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Zápisnica
z 2. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 22. 02. 2016
Začiatok zasadnutia:
09.30 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie návrhu zamestnaneckého cenníka VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
3. Informácie zo stretnutia pracovnej komisie pre prípravu novej smernice rektora UK upravujúcej
pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania
v ubytovacích zariadeniach UK.
4. Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na Komisiu pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
(odročený bod rokovania z 1. zasadnutia komisie dňa 26. januára 2016)
5. Voľba tajomníka Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
(odročený bod rokovania z 1. zasadnutia komisie dňa 26. januára 2016)
6. Rôzne.
7. 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 celkového počtu 15 členov komisie prítomných 8 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
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zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa
programu uvedenom na pozvánke.

Bod č. 2:

Prerokovanie návrhu zamestnaneckého cenníka VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Úvodné slovo v zastúpení ospravedlneného riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK predniesla vedúca
ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Alžbeta Juhásová. Predmetom predloženého
návrhu zamestnaneckého cenníka je doplnenie cenníka o dva apartmány na MI. Pôvodne predložený
materiál navrhoval účinnosť od 31. augusta 2015; vzhľadom na oddialenie schvaľovania cenníka
odporučila, aby cenník nadobudol účinnosť od 1. marca 2016.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.
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Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK
schváliť Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou
od 01.03.2016.

Bod č. 3:

Informácie zo stretnutia pracovnej komisie pre prípravu novej smernice rektora
UK upravujúcej pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a
kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK

Úvodné slovo predniesli prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a Ing. Ján
Petrík (CIT UK). Smernicu o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá
prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach vydáva rektor UK a nepodlieha schvaľovaniu
Akademickým senátom UK. Informovali o aktuálnom stave tvorby novej smernice a jej navrhovanej
štruktúre, pričom na zasadnutí komisie budú diskutované viaceré otvorené otázky.
Vyčlenenie ubytovacej kapacity a jej rozdelenie
1. Riaditelia jednotlivých ubytovacích zariadení do 31. marca aktuálneho akademického roka
dodajú predsedovi Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK kompletný
zoznam izieb ubytovacieho zariadenia s oznámením, v ktorých izbách nebude ubytovanie
poskytované (z dôvodu havárie, rekonštrukcie a pod.).
2. Z ubytovacej kapacity sa vyčlenia izby pre ubytovanie osôb ŤZP a ich asistentov, zahraničných
hostí a lektorov, štipendistov UK, iné vysoké školy na základe bilaterálnych zmlúv UK,
zamestnancov Rektorátu UK a CFS UK, hotelové ubytovanie v rámci podnikateľskej činnosti,
rezervu riaditeľa ubytovacieho zariadenia a rezervu komisie – v smernici bude uvedené, kto
bude oprávnený o vyčlenenie požiadať.
3. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK do 31. mája rozhodne o delení ubytovacej kapacity medzi fakulty UK.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
odporučil doplniť ustanovenie o derogácii právomoci (napr. na prorektora UK pre študijné
veci), ak komisia nerozhodne o delení ubytovacej kapacity do stanovenej lehoty
opýtal sa, či smernica bude obsahovať záväzné pravidlá, podľa akého „kľúča“ komisia
ubytovaciu kapacitu UK rozdelí
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Zodpovednosť CIT UK
1.

CIT UK na základe záväzného rozdelenia ubytovacej kapacity UK zabezpečí najneskôr do
15. júna pripravenosť elektronického systému na podávanie žiadostí o ubytovanie pre
nasledujúci akademický rok.

2.

Žiadosti sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára od 6. júla do 20. júla.

3.

Súčasťou elektronického formulára budú aj údaje o ŤZP, záujem o stabilizáciu izby, záujem
o ubytovanie v izbe s vyšším štandardom ubytovania a delegovanie výberu izby na iného
žiadateľa o ubytovanie.

Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
požiadal komisiu, aby sa vyjadrila k možnosti podávania žiadostí o ubytovanie „v predtermíne“
Daniel Zigo
opýtal sa, či riaditelia ubytovacích zariadení nemali problém s posunom termínu na podávanie
žiadostí o ubytovanie zo súčasného aprílového termínu na mesiac júl
podporil možnosť podávania žiadostí o ubytovanie „v predtermíne“
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
uviedol, že zodpovednosť ubytovacích zariadení v procese ubytovania nasleduje až po štádiu
elektronického podávania žiadostí o ubytovanie, ktoré je v zodpovednosti CIT UK
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
podporila možnosť podávania žiadostí o ubytovanie „v predtermíne“, študent si však bude
musieť v riadnom júlovom termíne skontrolovať údaje v elektronickom systéme
RNDr. Eva Viglašová
upozornila, že v prípade navrhovanej dvojtýždňovej lehoty na podávanie žiadostí o ubytovanie
v mesiaci júl budú fakultné ubytovacie komisie preťažené otázkami študentov na nesprávne
údaje v elektronickom systéme
vyslovila obavu, že v prípade, ak bude informácia o možnosti podávania žiadostí o ubytovanie
zasielaná e-mailom, ju veľká skupina študentov prehliadne, keďže e-maily nečítajú
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
navrhol, aby študenti boli o možnosti podávania žiadostí o ubytovanie informovaný popri
e mailov aj formou SMS notifikácie
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci) a Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
uviedli, že SMS notifikácia sa plánuje zasielať len novoprijatým študentom („prvákom“)
upozornili na finančný aspekt SMS notifikácie (cena jednej SMS je 4 centy), navyše UK
nedisponuje telefonickými kontaktmi na všetkých svojich študentov
Bc. Róbert Zsembera
z dôvodu zmien v ubytovacom procese a informovanosti študentov odporučil, aby sa
v aktuálnom akademickom roku použila SMS notifikácia pre všetkých študentov
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
okruh osôb, ktorým bude zasielaná SMS notifikácia, bude vyšpecifikovaný na základe
rozhodnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, resp. jej predsedu
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Kritérium kvality
1.

Dominantným kritériom prideľovania ubytovania budú študijné výsledky – vážený študijný
priemer (VŠP) za celé obdobie štúdia.

2.

V ostatnom akademickom roku sa pre účely výpočtu „ubytovacieho VŠP“ zaratúvajú všetky
zapísané predmety a ich hodnotenia k poslednému dňu skúškového obdobia letného semestra,
za predchádzajúce akademické roky len splnené predmety.

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
informovala, že sa opýta fakultných študijných prodekanov na existenciu „netypických“
predmetov (praxe, exkurzie a pod.) a termíny ich zapisovania
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
opýtal sa, akým spôsobom budú zaratúvané predmety absolvované v rámci Erazmus mobilít

Uchádzači, ktorí dostanú ubytovanie automaticky („čerství prváci“)
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o návrhu automatického prideľovania
ubytovania novoprijatým študentom bakalárskych študijných programov a predstavila alternatívne
návrhy kritérií:
1. osoby prijaté na bc. štúdium okrem tých, čo sú prijatí na ten istý študijný program
2. maturant v aktuálnom akademickom roku
3. osoba, ktorá nikdy neštudovala na žiadnej vysokej škole
4. osoba, ktorá nikdy neštudovala na UK
5. osoba, ktorá nikdy neštudovala na danej fakulte
6. osoba nemá v aktuálnom akademickom roku platné štúdium na UK
7. osoba nemá trvalé bydlisko v dosahu BID (okrem PhD. študentov)
Prorektorka UK súčasne informovala, že nová ubytovacia smernica bude používať termín „študent
uchádzač“ (v súčasnosti: „novoprijatý študent“).
Komisia v rozprave podrobne prediskutovala jednotlivé návrhy kritérií a 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 odporúča pre automatické pridelenie
ubytovania študentom - uchádzačom aplikovať nasledujúce kritériá:
a) študent – uchádzač nemá v aktuálnom akademickom roku platné štúdium na UK,
b) študent – uchádzač nemá trvalé bydlisko v dosahu BID.
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
opýtal sa, ako sa bude postupovať voči študentom nastupujúcim po prerušení štúdia
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
odpovedala, že študenti po prerušení sú „pokračujúci“ študenti
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
opýtal sa, aké kritériá pre pridelenie ubytovania sa budú aplikovať na študentov – uchádzačov,
ktorí nedostanú ubytovanie automaticky
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RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
odporučila, aby postup upravili smernice dekanov fakúlt UK
Bodovacie kritériá
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predstavila návrh bodovacích kritérií prideľovania
ubytovania:
1. Vážený študijný priemer
2. Výška sociálneho štipendia
3. Fakultné kritériá

0 – 800 b.
0 – 100 b.
0 – 100 b.

Na ubytovanie nebude mať nárok študent s trvalým pobytom v dosahu Bratislavskej integrovanej
dopravy (BID).
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
prezentoval výsledky simulácií navrhnutého bodovacieho systému na dátach študentov, ktorým
bolo v aktuálnom akademickom roku pridelené ubytovanie a jeho vplyv na poradovníky
výsledky simulácií preukazujú, že významne nemení (len cca do 10%) okruh žiadateľov,
ktorým by bolo pridelené ubytovanie; mení sa však poradie uchádzačov, čo má vplyv na
prioritnosť výberu lôžka v procese samorozubytovania
Bc. Róbert Zsembera
upozornil, že prezentované výsledky simulácií nezohľadňujú navrhované automatické
prideľovanie ubytovania prvákom
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
odpovedal, že aj pri zohľadnení tejto skutočnosti nenastanú dramatické zmeny v poradovníkoch
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
požiadala členov komisie, aby sa vyjadrili k navrhnutému váhovaniu kritérií prideľovania
ubytovania
uviedla, že pri VŠP 1,00 dostane žiadateľ 100 b., pri VŠP 3,00 0 b. , pri najvyššom sociálnom
štipendiu 100 b.
Filip Vincent
navrhol, aby výška sociálneho štipendia bola zohľadnená 200 b. a VŠP 700 b.
Monika Čičová
vyjadrila s návrhom nesúhlas, so sociálnymi štipendiami sa špekuluje
Emil Hankovský
uviedol, že nie je úlohou komisie posudzovať, kto so sociálnym štipendiom špekuluje a kto nie;
ku všetkým študentom je potrebné sa správať rovnakom
Filip Vincent
reagoval, že ani VŠP nie je objektívne kritérium a líši sa medzi jednotlivými študijnými
programami a aj v rámci nich v závislosti od skúšajúcich osôb
Viacerí členovia komisie vyslovili návrh na zvýšenie váhy fakultných kritérií.
Komisia po rozprave podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené uznesenie.
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Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča nasledovný návrh bodovacích
kritérií prideľovania ubytovania:
Vážený študijný priemer

0 – 700 b.

Výška sociálneho štipendia

0 – 100 b.

Fakultné kritériá

0 – 200 b.

Monika Čičová
odporučila diskutovať o otázke, či je potrebné mať strop VŠP 3,0 pre všetky fakulty rovnaký
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
odpovedal, že rôzna úroveň stropu VŠP by komplikovala export dát z AiS-u do systému
adminsitrácie žiadostí o ubytovanie
René Trembáč
opýtal sa, či sa ani v minimálnej miere neuvažuje s kritériom časovej dostupnosti
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
cieľom UK je získavať kvalitných študentov (kritériom kvality je VŠP), pričom ako národná
univerzita má záujem o študentov z celého Slovenska, musia však mať postačujúci VŠP
nárok na ubytovanie nebudú mať študenti s trvalým pobytom v dosahu BID, odporučil však
uplatňovať možnosť výnimiek dekana
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
v reakcii na neobjektívnosť VŠP ako kritéria kvality uviedla, že študenti (napríklad) chémie a
sociálnej práce nebudú posudzovaní spoločne, keďže študujú na rôznych fakultách a ubytovacia
kapacita UK sa rozdeľuje na jednotlivé fakulty, v rámci ktorej sa uchádzači spoločne posudzujú
RNDr. Eva Viglašová
podporila vnímanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK ako benefitu pre študentov
Bc. Róbert Zsembera
vyjadril obavu, že študenti v dosahu BID zahltia dekanov žiadosťami o výnimky
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
reagoval, že žiadosti výnimky budú taktiež administrované elektronicky
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
uviedla, že študenti so schválenou výnimkou budú zaraďovaní na koniec poradovníka, t.j. budú
ubytovávaní až po všetkých ostatných žiadateľoch
Posun čiary
Čiaru bude možné posúvať na základe novovzniknutej voľnej kapacity alebo vyčiarknutia žiadateľov
z poradovníka, každý posun však musí byť v poradovníku smerom nadol.
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a Mgr. Peter Kopáč (CIT UK) pripomenuli výhody
jedného poradovníka žiadateľov (nezopakujú sa situácie s desiatkami voľných lôžok v septembri),
informácia o posune čiary bude dotknutým žiadateľom o ubytovanie zaslaná e-mailovou notifikáciou.
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ŤZP
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. požiadala komisiu o názor na možnosť posudzovať
ŤZP študentov ako samostatnú „fakultu“. Informovala, že ide o širokú skupinu zdravotných postihnutí
(vozičkári, slepci, ťažkí alergici) v počte cca 60 osôb, osobitný problém predstavujú asistenti. Osoba
v postavení ŤZP bude svoju situáciu povinná doložiť dokladmi, keďže MŠVVaŠ SR poskytuje na tieto
osoby osobitnú dotáciu.
Komisia po rozprave podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala
doleuvedené uznesenie.
Uznesenie č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby osoby ŤZP boli vyčiarknuté
z poradovníka a posudzované separátne.
Mobility
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila, že je potrebné vyriešiť nasledovné
okruhy problémov:
1. Integrácia prichádzajúcich študentov z mobilitných programov medzi študentov UK (Oddelenie
zahraničných vzťahov Rektorátu UK upozornilo, že súčasná prax vo vyčleňovaní kompaktných
ubytovacích celkov pre Erazmus študentov je v rozpore s Erazmus chartou).
2. Zapĺňanie prázdnych miest v letnom semestri po odchádzajúcich študentoch.
3. Ubytovanie študentov navrátivších po zimnom semestri.

Kaucia od novoprijatých študentov
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. navrhla, aby novoprijatí študenti uchádzajúci sa o
ubytovanie hradili po podaní žiadosti kauciu (zálohu), ktorej časť by prepadla v prospech UK v prípade
neubytovania sa z dôvodov na strane študenta. Je potrebné diskutovať o jej výške a účte, na ktorý by
bola uhrádzaná.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
odporučil diskutovať aj o možnosti, aby všetci uchádzači o ubytovanie boli povinní uhrádzať
kauciu
Daniel Zigo
vyjadril nesúhlas s predneseným návrhom, aby študenti boli zaťažovaní ďalším poplatkom
navrhol, aby kaucia bola uhrádzaná až po pridelení ubytovania
Komisia po rozprave podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala
doleuvedené uznesenie.
Uznesenie č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby novoprijatí študenti
žiadajúci o ubytovanie uhrádzali pri podaní žiadosti kauciu 50 €, ktorá by v prípade neubytovania sa
študenta z príčin na strane študenta „prepadla“ v prospech UK. V prípade, ak by UK novoprijatému
študentovi nevedela zabezpečiť ubytovanie, kaucia by sa žiadateľovi vrátila celá.
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Ďalšie otvorené otázky
Ing. Ján Petrík (CIT UK) otvoril otázku poskytovania
1. medzifakultného ubytovania (každoročne je oň záujem, je však problematické z hľadiska vyčlenenia izieb, keďže ubytovacia kapacita UK sa rozdeľuje medzi fakulty)
2. partnerského ubytovania (dlhodobo funguje na VM Mlyny UK, na VI Družba nie je umožnené).
Zároveň informoval, že sa výber lôžka v procese samorozubytovania budú mať žiadatelia 5 dní
s možnosťou delegovania výberu na iného žiadateľa (najmä pre prípad, keď bude žiadateľ v danom
čase mimo možností pripojenia sa na internet).
Mgr. Vojtěch Przybyla
opýtal sa, či bude možná stabilizácia izieb a na termín samorozubytovania
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
odpovedal, že stabilizácia izby bude primárnou možnosťou, samorozubytovanie bude prebiehať
v prvom alebo druhom augustovom týždni
Emil Hanovský
opýtal sa na podrobnosti delegovania výberu izby a lôžka
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
odpovedal, že možnosť delegovania bude nastaviteľná v elektronickom ubytovacom systéme
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
uviedol, že jednou z možností ako zabezpečiť medzifakultné ubytovanie je vyčleniť
„medzifakultné izby“ podľa počtu minuloročných požiadaviek
Bc. Róbert Zsembera
reagoval, že žijeme v modernej dobe a odporučil študentom vyjsť v ústrety v prípade
medzifakultného a partnerského ubytovania, a to aj na úkor prípadných technických
komplikácií
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
reagoval, že ako jedno z riešení sa ponúka možnosť vzájomnej výmeny medzi ubytovanými
počnúc mesiacom október
medzifakultné a partnerské ubytovanie spôsobuje problémy so stabilizáciou lôžok a
ubytovávaním osôb rôzneho pohlavia na spoločnej bunke
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
odporučila zistiť počet minuloročných požiadaviek na medzifakultné a partnerské ubytovanie a
následne diskutovať o možnosti ich poskytovania z rezervy komisie
Mgr. Vojtěch Przybyla
odporučil ponechať rozhodovanie o partnerskom ubytovaní v pôsobnosti fakúlt
Emil Hankovský
uviedol, že ak medzifakultné a partnerské ubytovanie spôsobuje problémy, najjednoduchšie
riešenie predstavuje ich neposkytovanie
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
upresnil, že uvedené druhy ubytovania spôsobujú problémy prevádzkového charakteru
ubytovacím zariadeniam
8

Filip Vincent
odporučil, aby bol počet minuloročných žiadostí o medzifakultné a partnerské ubytovanie
zohľadnený pri vyčlenení rezervy komisie, pričom žiadosti o tento druh ubytovania odporučil
posudzovať individuálne
RNDr. Eva Viglašová
v reakcii sa opýtala sa kritériá, akým spôsobom sa budú žiadosti individuálne posudzovať
Emil Hankovský
opýtal sa, prečo nie je umožnené bývať študentom ktorejkoľvek z fakúlt na akomkoľvek lôžku
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
odpovedal, že komisia sa v minulosti vyslovila proti uvedenému riešeniu
Mgr. Vojtěch Przybyla
opätovne pripomenul, že bol študentom Univerzity Palackého v Olomouci, kde študenti
všetkých fakúlt bývali na izbách spoločne
Bc. Róbert Zsembera
odporučil urobiť prieskum medzi ubytovanými o možnosti spoločného ubytovania, komisia by
nemala „od stola“ rozhodnúť o zmene doterajšieho systému delenia ubytovacej kapacity medzi
fakulty
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
proti spoločnému ubytovaniu sa vyslovili FaF UK, LF UK a FIF UK a riaditeľ VI Družba
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa na záver prerokovávaného bodu programu
poďakovala členom komisie za konštruktívne rokovanie a podané pripomienky.

Bod č. 4:

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

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera vzhľadom na dĺžku zasadnutia komisie navrhol, aby komisia
odročila prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na komisiu na
svoje nasledujúce zasadnutie.
Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené
uznesenie.
Uznesenie č. 6:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odročuje Prerokovanie návrhu na zrušenie
internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK na svoje nasledujúce zasadnutie.
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Bod č. 5:

Voľba tajomníka Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera vyzval členov komisie na podávanie návrhov kandidátov na
funkciu tajomníka Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a pripomenul jeho postavenie podľa čl. 12 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK.
Daniel Zigo navrhol Filipa Vincenta (PraF UK), ktorý s kandidatúrou vyjadril ústny súhlas. Iné návrhy
neboli podané.
Voľba tajomníka komisie sa v súlade s čl. 12 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK uskutočnila verejným hlasovaním.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

9

5

8

0

1

Uznesenie č. 7:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK volí Filipa Vincenta do funkcie tajomníka
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.

Bod č. 6:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.

Bod č. 7:

Záver

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

Koniec zasadnutia:

12.15 hod.

Nasledujúce 3. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 16. marca 2016 (streda) o 13.00 hod. v zasadačke rektora UK (budova Rektorátu UK, Šafárikovo
nám. 6, Bratislava).

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

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