UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava, 09. 10. 2016

Zápisnica
z 8. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 21. 09. 2016
Začiatok zasadnutia:

10.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Informácia o činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK v období od
18. 05. 2016 do 20. 09. 2016.
3. Plán činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK v akademickom roku
2016/2017 a harmonogram jej zasadnutí v zimnom semestri akademického roka 2016/2017.
4. Vyhodnotenie ubytovacieho procesu v akademickom roku 2015/2016 a implementácie
predmetného vnútorného predpisu do praxe.
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 a ďalších prítomných hostí podľa
prezenčnej listiny. Následne prečítal mená členov komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.
Predseda komisie tiež informoval prítomných o tom, že člen komisie René Trembáč (PriF UK) sa
písomne vzdal členstva v komisii.
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Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 11 členov komisie prítomných 7 členov).
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 uvedeného na pozvánke.
Bod č. 2:

Informácia o činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
v období od 18. 05. 2016 do 20. 09. 2016.

Predseda komisie informoval prítomných o činnosti komisie v časovom období medzi ostatným
zasadnutím komisie konanom dňa 17. 05. 2016 a zasadnutím komisie konanom dňa 21. 09. 2016.
Predseda informoval o skutočnosti, že komisia bola v predmetnom období aktívna najmä
prostredníctvom využívania elektronických foriem komunikácie medzi členmi komisie a smerom
k akademickej obci univerzity i verejnosti (uchádzači o štúdium a pod.). V predmetnom období došlo
najmä k prijatiu Príkazu rektora UK č. 5/2016 Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 8/2008 o postupe
pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní (za účelom predĺženia dĺžky trvania zmluvného ubytovacieho vzťahu
pre zamestnancov UK na dva roky), vytvoreniu sprievodcu ubytovacím procesom pre študentov UK,
vyjadreniu pripomienok k návrhom zmlúv o ubytovaní a internátnych/ubytovacích poriadkov
ubytovacích zariadení, predĺženiu termínu na pripísanie platieb bytného za mesiac september na účty
ubytovacích zariadení.
Bod č. 3:

Plán činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
v akademickom roku 2016/2017 a harmonogram jej zasadnutí v zimnom semestri
akademického roka 2016/2017.

Predseda komisie informoval prítomných o návrhu Plánu činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK v akademickom roku 2016/2017 a harmonogramu jej zasadnutí v zimnom
semestri akademického roka 2016/2017. V zmysle predmetného návrhu sú zasadnutia komisie
naplánované na 21. 09. 2016, 12. 10. 2016 a 30. 11. 2016 a obsahovo sa budú zameriavať najmä na :
 diskusiu a prijatie výstupov na vydanie dodatku č. 1 k smernici rektora UK, ktorá upravuje
pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave na základe
zrealizovaného ubytovacieho procesu počas leta 2016;
 reformný zámer zmeny vnútorného predpisu UK č. 5/2007 Pravidlá pre stanovenie ceny za
ubytovanie vo vysokoškolských internátoch Univerzity Komenského v Bratislave;
 inú agenda podľa pôsobnosti komisie.
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Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje Harmonogram riadnych
zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK na zimný semester akad. roka
2016/2017.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

7

4

7

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 4:

Vyhodnotenie ubytovacieho procesu v akademickom
a implementácie predmetného vnútorného predpisu do praxe.

roku

2015/2016

Predseda komisie na začiatok poďakoval všetkým zúčastneným na ubytovacom procese pre
akademický rok 2016/2017 a otvoril diskusiu k bodu.
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 konštatoval, že ubytovací proces pre akademický rok 2016/2017 bol realizovaný na základe
novej smernice o ubytovaní a prostredníctvom nového elektronického systému
 uviedol, že pri tvorbe novej smernice bola snaha dosiahnuť zjednodušenie a zefektívnenie
ubytovacieho procesu a reflektovať pripomienky ubytovacích zariadení smerom
k ubytovaciemu procesu
 vyzdvihol skutočnosť, že vážený študijný priemer – kritérium kvality - sa pri vyhodnocovaní
žiadostí o ubytovanie zarátava za celý predchádzajúci akademický rok oproti minulosti
 pozitívne zhodnotil aj skutočnosť, že došlo k zjednoteniu podávania žiadostí o ubytovanie pre
novoprijatých a pokračujúcich študentov
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 uviedol niekoľko problémov smerom do budúcnosti, ktoré bude treba odstrániť s cieľom
zlepšenia ubytovacieho procesu:
1. pri rozdeľovaní ubytovacích kapacít niektoré príslušné autority vzhľadom na skorý termín
rozdeľovania ubytovacej kapacity nevedia presne špecifikovať počet lôžok potrebných na
ubytovanie pre nasledujúci akademický rok pre príslušnú autoritu
2. poukázal na nejasné postavenie náhrad študentov, ktorí odišli na program Erasmus
3. informoval o probléme s vyčleňovaním ubytovacej kapacity pre doktorandov na niektorých
fakultách
4. informoval, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nemalo v stanovenom termíne v ubytovacom systéme
zverejnený cenník, CIT UK ho následne do ubytovacieho systému doplnil, ale neskôr zo strany
správcu ubytovacieho systému VM Ľ. Štúra – Mlyny UK došlo k zmazaniu všetkých cenníkov
ubytovacích zariadení UK zverejnených v ubytovacom systéme
5. informoval o problematickej pevnej cene za ubytovanie pre zamestnancov UK vo VM Ľ. Štúra
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– Mlyny UK zverejnenej v ubytovacom systéme a následnej presnej špecifikácii ceny za
ubytovanie pre konkrétneho zamestnanca na ubytovacom oddelení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
6. problém s kvalitou zapísaných známok v systéme AiS2
7. problém s neskorým konečným termínom podávania prihlášok na magisterský stupeň študijného
programu právo na PraF UK a následná kolízia s termínmi ubytovacieho procesu
8. problém s označovaním nesprávnych údajov zo strany študentov pri podávaní žiadostí
o ubytovanie
9. problém s platením kaucie prostredníctvom poštového poukazu pri novoprijatých študentoch žiadateľoch o ubytovanie
10. problém pokračujúcich študentov po zaplatení kaucie za ubytovanie, ktorá sa im následne
nezobrazuje v E-peňaženke
 konštatoval, že hodnotenie predmetov ukončovaných v lete po ukončení skúškového obdobia
pre účely ubytovacieho procesu a zapisovanie bodov za mimoškolské aktivity fungovalo viac
menej bez problémov
 vyzdvihol potrebu zlepšenia komunikácie smerom k študentom pre ubytovací proces
v nasledujúcom akademickom roku
 informoval o častých požiadavkách ŤZP študentov umiestnených na špeciálnej ubytovacej
kapacite bývať so študentmi bez postihnutia
 navrhol zlepšiť možnosť poverenia v elektronickom systéme pre výber ubytovania zo strany
CIT UK
 konštatoval, že výber izieb bude môcť byť nasledujúci akademický rok spustený 24 hodín
denne z dôvodu dostatočného technického zabezpečenia
 navrhol do budúcnosti vyčleniť konkrétny blok pre partnerské ubytovanie
 informoval, že CIT UK plánuje umožniť udeliť súhlas so zmiešaným ubytovaním aj počas
procesu výberu izby v elektronickom systéme
 apeloval na komunikáciu so študentami prostredníctvom univerzitných e-mailových adries
 apeloval na ubytovacie zariadenia smerom do budúcnosti, aby v prípade problémov študentov
s ubytovaním mimo kompetencie ubytovacích zariadení odkazovali študentov na CePIT UK
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba)
 konštatoval nedostatočnú komunikáciu medzi CIT UK a ubytovacími
a neinformovanie ubytovacích zariadení o zmenách v ubytovacom procese

zariadeniami

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 súhlasil s potrebou zlepšenia komunikácie smerom do budúcnosti
 navrhol, že doktorandom by bolo vhodné zrušiť udeľovanie súhlasov dekana s pridelením
ubytovania a pri zamestnancoch by udeľovanie súhlasov dekanom s pridelením ubytovania
ponechal smerom do budúcnosti otvorené
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol k problémom cenníkov v ubytovacom systéme, že sa plánuje revízia vnútorného
predpisu upravujúceho cenotvorbu
 skonštatoval, že komunikácia tento rok zlyhala a komisia sa budúci rok bude snažiť aktívnejšie
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vstúpiť do „informačného toku“ – napr. prostredníctvom usporiadania stretnutia najmä
za prítomnosti CIT UK, ubytovacích zariadení a ubytovacích referentov
 apeloval na úpravu vyrozumení o pridelení ubytovania pre novoprijatých študentov, aby budúci
rok nenastala obdobná situácia ako tento rok
 zdôraznil, že treba apelovať na študijných prodekanov jednotlivých fakúlt za účelom zlepšenia
zapisovania hodnotenia do systému AiS2
Mgr. Vojtěch Przybyla
 apeloval na zlepšenie komunikácie medzi príslušnými autoritami smerom do budúcnosti
PhDr. Jana Seryjová (vedúca VIaJ JLF UK)
 uviedla špecifické problémy, s ktorými sa stretávalo ubytovacie zariadenie JLF UK v Martine:
1. podávanie žiadostí zamestnancami (niektorým sa nepodarilo podať žiadosť o ubytovanie)
2. pri automatickom podávaní žiadostí doktorandov vznikla situácia, že žiadosť mali podanú aj
doktorandi, ktorí o ubytovanie nemali záujem, i keď v štúdiu pokračujú
3. študentom s trvalým bydliskom v Bratislave, ktorí študujú na JLF UK, nebolo ubytovanie
pridelené - boli znevýhodnení tým, že sú v dosahu integrovaného dopravného systému
v Bratislave (naopak študentom s trvalým bydliskom v Martine bolo ubytovanie aj z tohto
dôvodu pridelené)
4. podávanie žiadostí bakalárov (prijímacie pohovory na magisterské štúdium boli až v druhej
polovici augusta)
5. sprístupnenie elektronických zmlúv skôr, lebo študenti 6. ročníka boli ubytovávaní už
19.8.2016)
6. umožnenie vstupovania do mapy izieb v priebehu celého procesu ubytovania, aby
ubytovacie zariadenie mohlo pružne reagovať na požiadavky, ktoré vyplynú z potreby
JLF UK
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi pri FTVŠ UK)
 uviedla špecifické problémy, s ktorými sa stretávalo ubytovacie zariadenie Lafranconi:
1. ubytovacie zariadenie nemalo vyčlenené dievčenské a chlapčenské izby na mape izieb
v elektronickom ubytovacom systéme
2. neskorý termín prijímacích pohovorov na FTVŠ UK
3. veľké množstvo študentov zmeškalo termín výberu izieb v elektronickom systéme
a následne stratili nárok na lôžko
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 informoval, že v ubytovacom systéme neboli nahraté údaje o stabilizácii študentov
v ubytovacom zariadení Lafranconi
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 navrhla, že poškodených študentov v súvislosti s nevykonanými stabilizáciami v ubytovacom
zariadení Lafranconi môžeme uprednostniť pri výbere izieb nasledujúci akademický rok
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Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 informoval o potrebe personálneho posilnenia CIT UK
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba)
 uviedol špecifické problémy, s ktorými sa stretávalo ubytovacie zariadenie Družba:
1. informačný e-mail o pridelení lôžka – vzor, ktorý je uvedený v smernici, neobsahuje všetky
potrebné informácie pre študentov ohľadom platby a termínov
2. komunikácia medzi CIT UK a ubytovacími zariadeniami bola nedostatočná
3. nedostatočná informovanosť študentov o existencii dodatočných poradovníkov a následných
procesov prideľovania neuhradených rezervácií podľa poradovníka ubytovacími zariadeniami,
o používaní univerzitného e-mailového konta, o termínoch ubytovacieho procesu
a o povinnosti výberu lôžka najmä u novoprijatých študentov
4. nedodržanie termínu od ASP Brno pri nahratí rezervácií do ISKAMu
5. nesprávne párovanie depozitu v ISKAMe na konto študenta a nie na kauciu
6. proces prideľovania lôžok u doktorandov a zamestnancov nie je optimálny
7. miešanie pohlavia študentov na izbách, kde to nebolo umožnené
8. kaucia vo výške 50,- Eur od novoprijatých študentov nie je optimálne doriešená v procese
následného transferu na jednotlivé ubytovacie zariadenia
9. študenti prvých ročníkov nevideli v systéme E-peňaženka svoju úhradu kaucie vo výške 50,Eur
10. chýbajúci kontakt na príslušnú autoritu, ktorá by odpovedala na dotazy študentov, na ktoré
nevedeli odpovedať ubytovacie zariadenia
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 informovala, že RUK už odoslal peniaze pochádzajúce z kaucií novoprijatých študentov, ale
ASP Brno ten proces zdržiava svojou činnosťou
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 informoval o ubytovávaní doktorandov, že CIT UK informuje príslušné ubytovacie zariadenie
po podaní žiadosti doktoranda o ubytovanie, a následne ubytovacie zariadenie pridelí
doktorandovi izbu z voľnej ubytovacej kapacity
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol, že k doktorandom sa treba správať ako ku všetkým ostatným študentom a nemali by
fungovať v špecifickom režime
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 informoval, že niektorí študenti mali zle uvedené napr. pohlavie v systéme AiS2, predmetné
údaje sa transportovali do ubytovacieho systému a následne to spôsobilo komplikácie
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Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba)
 uviedol, že po ukončení ubytovacieho procesu mu ostalo veľké množstvo lôžok voľných
vyčlenených pre PriF UK a nikto ho o tejto skutočnosti neinformoval
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 uviedol, že PriF UK mala nadhodnotenú ubytovaciu kapacitu vychádzajúc z údajov z minulých
rokov
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)
 uviedol špecifické problémy, s ktorými sa stretávalo ubytovacie zariadenie VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK:
1. veľký počet voľných lôžok po skočení ubytovacieho procesu vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
2. študenti nepoužívajú univerzitné e-mailové kontá, UZ ich kontaktovalo na súkromné e-mailové
kontá
3. partnerské ubytovanie nereflektovalo párové postele na izbách, o ktorých UZ informovalo
príslušné autority
4. neskorý transfer kaucií od novoprijatých uchádzačov z RUK na účty ubytovacích zariadení
 informoval, že cenníky UZ nahralo do systému neskôr z dôvodu, že AS UK schválil cenníky
UZ až 22. 06. 2016 a prebiehalo rozširovanie internetových prípojok v UZ (vyrozumenia sa
odosielali 12. 8., 11. 8. mali pripravené ceny v ISKAMe, čiže sumy sa vo vyrozumeniach
zobrazovali správne; 10. 6. 2016 ešte nemohli splniť aktualizáciu cenníkov, keďže 9. 6. 2016
dávali študentský cenník na schválenie)
 uviedol, že cenníky zamestnancov má UZ v ubytovacom systéme uvedené správne
(Zamestnanci vedia, ako majú platiť, pretože aj v cenníku je stanovená základná suma a je tam
napísané, že k cenám sa pripočítajú ešte služby, a preto musíme každému zamestnancovi sumy
vypočítavať, pokiaľ sa jedná o apartmány. Toto sa ale väčšinou týka zamestnancov UZ, ktorí
vedia, koľko majú platiť.)
 ďalej uviedol:
Mnohí zamestnanci a doktorandi o ubytovanie ani nežiadali, ale napriek tomu mali vytvorené
rezervácie, čo bolo pre UZ mätúce, či sa im majú naďalej držať rezervácie alebo nie.
Pripomenul, že kvôli PhD. študentom museli vyčleniť niekoľko 1-lôžkových izieb, keďže sa
o ubytovanie hlásili počas septembra a dávať ich k študentom nie je z praktického hľadiska
dobré. Doktorandi by mali mať pridelené ubytovanie súčasne so študentmi bakalárskeho
a magisterského stupňa.
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 uviedol, že VM Mlyny majú komplikovaný systém pre ubytovávanie zamestnancov
 apeloval na zjednotenie podávania žiadostí o ubytovanie pre všetkých zamestnancov
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)
 uviedol, že všetky žiadosti zamestnancov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK o ubytovanie podané
hromadne boli podané so súhlasom rektora UK
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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:

13.15 hod.

Nasledujúce 9. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 12. októbra 2016 (streda) o 14.00 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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