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__________________________________________________________________________________ 
 

Záp isn ica 

z 3. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
dňa 16.03.2016 

 
 
Začiatok zasadnutia:  13:00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Aktuálne informácie o stave prípravy novej smernice rektora UK upravujúcej pravidlá 

rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania 
v ubytovacích zariadeniach UK.  
(ústne informuje: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK pre študijné veci) 

3. Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na Komisiu pre 
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 

 (odročený bod rokovania z 2. zasadnutia komisie dňa 22. februára 2016) 
4. Návrh redizajnu úloh, kompetencií, postavenia a pôsobnosti Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK. 
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. a tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. Následne prečítal 
mená členov komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.  
 
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celko-
vého počtu 15 členov komisie prítomných 12 členov).  
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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: Aktuálne informácie o stave prípravy novej smernice rektora UK upravujúcej 

pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá 
prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK 

Predseda komisie informoval členov komisie, že práce na novej smernici rektora UK v konkrétnom 
znení sú v záverečnej fáze a zároveň o žiadosti prorektorky UK pre študijné veci RNDr. Zuzany 
Kovačičovej, PhD. o ďalšie zasadnutie komisie dňa 23.03.2016, kde bude smernica rektora UK 
predložená komisii v konkrétnom znení. Komisia sa po diskusii zhodla na uskutočnení 4. zasadnutia 
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 23.03.2016 v čase  o 9:30 hod.  
 
Bod č. 3: Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti 

na Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesol predseda komisie Bc. Robert Zsembera, ktorý informoval 
členov komisie o tom, že internátna samospráva na ubytovacom zariadení Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine funguje a sú na jej činnosť pozitívne referencie. Predseda tiež skonštatoval nefunkčnosť 
internátnej samosprávy na VI Družba a VM Ľ. Štúra - Mlyny a skutočnosť, že o fungovaní internátnej 
samosprávy na ostatných VI nie sú dostupné referencie.  Na záver svojho príspevku predseda komisie 
prezentoval právnu úpravu internátnych samospráv účinnú v súčasnosti a otvoril diskusiu k bodu č. 3. 
 
Emil Hankovský 

� skonštatoval funkčnosť internátnej samosprávy na ubytovacom zariadení Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� navrhol možnosť obligatórne zrušiť internátne samosprávy a ich fakultatívne vytvorenie 
ponechať na konkrétnych internátoch 
 

Mgr. Marek Pleva  
�  sa spýtal na presun kompetencií z komisie na internátnu samosprávu ubytovacieho zariadenia 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v prípade jej fakultatívneho vytvorenia v budúcnosti 
vzhľadom na pozitívne hodnotenie jej doterajšieho fungovania  

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� skonštatoval, že presun kompetencií z komisie na internátnu samosprávu ubytovacieho 
zariadenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v prípade jej fakultatívneho vytvorenia 
bude predmetom budúcich diskusií a nájdenia prienikov spoločnej činnosti 
 

Predseda komisie Bc. Robert Zsembera pre tematickú blízkosť bodu č. 3 a bodu č. 4 programu  
a vyvíjajúcu sa diskusiu navrhol spojiť rokovanie o oboch bodoch programu. 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 spája rokovanie o bode č. 3 a bode č. 4 
programu 3. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK do spoločného 
bodu.  
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Bod č. 4: Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti 
na Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a Návrh redizajnu 
úloh, kompetencií, postavenia a pôsobnosti Komisie pre vysokoškolské internáty 
a ubytovanie AS UK 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera predostrel možnosť vymedzenia pôsobnosti komisie zmenou 
Štatútu UK. Do Štatútu UK by sa doplnila blanketná právna norma splnomocňujúca na schválenie 
predpisu, ktorý upraví pôsobnosť Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. Vnútorný 
predpis by na návrh rektora UK schvaľoval Akademický senát UK.  

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

� uviedol príklad konkrétnych možných legislatívnych zmien v Štatúte UK týkajúcich sa 
vymedzenia pôsobnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a zrušenia 
internátnej samosprávy 

 
RNDr. Eva Viglašová 

� skonštatovala náročnosť procesu zmeny Štatútu UK 
 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� skonštatoval potrebu vytvorenia komplexného a uceleného návrhu zmien týkajúcich sa 
pôsobnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK pred začiatkom rokovaní 
o jeho podobe s vedením UK 

� upozornil na hybridnú pôsobnosť komisie voči ostatným komisiám AS UK 
� vyjadril snahu v návrhu zmien pôsobnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie   

AS UK vymedziť kompetencie vo vzťahu k internátom aj ubytovaným  
 
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera predstavil možný výpočet kompetencií Komisie pre 
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vo vzťahu k ubytovacím zariadeniam a ubytovaným: 
 

• prerokovanie (prípadne schvaľovanie) Ubytovacích/Internátnych poriadkov jednotlivých 
internátov (ubytovacích zariadení), 

• predkladať správu o činnosti internátov za kalendárny rok, vrátane stratégie rozvoja internátov 
smerom do budúcnosti, 

• predkladať správu o hospodárení ubytovacích zariadení za kalendárny rok po prerokovaní 
Finančnou komisiou AS UK, 

• interpelačné právo členov komisie alebo komisie samotnej vo vzťahu k ubytovacím 
zariadeniam, 

• kontrola ubytovacieho procesu, 

• spolupráca s ubytovacími zariadeniami na zlepšovaní životných podmienok, sociálnych 
podmienok a pod.  

• podpora kultúrnej, športovej a inej činnosti, 

• vyjadrenie sa k návrhom Zmlúv o ubytovaní, 

• komisia bude tvoriť odvolací orgán voči rozhodnutiam o vylúčení a podmienečnom vylúčení 
ubytovaných študentov alebo vytvorenie ad hoc komisie v odvolacom konaní (zástupcovia 
ubytovacích zariadení a zástupcovia komisie).   

 

Emil Hankovský 
� sa opýtal, či sa navrhované kompetencie komisie vzťahujú na všetky internáty UK 
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RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 

� skonštatoval, že najvhodnejšie by bolo ukotviť kompetencie komisie len vo vzťahu k internátom, 
kde neexistuje protipartner  - VI Družba a VM Ľ. Štúra - Mlyny 

 
RNDr. Eva Viglašová 

� upozornila na skutočnosť, že komisia zastupuje študentov, ale nemôžeme generalizovať 
špecifiká a osobitosti niektorých fakúlt – napr. Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 
Mgr. Marek Pleva  

� upozornil, či je vhodné vzťahovať prediskutovávané kompetencie na internáty Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 

 
Mgr. Vojtěch Przybyla 

� navrhol možnosť, aby správy o svojej činnosti za kalendárny rok podávali všetky internáty 
� navrhol možnosť, aby komisia disponovala určitým rozpočtom možno aj vo forme 

participatívneho rozpočtu 
 
Mgr. Marek Pleva  

� skonštatoval, že participatívny rozpočet úspešne funguje na VM Mlyny a preto nevidí potrebu 
presúvať ho do kompetencie komisie  

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

� sa priklonil k možnosti existencie participatívneho rozpočtu na nákupy predmetov materiálnej 
povahy 

 
RNDr. Eva Viglašová 

� upozornila na skutočnosť, že Prírodovedecká fakulta UK organizuje na VI Družba športový deň 
 
Daniel Zigo 

� navrhol, aby internáty namiesto participatívneho rozpočtu realizovali určité návrhy zo strany 
komisie 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� podporil myšlienku Daniela Ziga, aby internáty realizovali návrhy zo strany komisie namiesto 
participatívneho rozpočtu  

� skonštatoval nedostatočnosť personálnej kapacity v rámci komisie na detailnejšiu kontrolu 
hospodárenia internátov 

 
Mgr. Marek Pleva  

� sa vyjadril k forme kreovania ad hoc orgánu v rámci rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu 
o podmienečnom vylúčení alebo vylúčení študentov z ubytovania 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� skonštatoval že nie je presne upravený proces disciplinárneho konania na internátoch (vnútorný 
predpis, usmernenie a pod.) 

 
Filip Vincent (tajomník komisie) 

� upresnil priebeh disciplinárneho konania na VI Družba 
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Mgr. Marek Pleva  

� navrhol, aby internáty nefungujúce ako samostatne hospodáriace súčasti UK dostali možnosť 
vytvoriť si internátnu samosprávu alebo ubytovaciu komisiu, na ktorú by po jej vytvorení prešli 
kompetencie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vymedzené vnútorným 
predpisom 

 
Daniel Zigo 

� podporil návrh Mgr. Mareka Plevu na alternatívne riešenie pri internátoch, ktoré nefungujú ako 
samostatne hospodáriace súčasti UK 

 
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie) 

� podporil tiež návrh Mgr. Mareka Plevu a navrhol vyžadovať po zriadení internátnej 
samosprávy/ubytovacej komisie pri fakultných internátoch oznámenie o zriadení takéhoto 
orgánu 

� vzhľadom na dĺžku zasadnutia komisie navrhol, aby komisia odročila prerokovanie danej veci na 
ďalšie zasadnutie 

 
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: 

a) odporúča vykonať analýzu pôsobnosti  Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS 
UK vo vzťahu k internátom nefungujúcim v právnom režime samostatne hospodáriacej 
súčasti UK; 

b) odporúča vykonať analýzu pojmu ubytovacie zariadenie vymedzeného v Štatúte UK; 

c) odročuje Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na 
Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a Návrh redizajnu úloh, 
kompetencií, postavenia a pôsobnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS 
UK na svoje ďalšie zasadnutie. 

  

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 
hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  15:00 hod. 
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Nasledujúce 4. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční 
dňa 23. marca 2016 (streda) o 09:30 hod. v zasadačke rektora UK (budova Rektorátu UK, Šafárikovo 
nám. 6, Bratislava). 
 
 
Zapísal:  
Filip Vincent (tajomník komisie) 
 
 
 
 
 
 

 ................................................................. 

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 
a ubytovanie AS UK 

 
 
 
 
 
 
 
 


