychádza z 
veľkého záujmu študentov o takéto ubytovanie. 

Pre porovnanie uvádzame ešte ceny za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte na 
Novomeského ulici: 

Typ izby 
Súčasná cena 

študent/mesiac 
v eurách 

Cena ak zostane 
neobsadené lôžko 

študent/mesiac 
v eurách 

2 - lôžková izba 
rekonštruovaná 

59,00 88,50 

3 - lôžková izba 
rekonštruovaná 56,00 70,00 

2 - lôžková izba 52,00 78,00 
3 - lôžková izba 49,50 62,00 

2. Návrh na úpravu cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri J L F U K v Martine, ul. 
P.O. Hviezdoslava 35, 036 01 Martin, s účinnosťou od 1.9.2016 v súlade s ČI. 7 bod.l vnútorného 
predpisu U K č. 5/2007 Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo vysokoškolských 
internátoch U K v Bratislave (zamestnanci) 

| Typ izby 
Súčasná cena 

zamestnanec/mesiac 
v eurách 

Navrhovaná cena 
zamestnanec/mesiac 

v eurách 

2 - lôžková izba rekonštruovaná 71,44 80,00 
2 - lôžková izba rekonštruovaná 
(samostatné ubytovanie) 

107,16 120,00 

Zdôvodnenie: 

Dôvody na úpravu cien zamestnancov sú rovnaké ako pri úprave cien študentom - celková 
rekonštrukcia a lepšie ubytovacie podmienky. Percentuálne navýšenie ceny je nižšie ako u študentov 
vzhľadom na to, že spravidla sa jedná o mladých zamestnancov, ktorí nemajú dostatočné možnosti na 
vyriešenie si vlastného ubytovania, aleje v záujme fakulty udržať týchto zamestnancov v pracovnom 
pomere. 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
dekan fakulty 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Vysokoškolský internát a jedáleň 
ul. L. Novomeského č. 7, 036 01 Martin 

Kalkulácia nákladov na lôžko za rok 2015 
v súlade s vnútorným predpisom UK č. 5/2007 Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie 

vo vysokoškolských internátoch UK v Bratislave 

Kategória Čiastka v € 
energie, voda a komunikácie 161 629,29 
mzdy 55 858,95 
odvody 19 124,10 
materiál 79 082,54 
opravy a údržba 287 385,90 
ostatné tovary a služby 16 329,43 
ostatné náklady (zákonné sociálne náklady ) 9 366,78 
odpisy 32 377,30 
Spolu: 661 154,29 

Ďalšie údaje potrebné k výpočtu poplatkov za ubytovanie: 

Náklady celkom: 661 154,29 
- štátna dotácia 124 950 

536 204,29 

Počet ubytovaných osôb: 833 
Dĺžka akademického roka: 10 mesiacov 
Priemerný náklad na 1 lôžko: 64,37 € (536 204,29 : 833 : 10 = 64,37) 

Vypracovala: PhDr. Jana Seryjová, riaditeľka VI a J 
V Martine 01.02.2016 



•íloha č.5 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Vysokoškolský internát a jedáleň 
036 01 Martin, ul. L. Novomeského č. 7 

Stanovisko 
Študentskej samosprávy pri VI J L F UK v Martine k navrhovanej úprave cien za 

ubytovanie s účinnosťou od 01.09.2016 

Navrhovaná úprava cien za ubytovanie študentov od 1.9.2016 
vo VI pri J L F UK v Martine 

(s výnimkou zahraničných študentov samoplatcov) 

Lokalita Typ izby Ceny navrhnuté od 1.9.2016 
Ul. L. 2 - lôžková rekonštruovaná 59,00 
Novomeského 
Ul. L. 3 - lôžková rekonštruovaná 56,00 
Novomeského 
Ul. L. 2 - lôžková 52,00 
Novomeského 
Ul. L. 3 - lôžková 49,50 
Novomeského 
Ul. P.O. 2 - lôžková rekonštruovaná 73,75 
Hviezdoslava 
Ul. P.O. 3 - lôžková rekonštruovaná 67,20 
Hviezdoslava 

Cena za voľné (neobsadené lôžko) 50 % z ceny za lôžko v príslušnej 
izbe 

Úprava cien bola prerokovaná a schválená zástupcami jednotlivých ročníkov - členmi 
Študentskej samosprávy pri VI JLF UK v Martine dňa 03.02.2016. 

Súhlasím s návrhom na úpravu cien za ubytovanie s účinnosťou od 01.09.2016. 

larína Zimová 
predsedkyňa študentskej samosprávy 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01 MARTIN 

Vec: Výpis z Uznesení Vedenia J L F U K konaného dňa 8.2.2016 

Uznesenie č. 9/3/2016 

Vedenie JLF U K odporúča dekanovi schváliť výšku poplatkov za ubytovanie študentov a 
zamestnancov vo vysokoškolskom internáte s účinnosťou od 1. 9.2016 a predložiť ho na 
rokovanie Akademického senátu JLF U K a na schválenie Akademickým senátom UK v 
Bratislave. 

• V 
prof. M U D r . Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01 MARTIN 
A k a d e m i c k ý senát 

Vec: Výpis z Uznesení Akademického senátu J L F U K konaného dňa 21.3.2016 

Uznesenie č. 14/2016 

Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou poplatkov za ubytovanie na 
Vysokoškolskom internáte JLF U K súč innosťou od 1.9.2016 a odporúča predložiť návrh na 
schválenie Akademickému senátu U K v Bratislave. 

prof. MLlDr . Gabriela Nosáľová, DrSc. 
predsedníčka Akademického senátu JLF U K 
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