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AKADEMICKÝ SENÁT
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814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 23.03.2016
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. Návrh novej smernice rektora UK upravujúcej pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK
medzi fakulty a kritéria prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.
3. Vecný (legislatívny) zámer zrušenia internátnych samospráv a následných krokov.
(odročený bod rokovania z 3. zasadnutia komisie dňa 16. marca 2016)
4. Rôzne.
5. 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 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 9 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 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.

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera, ktorý informoval
členov komisie o tom, že je vypracovaný finálny návrh smernice pracovníkmi CIT UK, ktorý bol
predložený prostredníctvom e-mailovej komunikácie členom komisie na pripomienkovanie a otvoril
diskusiu k bodu:
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 informoval o dôležitých zmenách v návrhu smernice týkajúcej sa ubytovania všetkých
zamestnancov UK
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 uviedol potrebu vymedzenia legislatívnych skratiek na začiatku smernice
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 upozornil na možné problémy vyplývajúce z používania iných ako legislatívnych skratiek pri
vypracovaná finálneho znenia smernice zo strany OLP RUK
Emil Hankovský
 sa opýtal, či sa zaevidované Fx ako hodnotenie absolvovaného predmetu pre vážený študijný
priemer na získanie ubytovania bude vzťahovať len na posledný ukončený akademický rok
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 uviedol, že Fx sa bude do váženého študijného priemeru započítavať len za posledný ukončený
akademický rok
RNDr. Eva Viglašová
 sa opýtala, či predmety, ktorých termín hodnotenia je po ukončení skúškového obdobia
akademického roka (tzv. letné predmety), sa budú započítavať do váženého študijného priemeru
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 uviedla, že predmety, ktorých termín hodnotenia je po ukončení skúškového obdobia
akademického roka, sa nebudú započítavať do váženého študijného priemeru
Mgr. Marek Pleva
 sa informoval ohľadom plánu riešenia medzifakultného a partnerského ubytovania
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 informoval, že na partnerské a medzifakultné ubytovanie budú vyčlenené dva bloky na
Manželských internátoch
Mgr. Marek Pleva
 predostrel myšlienku zavedenia medzifakultného ubytovania na všetky internáty fungujúce ako
samostatne hospodáriace súčasti UK
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 skonštatoval, že v minulosti boli voči zavedeniu medzifakultného ubytovania na všetky
internáty fungujúce ako samostatne hospodáriace súčasti UK námietky z VI Družba a fakúlt,
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ktoré na VI Družba ubytúvajú študentov
 uviedol skutočnosť, že podľa návrhu smernice v 5. deň výberu izby bude sprístupnená možnosť
výberu izby pre uchádzačov zo všetkých fakúlt, ktorí sa ocitli pod čiarou v poradovníkoch, a po
strate nároku na ubytovanie pre žiadateľov s nárokom na izbu sa ocitli nad čiarou
v poradovníku na všetky ostávajúce voľné miesta na internátoch – vytvorí sa určitý „hybrid“
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 skonštatoval, že také dôležité rozhodnutie ako je zavedenie medzifakultného ubytovania na
všetky internáty nechce robiť bez zistenia reakcií príslušných autorít
Mgr. Marek Pleva
 sa opýtal, na bližšiu špecifikáciu 5. dňa výberu izby v ubytovacom procese
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 skonštatoval, že podľa návrhu smernice študentom, ktorí majú nárok na výber izby a nevyberú
si ju do konca 4. dňa počas procesu výberu izieb, zanikne nárok na ubytovanie; následne sa
o rovnaké množstvo posunie poradovník smerom nadol, týchto ľudí pustí do systému výberu
lôžok a môžu si vybrať lôžko na všetkých ostávajúcich voľných ubytovacích kapacitách
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 uviedla, že stratu nároku na ubytovanie v 5. deň procesu výberu izby treba dôsledne
odkomunikovať so žiadateľmi o ubytovanie
Mgr. Vojtěch Przybyla
 sa opýtal, či sa samostatne nevyčlenia bloky pre doktorandov, keďže registruje časté sťažnosti,
že sú ubytovaní spolu so študentmi bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 uviedol, že je to komplikovaná otázka z dôvodu fluktuácie doktorandov a z nemožnosti stanoviť
presný počet doktorandov pre daný akademický rok
Mgr. Vojtěch Przybyla
 sa opýtal, či bude existovať možnosť vstúpiť do vyčlenenej ubytovacej kapacity fakulty
a vyčleniť tam bunky pre doktorandov
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 odpovedal, že táto možnosť bude existovať na fakultnej úrovni a pri každej izbe bude možnosť
nastaviť typ žiadateľa, pre ktorého bude viditeľná
Emil Hankovský
 sa opýtal, ako budú informovaní študenti, ktorí dostanú 5. deň možnosť získať ubytovanie
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 informoval, že študenti, ktorým sa sprístupní 5. deň možnosť získať ubytovanie, budú o tom
informovaní e-mailom
 sa opýtal, či sa nedá predĺžiť lehota na výber ubytovania pre študentov, ktorým sa sprístupní
5. deň možnosť získať ubytovanie, z jedného na dva dni
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 skonštatoval, že si nevieme urobiť predstavu o množstve žiadateľov, ktorým sa sprístupní
5. deň možnosť získať ubytovanie
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RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 upozornila, že návrh smernice obsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje vykonať úkony súvisiace
s ubytovacím procesom delegovaním na inú osobu
Daniel Zigo
 sa opýtal, čo sa stane, ak sa nenaplnia ubytovacie kapacity internátov ani po 5. dni ubytovacieho
procesu
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 odpovedal, že obsadenie voľných ubytovacích kapacít po uplynutí 5. dňa ubytovacieho procesu
bude v kompetencii riaditeľov internátov
 informoval, že systém pre žiadateľov bude nastavený technicky tak, že každý bude prioritne
zastabilizovaný a ak prejaví vôľu presunúť sa na inú izbu, tak bude musieť potvrdiť takú
možnosť v systéme
Mgr. Marek Pleva
 navrhol, aby systém zobrazoval konkrétnu izbu, ktorú má žiadateľ o ubytovanie zastabilizovanú
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 skonštatoval technickú vykonateľnosť návrhu Mgr. Mareka Plevu
Mgr. Vojtěch Przybyla
 navrhol doplniť do smernice ustanovenie, že ubytovací referent fakulty môže prispôsobiť
fakultnú ubytovaciu kapacitu na konkrétny typ žiadateľa
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 uviedol, či je vhodné model „10+2“ vymedzovať medzi legislatívnymi skratkami smernice, ak sa
tento model ďalej nevyskytuje v texte smernice
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 uviedol, že by bolo vhodné teda do smernice doplniť ustanovenie, že riaditeľ internátu môže
zaviesť model „10+2“
Daniel Zigo
 sa opýtal, či nenastanú problémy v procese výberu izby ako v minulosti na PraF UK, kde boli
študentom pridelené iné izby ako tie, ktoré si zaregistrovali v systéme
Mgr. Marek Pleva
 sa opýtal, že ak dôjde k stabilizácii lôžka neurčeného pre fakultu žiadateľa, či sa nezvýši tým
pádom ubytovacia kapacita pridelená fakulte
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 odpovedal, že takým konaním sa zvýši celková kapacita pridelená fakulte, ale CIT UK vie
dodať komisii údaje o takomto konaní a tá bude následne schopná reagovať
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 sa opýtal na časový harmonogram schválenia smernice
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 prisľúbila, že otázku času prijatia smernice predostrie na rokovaní Vedenia UK
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Mgr. Vojtěch Przybyla
 sa opýtal, prečo sú v návrhu smernice uvedené konkrétne dátumy
Ing. Ján Petrík (CIT UK)
 odpovedal, že je predpokladaná revízia smernice smerom do budúcnosti, v rámci ktorej môže
dôjsť k úprave konkrétnych dátumov
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 skonštatoval, že je potrebné upraviť ustanovenia smernice obsahujúce konkrétne názvy
vysokých škôl, ktorým UK poskytuje ubytovaciu kapacitu na zmluvnom základne na všeobecné
pomenovania
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 informoval, že zmeny smernice technického charakteru bude potrebné vykonať po stanovisku
Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK
Mgr. Marek Pleva
 navrhol vyradiť Sláviu UK z inštitúcií, ktorým je automaticky prideľované na základe ich
požiadaviek ubytovanie
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 podporil návrh Mgr. Mareka Plevu a uviedol, že potreby Slávie UK sa môžu premietnuť do
ubytovacej kapacity vyčleňovanej ako rezerva pre komisiu
 opýtal sa na potrebu automatického vyčleňovania ubytovacej kapacity pre zdravotníkov
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 upozornila, že proces výberu zdravotníkov je prísne stanovený a sú kladené prísne podmienky
na výkon zdravotníka
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 navrhol, aby si potrebu ustanovenia zdravotníkov a ich počet fakultatívne ustanovili riaditelia
konkrétnych internátov
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 počet, spôsob výberu
zdravotníkov a otázku ich ubytovania včleniť do kompetencie riaditeľov ubytovacích zariadení UK.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 navrhol upraviť žiadosti na ubytovanie pre doktorandov a zamestnancov do samostatných bodov
smernice
 navrhol doplniť do smernice ustanovenie obsahujúce, že za súčasť UK sa na účely tejto smernice
považuje aj Rektorát UK
Mgr. Marek Pleva
 sa opýtal, či je spravodlivé odopierať ubytovanie študentom s trvalým pobytom v dosahu
Bratislavskej integrovanej dopravy s dlhou dochádzkou spojov
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Filip Vincent (tajomník komisie)
 upozornil, že rovnaká dochádzka spojov je aj z niektorých mestských častí Bratislavy
porovnateľná s maximálnym dosahom Bratislavskej integrovanej dopravy
Mgr. Peter Kopáč (CIT UK)
 upozornil, že v súčasnosti z administratívnych príčin existujú zahraniční študenti študujúci na
základe zmluvy a zahraniční študenti študujúci na inom ako zmluvnom základe
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 navrhla, aby sa do smernice doplnil namiesto termínu zahraničný žiadateľ pojem zahraničný
žiadateľ, ktorému je garantované ubytovanie
RNDr. Eva Viglašová
 skonštatovala, že na Prírodovedeckej fakulte UK funkciu ubytovacieho referenta plní ubytovacia
komisia
Filip Vincent (tajomník komisie)
 navrhol do časti legislatívnych skratiek v návrhu smernice vymedziť pojem ubytovací referent
Monika Čičová
 sa opýtala na prihlasovanie zahraničných študentov do ubytovacieho procesu, pretože
v minulosti bolo zaužívané, že zahraničných študentov prihlasoval ubytovací referent
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 skonštatovala, že zahraniční študenti majú rovnaké práva a povinnosti ako slovenskí študenti
 upozornila, že v texte smernice nie je upravená kaucia pre novoprijatých študentov
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. Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera následne opustil rokovanie z osobných
dôvodov a poveril vedením rokovania tajomníka komisie Filipa Vincenta.
Bod č. 3:

Vecný (legislatívny) zámer zrušenia internátnych samospráv a následných krokov.

Tajomník komisie Filip Vincent skonštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná na základe odchodu
viacerých členov v priebehu rokovania, a následne z dôvodu neuznášaniaschopnosti komisie neotvoril
rokovanie k bodu č. 3 programu.
Bod č. 4:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 5:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia tajomník komisie Filip Vincent poďakoval členom komisie a
hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

12:45 hod.
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Nasledujúce 5. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 13. apríla 2016 (streda) o 10:00 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
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