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Zápisnica
z 5. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 13.04.2016
Začiatok zasadnutia:
10.10 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
podľa prezenčnej listiny

Prítomní:
Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)

1. Otvorenie.
2. Návrh novej smernice rektora UK upravujúcej pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK
medzi fakulty a kritéria prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.
3. Návrh vnútorného predpisu o kontrole aspektov ubytovania – vecný (legislatívny) zámer
zrušenia internátnych samospráv a následných krokov.
4. Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte a jedálni pri JLF UK v Martine.
5. Rôzne.
6. 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 informoval o členoch komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili a oznámil, že po
zasadnutí vyhodnotí účasť členov komisie na doterajších zasadnutiach a v prípade opakovanej
neospravedlnenej neúčasti v súlade s príslušným ustanovením Rokovacieho poriadku AS UK predloží
Akademickému senátu UK návrh ich odvolanie.
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.
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Bod č. 2:

Návrh novej smernice rektora UK upravujúcej pravidlá rozdeľovania ubytovacej
kapacity UK medzi fakulty a kritéria prideľovania ubytovania v ubytovacích
zariadeniach UK

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera pripomenul, že návrh novej smernice vychádza z Dlhodobého
zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 – 2024. Následne požiadal prorektorku UK pre študijné veci
RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., aby členov komisie v úvodnom slove informovala o aktuálnom
stave legislatívnych prác na novej smernici.
Prorektorka UK RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. informovala, že dňa 23. marca 2016 emailom
zaslala Oddeleniu legislatívy a právnych služieb (OLP) RUK verziu č. 14 vecného zámeru novej
smernice (verzia po zapracovaní pripomienok zo 4. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a
ubytovanie AS UK dňa 23. marca 2016), a to spoločne s dôvodovou správou. OLP potvrdilo prijatie
vecného zámeru s tým, že sa ním bude zaoberať. Medzitým bola pripravená verzia č. 15 vecného
zámeru, ktorá však voči predchádzajúcej verzii obsahuje len nepatrné zmeny (spresnenie odkazov,
technické a editačné úpravy textu bez zmeny jeho obsahu).
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera požiadal členov komisie, aby predložili pripomienky
k poslednej verzii vecného zámeru novej smernice.
Mgr. Marek Pleva navrhol, aby každá izba bola považovaná za spôsobilú pre partnerské ubytovanie.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval, že CIT UK požiadal o mapu izieb pre
medzifakultné a partnerské ubytovanie.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo vyjadril nesúhlas z hľadiska procesnej stránky
partnerského ubytovania. Problémy pri partnerskom ubytovaní nastávajú, keď sa študenti prestanú mať
radi a rozídu sa. Problémom je tiež bunkový systém ubytovania, pri ktorom s partnerským ubytovaním
musia vyjadriť súhlas aj ubytovaní na vedľajších izbách.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA sa vyjadril za „liberálny“ prístup
v otázke partnerského ubytovania. Ak partnerské ubytovanie nebude smernicou umožnené, študenti sa
tak či onak budú presúvať, aby mohli spoločne bývať; vhodnejšie sa preto javí partnerské ubytovanie
„legalizovať“. Odporučil vyčleniť celé izby/bunky pre partnerské ubytovanie, v prípade VM Ľ. Štúra Mlyny UK by mohlo ísť o izby na AD.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera po diskusii odporučil, aby boli ustanovenia v návrhu
smernice o partnerskom ubytovaní ponechané v doterajšom znení.
RNDr. Eva Vigľašová na príklade zahraničného doktoranda – občana Francúzska s trvalým pobytom
v Bratislave upozornila na problematickú definíciu zahraničného žiadateľa.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že výnimky pre
žiadateľov s trvalým pobytom v meste sídla fakulty budú udeľovať dekani jednotlivých fakúlt UK.
RNDr. Eva Vigľašová sa opýtala, či je možné mať trvalý pobyt v ubytovacích zariadeniach UK.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že táto možnosť je nezákonná.
Nasledovala krátka diskusia o otázke, akým zákonným spôsobom je možno zrušiť trvalý pobyt a
následky spojené s jeho zrušením (do diskusie sa zapojili tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD.,
riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo a vedúca ŠD Lafranconi PhDr. Oľga Peštuková).
Keďže členovia komisie nepodali k vecnému návrhu smernice ďalšie pripomienky, predseda komisie
vyzval na prednesenie pripomienok hostí zasadnutia.
Vedúca Centra podpory študentov so špecifickými potrebami PaedDr. Elena Mendelová, CSc. vzniesla
otázku, či študentom s ŤZP, ktorí majú prerušené štúdium, bude umožnení prístup do elektronického
systému na podávanie žiadostí o ubytovanie. Ďalej uviedla, že osobní asistenti študentov s ŤZP sa delia
podľa návrhu smernice na dve skupiny, a to podľa toho, či majú alebo nemajú vzťah k UK. Ak majú
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vzťah k UK, podávajú si žiadosť o pridelenie ubytovania, ak nemajú žiadosť si nepodávajú. Taktiež
tlmočila otázku od vedúcej Oddelenia medzinárodných vzťahov (OMV) RUK Mgr. Magdalény
Belkovej, či bude umožnené študentom prichádzajúcim na UK v rámci Erazmus mobilít podávať si
žiadosti o ubytovanie podľa semestrov.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) odpovedal, že si je problémov s podávaním žiadostí o ubytovanie
Erazmus študentov vedomý a diskutoval ich osobne s vedúcou OMV RUK. Ubytovávanie Erazmus
študentov bolo doteraz riešené nesystémovo; odporučil sa najskôr zamerať na úpravy v ubytovacom
procese „domácich“ študentov a následne budúci akademický rok systémovo upraviť ubytovávanie
Erazmus študentov. Ďalej odpovedal, že študenti s prerušeným štúdiom budú mať prístup do
elektronického systému, keďže ich prihlasovací login a heslo do univerzitných informačných systémov
bude aktívne. Načrtnutý problém s dvoma skupinami osobných asistentov žiadateľov s ŤZP bude
v elektronickom systéme vyriešený „párovaním“ žiadostí ŤZP študentov a ich osobných asistentov.
Ing. Ján Petrík (CIT UK) odporučil pozmeniť ustanovenie čl. 4 ods. 3 vecného návrhu smernice
upravujúceho podávanie žiadostí o ubytovanie žiadateľmi s ŤZP a ich osobnými asistentmi.
Vedúca VIaJ JLF UK PhDr. Jana Seryjová uviedla, že podľa vecného zámeru smernice nebude
prideľované ubytovanie žiadateľom v dosahu BID a opýtala sa, akým spôsobom sa bude toto
ustanovenie vzťahovať na ubytovaných študentov JLF UK s trvalým pobytom v okolí mesta Martin.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) reagoval, že vecný návrh smernice primárne upravuje proces
ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK umiestnených v Bratislave, na ubytovacie zariadenia v
pôsobnosti JLF UK sa bude smernica tak ako doteraz vzťahovať „len“ primerane.
Vedúca VIaJ JLF UK PhDr. Jana Seryjová upozornila, že navrhovaný termín úhrady 22. augusta (t.j.
10 dní pred 1. septembrom) je pre JLF UK neskorý.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) reagoval, že e-mailové oznámenia o pridelení ubytovania žiadateľom
je možné upraviť na špecifické podmienky ubytovacích zariadení JLF UK. Podstatná je okolnosť, kedy
bude mať CIT UK pripravené podklady na zaslanie oznámení.
Ing. Ján Petrík (CIT UK) doplnil, že na lokálne ubytovacie zariadenia (t.j. aj ubytovacie zariadenia
v pôsobnosti JLF UK) sa bude smernica vzťahovať primerane, čo sa vzťahuje aj na termíny pre úhradu
poplatku za ubytovanie a kaucie podľa čl. 8 ods. 1 vecného návrhu smernice.
Vedúca VIaJ JLF UK PhDr. Jana Seryjová navrhla, aby o pridelení bodov žiadateľom za ich fakultné
aktivity nerozhodoval dekan, ale fakultný referent pre ubytovanie.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera odporučil do čl. 4 ods. 6 vecného návrhu smernice za slovo
„dekan“ doplniť slová „alebo ním poverená osoba“.
Vedúca ŠD Lafranconi PhDr. Oľga Peštuková sa opýtala, akým spôsobom sa bude neuspokojeným
žiadateľom dodatočne prideľovať ubytovanie.
Ing. Ján Petrík (CIT UK) odpovedal, že dodatočné prideľovanie ubytovania bude plne v réžii
jednotlivých ubytovacích zariadení UK. Uviedol, že nárok na ubytovanie zanikne, ak v stanovenom
termíne žiadateľ neuhradí poplatok za ubytovanie a kauciu a tiež v prípade, ak si nesplní povinnosť
vybrať si izbu v službe výberu izby/lôžka (tzv. samorozubytovanie). Následne prezentoval návrh
časového harmonogramu ubytovacieho procesu v grafickej podobe, pričom zdôraznil, že ubytovacie
zariadenia budú mať 10 dní pred 1. septembrom k dispozícii dáta potrebné k ubytovávaniu žiadateľov.
Taktiež zdôraznil, že v piaty deň určeného na výber lôžka sa už nebude brať ohľad na fakultnú
príslušnosť žiadateľov.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo sa opýtal, aké kritériá sa budú aplikovať na prideľovanie
ubytovania v tzv. dodatočnom kole.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že dodatočné kolá
prideľovania ubytovania sa novou smernicou zrušia a dodatočné prideľovanie ubytovania bude plne
v réžii riaditeľov jednotlivých ubytovacích zariadení UK. Kto prv príde, ten dostane ubytovanie.
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Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo vyjadril s navrhnutým postupom zásadný nesúhlas.
Uviedol, že nechce zažiť situáciu, keď pred ubytovacie oddelenie príde 200 (a viac) osôb dožadujúcich
sa pridelenia ubytovania a pri vstupe do dverí sa strhne bitka. Podľa súčasnej smernice sa dodatočné
ubytovanie v réžii riaditeľov ubytovacích zariadení UK prideľuje až po 20. septembri, kedy už
žiadatelia z radov študentov UK o ubytovanie zväčša nemajú záujem. Podľa vecného návrhu novej
smernice by však rozhodovanie o pridelení ubytovania prešlo do kompetencie riaditeľov jednotlivých
ubytovacích zariadení UK už 20. augusta, kedy ešte veľa neúspešných žiadateľov – študentov UK bude
mať o pridelenie ubytovania záujem. Požiadal preto o návrh transparentných kritérií, podľa ktorého sa
bude ubytovanie na voľnú ubytovaciu kapacitu UK prideľovať.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA požiadal o časový posun hranice pre
dodanie zoznamu žiadateľov s neprideleným ubytovaním tak, aby ich jednotlivé ubytovacie oddelenia
mohli telefonicky kontaktovať, resp. ich osloviť e-mailom s uvedením termínu na vyjadrenie záujmu u
pridelenie ubytovania a až následne akceptovať všetkých záujemcov o ubytovanie „z ulice“.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) odporučil vecný návrh smernice upraviť tak, že riaditelia budú môcť
poskytnúť ubytovanie akémukoľvek záujemcovi až po 1. septembri a pre obdobie medzi
16. augustom a 31. augustom do smernice doplniť kritériá, podľa akých sa bude ubytovanie prideľovať.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odporučil, aby kritériom pre výber žiadateľov boli
fakultné poradovníky, z ktorých by boli oslovovaní žiadatelia, ktorým nebolo ubytovanie pôvodne
pridelené (ocitli sa „pod čiarou“).
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA odporučil doplnenie navrhnutého
kritéria tak, aby v prípade, že poradovníky budú vyčerpané skôr ako pred 1. septembrom, mohli už
riaditelia začať akceptovať akýchkoľvek žiadateľov o ubytovanie.
Mgr. Peter Kopáč a Ing. Ján Petrík (CIT UK) vzhľadom na priebeh diskusie navrhli úpravu znenia
čl. 8 ods. 3 a 4 vecného návrhu smernice tak, že v období medzi 17. augustom a 10. septembrom
ubytovacie zariadenia budú zapĺňať voľnú kapacitu žiadateľmi, ktorí sa umiestnili v poradovníkoch
„pod čiarou“. Žiadatelia budú e-mailom vyzvaní, aby do dvoch dní potvrdili svoj záujem o pridelenie
ubytovania. Po 10. septembri budú môcť riaditelia jednotlivých ubytovacích zariadení UK ubytovať aj
žiadateľov, ktorí nie sú študentmi UK.
Emil Hankovský upozornil, že je potrebné preveriť funkčnosť študentských e-mailových adries.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že študenti budú
môcť v elektronickom systéme uviesť aj súkromný e-mail, nová smernica by však mala posilniť
„firemnú kultúru UK“ a zakotviť povinnosť študentov používať e-mailové adresy pridelené UK.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa opýtal, či v období medzi 17. augustom a
10. septembrom budú obsadzované iba lôžka z pridelenej fakultnej ubytovacej kapacity.
RNDr. Eva Vigľašová navrhla do vecného návrhu smernice doplniť ustanovenie, že po vyčerpaní
fakultného poradovníka bude možné prideliť ubytovanie aj na voľnú ubytovaciu kapacitu pôvodne
pridelenú danej fakulte.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera na základe priebehu diskusie odporučil, aby sa nemiešali
lôžka pridelené jednotlivým fakultám a do 10. septembra sa proces ubytovania riadil podľa fakultných
poradovníkov; po 10. septembri by bolo možné prideliť ubytovanie ktorémukoľvek uchádzačovi.
V budúcom akademickom roku odporučil smernicu upraviť podľa skúseností z aplikačnej praxe novej
smernice.
Ing. Ján Petrík (CIT UK) opakovane pripomenul, že nová smernica bude postavená na iných
princípoch než je súčasná. Študenti, ktorí si nevyberú izbu v procese samorozubytovania, stratia nárok
na pridelené ubytovania, čím vznikne voľná ubytovacia kapacita a nastane posun čiary vo fakultných
poradovníkoch. Očakáva sa, že jednotlivé fakulty plne vyčerpajú pridelenú ubytovaciu kapacitu a počet
voľných lôžok v septembri, ktorých pridelenie bude v kompetencii riaditeľov jednotlivých ubytovacích
zariadení, bude minimalizovaný.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA v čl. 1 bod 19 pri definícii partnerského
ubytovania odporučil vypustiť vetu „Partnerské ubytovanie je teda zároveň aj medzifakultným
ubytovaním“. Ďalej v čl. 3 ods. 2 prvej vete navrhol slová „tie izby“ nahradiť slovami „mapa izieb“
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(povinnosť riaditeľov ubytovacích zariadení UK do 31. marca označiť v projektovanej ubytovacej
kapacite tie izby, v ktorých nie je možné v nasledujúcom akademickom roku poskytovať ubytovanie
spolu s uvedením dôvodu).
Vo veci navrhovaného znenia čl. 3 ods. 1 (riaditelia jednotlivých ubytovacích zariadení zabezpečia
priebežnú aktualizáciu údajov o ubytovacom zariadení, ubytovacích bunkách a izbách
v informačnom systéme, pričom o zmenách bezodkladne informujú predsedu komisie a CIT UK)
uviedol, že ide o nové ustanovenie, považuje ho za zbytočné, keďže do 31. marca majú riaditelia
ubytovacích zariadení UK povinnosť v projektovanej ubytovacej kapacite vyznačiť izby vyňaté
z možnosti poskytovať ubytovanie. Vyjadril výhradu k tomu, aby mal povinnosť bezodkladne
o zmenách informovať predsedu komisie a CIT UK a opýtal sa, čo sa stane v prípade, ak by túto
povinnosť opomenul.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) reagoval, že uvedené ustanovenie sa do vecného zámeru smernice
nachádza z dôvodu, že ubytovávanie zamestnancov CIT UK rieši priebežne počas celého
akademického roka. Spoločne s predsedom komisie Bc. Róbertom Zsemberom však akceptovali návrh
na úpravu znenia čl. 3 ods. 1 a 2.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA sa opýtal, prečo do čl. 3 ods. 3 písm. h)
(rezerva riaditeľa ubytovacieho zariadenia) pribudli aj zdravotníci, ktorých lôžka boli doteraz
vyčleňované osobitne; v prípade VM Ľ. Štúra - Mlyny UK to predstavuje 12 lôžok.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že sa uvažuje
o zrušení opatrenia rektora o pôsobení zdravotníkov v ubytovacích zariadeniach UK a poskytovanie
tejto služby bude ponechané na úpravu prevádzkovými pomermi jednotlivých ubytovacích zariadení.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera doplnil, že komisia sa na svojich zasadnutiach opakovane
zaoberala problémom pôsobenia zdravotníkov v ubytovacích zariadeniach UK a odporučila predmetné
opatrenie rektora UK z roku 2002 zrušiť. Vzhľadom na túto skutočnosť odporučil vyňať zdravotníkov z
rezervy riaditeľa ubytovacieho zariadenia UK.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA navrhol do ustanovení čl. 4 upravujúcich
podávanie žiadostí o ubytovanie doktorandmi a zamestnancami doplniť ustanovenie, podľa ktorého by
mohol riaditeľ ubytovacieho zariadenia podávať v mene svojich zamestnancov hromadnú žiadosť.
V prípade VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ide cca o 70 – 80 zamestnancov, ktorých ubytovanie je dlhodobo
stabilizované a podľa súčasnej smernice každé dva roky podáva rektorovi UK žiadosť o ich ubytovanie.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) vysvetlil, že do ubytovacieho systému budú „preklopení“ všetci
aktuálne ubytovaní zamestnanci, čo bude považované za faktický stav. Cieľom CIT UK je odbyrokratizovať ubytovací proces, odpadne povinnosť podávať žiadosti v listinnej podobe.
Ing. Alžbeta Juhásová (VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) sa opýtala, akým spôsobom si budú
zamestnanci priebežne podávať žiadosti.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) odpovedal, že žiadosti zamestnancov budú podávané a
vyhodnocované v elektronickom systéme.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA odporučil do čl. 7 ods. 4 doplniť, že
študent je povinný uhradiť poplatok za ubytovanie (bytné) za celý kalendárny mesiac, aj keď sa ubytuje
v jeho priebehu.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odporučila, aby bola v novej
smernici zakotvená všeobecná povinnosť platenia poplatku za ubytovanie za kalendárny mesiac, a to
bez ohľadu na faktickú dĺžku pobytu v ubytovacom zariadení v danom kalendárnom mesiaci. Súčasne
informovala, že OLP RUK vyslovilo požiadavku, aby návrh novej smernice bol pred samotným
podpísaním smernice rektorom UK prerokovaný na májovom zasadnutí AS UK:
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA sa opýtal na zdôvodnenie navrhnovaného
znenia čl. 9 ods. 5 druhej vety, podľa ktorého nebude možné preubytovanie zamestnanca v období od
1. apríla do 30. septembra. Preubytovanie zamestnanca chápe ako administratívny krok a nerozumie,
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prečo by mal svojim zamestnancom ubytovaným vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v preubytovaní brániť.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) odpovedal, že ubytovací proces študentov a zamestnancov má rôzne
cykly. Pre administráciu ubytovacieho procesu v informačnom systéme potrebuje CIT UK
v určitom období „fixovať“ aktuálne rozdelenie ubytovacej kapacity (t.j. musí existovať obdobie, počas
ktorého nebude možné meniť pridelené izby/lôžka). V súčasnosti existujú de facto dva druhy
zamestnaneckej ubytovacej kapacity: kapacita pre zamestnancov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a kapacita
pre zamestnancov ostatných fakúlt a súčastí UK. Je snahou CIT UK, aby bol ubytovací proces všetkých
zamestnancov UK administratívne zjednotený v informačnom systéme.
Nasledovala krátka diskusia medzi členmi komisie, riaditeľom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a
pracovníkmi CIT UK, na základe ktorej bola odporučená úprava čl. 9 ods. 5 vecného návrhu smernice.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA na základe navrhovaného znenia čl. 10
ods. 4 požiadal, aby riaditelia ubytovacích zariadení obdržali zoznamy osobných asistentov žiadateľov
s ŤZP, ktorí budú mať nárok na bezplatné ubytovanie.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ďalej upozornil, že vecný návrh smernice neupravuje
ubytovanie manžela/manželky v prípade, že nie je študentom alebo zamestnancom UK.
Členovia komisie a hostia následne krátko diskutovali o možnosti ubytovania detí rodičov (napr.
slobodné matky, rodičia sú zamestnancami UK).
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA a prorektorka UK pre študijné veci
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. navrhli, aby bolo ubytovanie rodinných príslušníkov ponechané na
rozhodnutí riaditeľov jednotlivých ubytovacích zariadení UK.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo sa vyslovil proti navrhnutému riešeniu a odporučil do
novej smernice doplniť, že ubytovanie rodinným príslušníkom sa neprideľuje. Informoval, že má
konkrétne skúsenosti s požiadavkami na ubytovanie rodinných príslušníkov (napr. lektora s manželkou
a dieťaťom).
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera navrhol do smernice doplniť ustanovenie nasledujúceho
znenia: „Riaditeľ ubytovacieho zariadenia UK nie je povinný vyhovieť žiadosti o ubytovanie rodinného
príslušníka študenta, doktoranda alebo zamestnanca.“
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. navrhla do záverečných
ustanovení smernice doplniť ustanovenie: „Ubytovanie rodinných príslušníkov nie je nárokovateľné.“
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MBA upozornil na potrebu vyriešenia právnych
aspektov problému s povinnou úhradou kaucie (zábezpeky), ktoré sú v predloženom vecnom zámere
smernice nepostačujúco upravené.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo sa taktiež opýtal, kto bude povinný uhrádzať kauciu.
Navrhol, aby ju uhrádzali všetci ubytovaní študenti, avšak prijatí uchádzači už pri podávaní žiadosti.
Informoval sa na technickú stránku, akým spôsobom bude zábezpeka uhrádzaná a preúčtovaná
jednotlivým ubytovacím zariadeniam UK. Pripomenul, že zábezpeku je potrebné uhrádzať s prvou
platbou poplatku za ubytovanie. Príčinu veľkého počtu voľných lôžok v ubytovacej kapacite UK vidí
v „špekulácii“ študentov s lôžkami (študent si žiadosť o ubytovanie podá, avšak sa napokon neubytuje).
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo upozornil, že v čl. 3 ods. 3 je potrebné vyčleňovať z reálnej
ubytovacej kapacity osobitné izby pre lektorov a súčasne uviesť relevantnú autoritu, ktorá o vyčlenenie
izieb bude žiadať.
Ďalej v čl. 4 ods. 4 odporučil doplniť ustanovenie, podľa ktorého žiadateľ nebude mať nárok na
ubytovanie počas celej doby štúdia na UK, ak bol v minulosti vylúčený z možnosti žiadať o ubytovanie
na UK (napr. z disciplinárnych dôvodov) alebo ubytovacie zariadenie odstúpilo od zmluvy o ubytovaní
v dôsledku porušenia zmluvných podmienok zo strany žiadateľa.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutia komisie, potrebu
prerokovania ďalších bodov programu a ohraničený čas, počas ktorého bola rokovacia miestnosť
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rezervovaná pre potreby zasadnutia komisie, požiadal riaditeľa VI Družba UK, aby ďalšie pripomienky
k vecnému zámeru smernice zaslal spracovateľom smernice prostredníctvom e-mailu.
Komisia následne podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené
uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča prorektorke UK pre študijné veci
RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD. predložiť vecný zámer novej smernice rektora UK upravujúcej
pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritéria prideľovania ubytovania
v ubytovacích zariadeniach UK na legislatívne spracovanie Oddeleniu legislatívy a právnych služieb
Rektorátu UK.
Bod č. 3:

Návrh vnútorného predpisu o kontrole aspektov ubytovania – vecný (legislatívny)
zámer zrušenia internátnych samospráv a následných krokov

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutia a potrebu uvoľnenia
rokovacej miestnosti pre potreby zasadnutia Predsedníctva AS UK predložil procedurálny návrh na
odročenie bodu č. 3 programu zasadnutia na nasledujúce zasadnutie komisie.
Komisia následne podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené
uznesenie:
Uznesenie č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odročuje prerokovanie materiálu „Návrh
vnútorného predpisu o kontrole aspektov ubytovania – vecný (legislatívny) zámer zrušenia
internátnych samospráv a následných krokov“ na nasledujúce zasadnutie komisie.
Bod č. 4:

Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte a jedálni
pri JLF UK v Martine

Úvodné slovo predniesla riaditeľka VIaJ pri JLF UK PhDr. Jana Seryjová. V septembri 2015 bola
dokončená kompletná rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia na ul. P. O. Hviezdoslava č. 35,
vzhľadom na vyšší štandard ubytovania sa s účinnosťou od 1. septembra 2016 navrhuje navýšiť cenu
za ubytovanie študentov a zamestnancov v danom ubytovacom zariadení. Súčasne sa navrhuje do
ubytovacieho cenníka doplniť ustanovenie o navýšení ceny za ubytovanie o 50% v prípade, ak študent
požiada o možnosť bývať na izbe s neobsadeným jedným lôžkom (navýšenie komfortu ubytovaných
študentov, keďže ubytovacie zariadenie nedisponuje jednolôžkovými izbami).
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval, že s návrhom úpravy cien za ubytovanie vyslovili
súhlas študentská internátna samospráva pri VIaJ JLF UK a Akademický senát JLF UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.
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Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK
schváliť návrhy úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte a jedálni pri JLF UK
v Martine s účinnosťou od 1. septembra 2016.
Bod č. 5:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 6:

Záver

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

Koniec zasadnutia:

12.50 hod.

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)

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