UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Výpis uznesení
zo 7. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 17. 05. 2016
Uznesenie č. 1
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.
Uznesenie č. 2
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.
Uznesenie č. 3
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.
Uznesenie č. 4
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
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Uznesenie č. 5
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
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
21b

Čl. 69 ods. 2 Štatútu UK.
Čl. 69 ods. 4 Štatútu UK.

Bc. Róbert Zsembera
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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Príloha č. 1
k zápisnici zo 7. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 17. 05. 2016

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2016/2017
Prípravná fáza
A1

31.3.2016

Vyznačenie reálnej ubytovacej kapacity ubytovacích zariadení UK.
Požiadavky relevantných autorít na vyčlenenie izieb z reálnej
ubytovacej kapacity.

čl. 3 ods. 2 a 3

A2

20.5.2016

Zistenie aktuálneho ubytovania študentov pre stabilizáciu.

čl. 8 ods. 2

A3

31.5.2016

Oznámenie rozdelenia reálnej ubytovacej kapacity.

čl. 3 ods. 5

A4

10.6.2016

Aktualizácia cenníkov izieb/lôžok pre nasledujúci akademický rok.

čl. 3 ods. 6

A5

17.6.2016

CIT UK zabezpečí pripravenosť elektronického systému.

čl. 3 ods.7

A6

17.6.2016

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady
- potrebné na pridelenie bodov za aktivity
- údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP

čl. 5 ods. 2
príloha 1 ods. 1

A7

24.6.2016

Pridelenie bodov za aktivity žiadateľov študijnými oddeleniami fakúlt
UK.

čl. 5 ods. 2

Realizačná fáza
B1

7.7.2016

Začiatok podávania žiadostí o pridelenie ubytovania.
Začiatok lehoty na podávanie námietok pre údaje v el. systéme.

čl. 5 ods. 1 a 6

B2

20.7.2016

Koniec podávania žiadostí o pridelenie ubytovania.
Koniec lehoty na podávanie námietok pre údaje v el. systéme.

čl. 5 ods. 1 a 6

B3

22.7.2016

Povinnosť úhrady kaucie prijatými uchádzačmi.

čl. 5 ods. 4

B4

29.7.2016

Oznámenie vyhodnotenia námietok.
Vytvorenie a zverejnenie poradovníkov žiadateľov v elektronickom
systéme.

čl. 5 ods. 6
čl. 7 ods. 3

B5

1.8.2016

Notifikácia o nemožnosti stabilizácie izby.

čl. 8 ods. 2

B6

3.8.2016

Výber izieb: pokračujúci študenti (1. časť).
Preubytovanie doktoranda.

čl. 8 ods. 1 a 3
čl. 11 ods. 6

B7

4.8.2016

Výber izieb: pokračujúci študenti (1. a 2. časť).

čl. 8 ods. 1 a 3

B8
B9

5.8.2016
8.8.2016

Výber izieb: pokračujúci študenti (všetci).
Výber izieb: pokračujúci študenti (všetci) a prijatí uchádzači.

čl. 8 ods. 1 a 3
čl. 8 ods. 1a 3

B10

9.8.2016

Sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar
v poradovníkoch.

čl. 8 ods. 1 a 6

B11

12.8.2016

Odoslanie oznámenia o pridelení ubytovania žiadateľom.

čl. 9 ods. 1

B12

16.8.2016

Import výsledkov ubytovacieho procesu do ISUS.

čl. 9 ods. 3

Ubytovacia fáza
C1

17.8.2016

Začiatok ubytovacej fázy.

čl. 10 ods. 1

C2

23.8.2016

Pripísanie poplatku za ubytovanie na účty ubytovacích zariadení UK.

čl. 9 ods. 1 písm. g),
čl. 10 ods. 1,
príloha č. 3

C3

25.8.2016

Informácia o neuhradených platbách a začiatok ponúkania neobsadenej
kapacity.

čl. 10 ods. 1

C4

11.9.2016

Koniec ubytovania na neobsadenú ubytovaciu kapacitu z
poradovníkov.

čl. 10 ods. 1

C5

12.9.2016

Voľná ubytovacia kapacita k dispozícii riaditeľom ubytovacích
zariadení UK.

čl. 10 ods. 2

Príloha č. 2
k zápisnici zo 7. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 17. 05. 2016

Rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch
a ich dislokácie na akademický rok 2016/2017
Počet lôžok
v UZ UK
na akademický rok
2016/2017

Afilácia

Ubytovacie zariadenie UK
(aj „UZ“)

LF UK

1221

prednostne VI Družba UK

PraF UK

777

prednostne VI Družba UK

FiF UK

1069

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

PriF UK

1400

prednostne VI Družba UK

PdF UK

850

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

FaF UK

691

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

201

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

189

ŠD Lafranconi

JLF UK v Martine

celá kapacita

VI JLF UK v Martine

FMFI UK

729

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

RKCMBF UK

celá kapacita

EBF UK

celá kapacita

Teologický domov pri EBF UK

FM UK

400

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

FSEV UK

261

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Zahraniční študenti programu

250

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

ERASMUS+

170

VI Družba UK

Ťažko zdravotne postihnutí

21

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

(ŤZP)

10

VI Družba UK

40

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

73

VI Družba UK

200

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

50

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

214

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

43

VI Družba UK

198

VI Družba UK

133

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

48

VI Družba UK

FTVŠ UK

UJOP
Vysoká škola múzických umení
(VŠMU)
Vysoká škola výtvarných umení
(VŠVU)
Zamestnanci UK
Hotel pri VI Družba a lektori
Rezerva riaditeľa

Rezerva komisie

170

UZ RKCMBF UK v Bratislave,
Nitre a Badíne

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a
VI Družba UK

