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

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 04. 05. 2016
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

13:00 hod.
zasadačka rektora UK
(Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie odporúčaní a dopytov Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK k návrhu
novej smernice rektora UK upravujúcej pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi
fakulty a kritéria prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.
3. Rôzne.
4. Záver.
Zasadnutie viedol predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert
Zsembera.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda komisie Bc.
Róbert Zsembera, ktorý privítal prítomných členov komisie, prorektorku UK pre študijné veci RNDr.
Zuzanu Kovačičovú, PhD., pracovníkov Centra informačných technológií UK Ing. Jána Petríka a Mgr.
Petra Kopáča, riaditeľov ubytovacích zariadení UK, tajomníka AS UK, ako aj ďalších hostí prítomných
v rokovacej miestnosti a zástupcov VIaJ JLF UK v Martine prítomných videokonferenčne.
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 13 členov komisie prítomných 8 členov).
Predseda komisie informoval členov komisie o odvolaní dvoch členov komisie, Mgr. Tomáša Kaščáka
a Martina Padúcha, na zasadnutí AS UK konanom dňa 20. 04. 2016 z dôvodu opakovanej neúčasti na
zasadnutiach komisie.
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Predseda komisie informoval členov komisie o výsledkoch vykonanej kontroly využívania ubytovacej
kapacity UK vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK uskutočnenej dňa 26. 04. 2016, ktorá nepreukázala
nedostatky, ktoré by bolo možné hodnotiť ako závažné alebo by bolo s majetkom UK zo strany UZ
nakladané nehospodárne či pre UK stratovo.
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 uvedenom na pozvánke.

Bod č. 2:

Prerokovanie odporúčaní a dopytov Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK
k návrhu novej smernice rektora UK upravujúcej pravidlá rozdeľovania
ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritéria prideľovania ubytovania
v ubytovacích zariadeniach UK

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera, ktorý informoval
členov komisie o tom, že bol aktualizovaný finálny návrh smernice pracovníkmi CIT UK, a otvoril
diskusiu k pripomienkam Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK k návrhu smernice:
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol pripomienku Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK k nárokovateľnosti
ubytovania pre študentov s trvalým pobytom v dosahu Integrovaného dopravného systému
v Bratislavskom kraji.
V súlade s pripomienkou Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK následne došlo k úprave
a konkretizácii ustanovenia smernice týkajúcej sa nárokovateľnosti ubytovania pre študentov s trvalým
pobytom v dosahu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol pripomienku Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK v otázke odstránenia
definície pojmu ubytovacieho zariadenia s lokálnym významom z návrhu smernice z dôvodu
absentujúcej platnej právnej úpravy
V súlade s pripomienkou Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK sa upravila smernica a došlo
k odstráneniu vymedzenia pojmu ubytovacieho zariadenia s lokálnym významom z návrhu smernice.
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 uviedol spôsob ustanovovania časového harmonogramu ubytovacieho procesu na nasledujúci
akademický rok formou príkazu rektora UK
 vyzdvihol flexibilitu a pozitíva spôsobu ustanovovania časového harmonogramu ubytovacieho
procesu na nasledujúci akademický rok
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol nutnosť úpravy definície pojmu kritérium kvality v návrhu smernice v časti týkajúcej sa
započítavania hodnotenia predmetov za aktuálny akademický rok
Smernica bola následne upravená pri definícii pojmu kritérium kvality predneseným spôsobom.
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 skonštatoval, že v návrhu smernice sú fakulty UK zoradené podľa ich vzniku a dané poradie
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neurčuje žiadne prioritnejšie postavenie niektorých fakúlt UK
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 sa opýtal, ako sa budú riešiť ŤZP študenti, ktorí chcú byť ubytovaní so študentmi bez
zdravotného postihnutia
PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (CPŠsŠP RUK)
 vysvetlila problematiku ubytovávania ŤZP študentov
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 sa opýtal, či treba ŤZP študentom vyčleňovať osobitnú kapacitu za účelom pridelenia
ubytovania, alebo budú začlenení do jednotlivých kapacít pridelených fakultám UK za účelom
pridelenia ubytovania
PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (CPŠsŠP RUK)
 uviedla, že považuje za vhodné osobitnú kapacitu vytvárať len pre ŤZP študentov s postihnutím
dolných končatín a zmyslov, ostatní môžu byť začlenení do fakultných kapacít
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 sa opýtal, čo znamená priebežné vyhodnocovanie žiadostí o ubytovanie podaných doktorandmi
a zamestnancami UK
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 uviedol, že priebežné vyhodnocovanie žiadostí podaných doktorandmi a zamestnancami je
upravené v čl. 11 návrhu smernice
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 sa opýtal, či žiadosť podávanú zamestnancami o pridelenie ubytovania už nebude schvaľovať
rektor
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 uviedol, že žiadosti zamestnancov o pridelenie ubytovania už bude schvaľovať dekan alebo ním
poverená osoba
 opýtal sa, či zamestnanci a doktorandi uhrádzajú kauciu po pridelení ubytovania
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 odpovedal, že zamestnanci neuhrádzajú kauciu po pridelení ubytovania, ale doktorandi áno
Na zasadnutí komisie následne prebehla diskusia o tom, čo je vhodnejšie stanoviť ako dátum úhrady
kaucie pri ubytovaní, buď dátum vykonania platby žiadateľom o ubytovanie alebo dátum pripísania
platby na účet ubytovacieho zariadenia. Smernica a súvisiace dokumenty boli následne upravené
spôsobom, že ako dátum úhrady kaucie sa stanovil dátum pripísania platby na účet ubytovacieho
zariadenia.
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 sa opýtal, kedy bude mať k dispozícii definitívny návrh smernice
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 odpovedal, že definitívny návrh smernice bude k dispozícii pravdepodobne v piatok 06. 05. 2016
 sa opýtal, aký údaj treba zohľadňovať pri hodnotení sociálnej situácie žiadateľov o ubytovanie –
údaj priznaného sociálneho štipendia za mesiac aktuálneho akademického roka alebo priemer
priznaného sociálneho štipendia aktuálneho akademického roka
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Mgr. Vojtěch Przybyla
 sa priklonil k podpore priemeru priznaného sociálneho štipendia aktuálneho akademického roka
pri hodnotení sociálnej situácie žiadateľov o ubytovanie
Filip Vincent (tajomník komisie)
 navrhol zohľadňovať údaj priznaného sociálneho štipendia za mesiac aktuálneho akademického
roka pri hodnotení sociálnej situácie študentov, pretože je to podľa jeho názoru aktuálnejší údaj

Predseda komisie predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča pri hodnotení sociálnej situácie
využívať hodnotu sociálneho štipendia za mesiac máj v procese aplikácie novej Smernice rektora
UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritéria
prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.

č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

8

5

8

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol pripomienku Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK v otázke preskúmavania
rozhodnutí o nepridelení ubytovania sústavou všeobecného súdnictva
Filip Vincent (tajomník komisie)
 uviedol, že judikatúra slovenských súdov má tendenciu preskúmavať všetky rozhodnutia
v oblasti verejnej správy sústavou všeobecných súdov, pokiaľ spĺňajú aspoň základné
materiálne znaky rozhodnutia v oblasti verejnej správy
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 sa opýtal, ako žiadať zaplatenie bytného od žiadateľa o ubytovanie v dodatočnom kole v gescii
internátov
V následnej diskusii sa dospelo ku konsenzu, že najvhodnejším riešením bude ponechať spôsob
zaplatenia bytného v dodatočnom kole vzhľadom na špecifiká jednotlivých ubytovacích zariadení na
rozhodnutí jednotlivých ubytovacích zariadení.
Emil Hankovský
 sa opýtal, akým spôsobom bude Evanjelická bohoslovecká fakulta UK žiadať o dodatočné
pridelenie ubytovacích miest nad limit vlastného fakultného ubytovacieho zariadenia
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 uviedol, že spôsob žiadosti o dodatočné pridelenie ubytovacích miest nad limit fakultného
ubytovacieho zariadenia je upravený v návrhu smernice
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Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 otvoril otázku spôsobu vytvorenia smerníc dekanov o pridelení bodov za mimoškolskú činnosť
za účelom pridelenia bodov v ubytovacom procese pre žiadateľov o ubytovanie

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 uviedol, že najvhodnejšie by bolo stanoviť povinnosť pre dekanov fakúlt UK, aby do určitého
dátumu vydali smernice o pridelení bodov za mimoškolskú činnosť za účelom pridelenia bodov
v ubytovacom procese pre žiadateľov o ubytovanie po prerokovaní so študentskou časťou
akademického senátu fakulty
 súčasne navrhol do prechodných ustanovení smernice doplniť ustanovenie, na základe ktorého
sa bude aplikovať pre akademický rok 2016/2017 predchádzajúca smernica dekana o pridelení
bodov za mimoškolskú činnosť vynásobená koeficientom 2, ak nedôjde k vydaniu novej
smernice dekana do spustenia ubytovacieho procesu
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera následne ukončil diskusiu k bodu a poďakoval sa všetkým
zúčastneným za vecné a konkrétne návrhy a pripomienky, ktoré budú zapracované do smernice pred jej
finálnym schválením.
Bod č. 3:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 4:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Róbert Zsembera poďakoval členom komisie
a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

15:00 hod.

Nasledujúce 7. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 17. mája 2016 (utorok) o 10:00 hod. v zasadačke rektora UK (budova Rektorátu UK, Šafárikovo
nám. 6, Bratislava).

Zapísal:
Bc. Filip Vincent
(tajomník komisie)

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