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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  5.12.2016 

Zá p i s n i c a  

z 10. zasadnutia a písomného hlasovania  
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 23. 11. 2016 

 
 
Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia: m. č. 324 Iuridicum PraF UK  

(Stará budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
3. Právno-obsahová úprava vnútorného predpisu UK č. 10/2016. 
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., pracovníka Centra informačných technológií UK Ing. Jána Petríka, 
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 konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli 
z celkového počtu 10 členov komisie prítomní 4 členovia, Emil Hankovský prišiel počas zasadnutia). 
Predseda komisie uviedol, že v prípade, ak sa komisia počas zasadnutia nestane uznášaniaschopnou, 
bude sa o návrhu uznesení konať písomné hlasovanie. Zo zasadnutia sa ospravedlnili nasledovní 
členovia komisie: Bc. Filip Vincent, Bc. Daniel Zigo, Mgr. Marek Pleva a RNDr. Eva Viglašová. 
 
Predseda komisie informoval členov komisie o písomnom vyhlásení Miriamy Bičanovej (PraF UK), 
ktorým sa vzdala členstva v komisii.  
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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: Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera. Do budúcnosti 
bude komisia prerokovávať žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené 
riaditeľmi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK. Komisia bude žiadosti posudzovať najmä 
z hľadiska záujmov ubytovaných študentov, navrhovanej doby nájmu a výšky nájomného. 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. členov komisie informoval o ponuke riaditeľa VM 
Ľ. Štúra – Mlyny UK na možnosť obhliadnutia nebytových priestorov, ktoré sú predmetom žiadostí. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie predniesol návrh uznesenia. 
 
Uznesenie č. 1: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom: 

1. ANWELL, s.r.o. (s výhradou, aby predkladateľ upravil dobu nájmu najskôr od 14.12.2016), 
2. Dušan Eliáš, 
3. Intersonic s.r.o., 
4. VNET Services, s.r.o., 
5. Sequra Integral Slovakia s.r.o. (zmena uznesenia AS UK č. 14.5/2016), 
6. SOUND and LIGHT, s.r.o. 

 
PÍSOMNÉ HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA Č. 1: 
(v súlade s čl. 32 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK) 
 
Čičová Monika    04.12.2016  za návrh uznesenia 
Hankovský Emil    04.12.2016  za návrh uznesenia 
Pleva Marek, Mgr.    nezúčastnil sa hlasovania 
Przybyla Vojtěch, Mgr.   01.12.2016  za návrh uznesenia 
Rokos Tomáš     nezúčastnil sa hlasovania 
Štefaňáková Jana, Bc.    03.12.2016  za návrh uznesenia 
Viglašová Eva, RNDr.   01.12.2016  za návrh uznesenia 
Vincent Filip     05.12.2016  za návrh uznesenia 
Zigo Daniel     04.12.2016  za návrh uznesenia 
Zsembera Róbert, Bc.    04.12.2016  za návrh uznesenia 
 
Uznesenie č. 2: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom: 

1. ISPA, s.r.o.  
2. Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. 
3. Martin Derner, Mgr. art. 
4. Vodácky klub Tatran Karlova Ves 

(s výhradou, aby predkladateľ upravil dobu nájmu najskôr od 14.12.2016). 



3 

PÍSOMNÉ HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA Č. 2: 
(v súlade s čl. 32 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK) 
 
Čičová Monika    04.12.2016  za návrh uznesenia 
Hankovský Emil    04.12.2016  za návrh uznesenia 
Pleva Marek, Mgr.    nezúčastnil sa hlasovania 
Przybyla Vojtěch, Mgr.   01.12.2016  za návrh uznesenia 
Rokos Tomáš     nezúčastnil sa hlasovania 
Štefaňáková Jana, Bc.    03.12.2016  za návrh uznesenia 
Viglašová Eva, RNDr.   01.12.2016  za návrh uznesenia 
Vincent Filip     05.12.2016  za návrh uznesenia ♣ 
Zigo Daniel     04.12.2016  za návrh uznesenia 
Zsembera Róbert, Bc.    04.12.2016  za návrh uznesenia 

♣ s návrhom na zmenu uznesenia s dĺžkou zmluvného vzťahu pre spoločnosť ISPA na dva roky 
 
Na základe podnetu viacerých členov komisie na úpravu (skrátenie) doby nájmu časti pozemku pre 
umiestnenie bilboardov spoločnosti ISPA, s.r.o. na dva roky sa uskutoční rokovanie predsedu komisie 
Bc. Róberta Zsemberu s riaditeľom VI Družba UK Mgr. Ivanom Daňom. Predmetom rokovania bude 
pripomienka (pozmeňujúci návrh) členov komisie zo strany predkladateľa materiálu a zdôvodnenie 
jeho predloženia. 
 
 
Bod č. 3: Právno-obsahová úprava vnútorného predpisu UK č. 10/2016 

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera. Členovia komisie 
a hostia e-mailom obdržali sumárny materiál s pripomienkami k platnému zneniu vnútorného predpisu 
UK č. 10/2016, ktorý vypracoval tajomník komisie Bc. Filip Vincent. Po stanovenom termíne mu boli 
doručené pripomienky z LF UK (PhDr. Jana Palenčárová - vedúca ŠO) a Centra podpory študentov so 
špecifickými potrebami UK (CPŠsŠP, PaedDr. Elena Mendelová, CSc.). Úlohou komisie je vyjadriť sa 
k jednotlivým pripomienkam; akceptované pripomienky budú zapracované do upraveného VP 
č. 10/2016. Pripomienkami zaznamenanými v zápisnici z 9. zasadnutia komisie sa už komisia opätovne 
zaoberať nebude a považujú sa za akceptované. Paragrafové znenie VP bude predložené na zasadnutie 
komisie v januári 2017 tak, aby komisia mohla odporučiť rektorovi vydať upravený VP s účinnosťou 
ku dňu 1. februára 2017. Pripomienky vznesené CPŠsŠP a ďalšie pripomienky vecne sa týkajúce ŤZP 
študentov budú posúdené spoločne s vedúcou CPŠsŠP PaedDr. Elenou Mendelovou, CSc. (z dôvodu 
PN sa zo zasadnutia komisie ospravedlnila).  

Predseda komisie ďalej informoval, že do plánu legislatívnych úloh Oddelenia legislatívy 
a právnych služieb RUK boli zaradené zmeny vo vnútorných predpisoch týkajúcich sa zmlúv 
o ubytovaní a spôsobu cenotvorby (výšky poplatku za ubytovanie). 
 
Ing. Ján Petrík (CIT UK) informoval o prípravách univerzitného klíringového systému platieb 
(bezhotovostné platby študenta prostredníctvom preukazu študenta na všetkých súčastiach UK) 
a časových aspektoch jeho implementácie. Každý študent bude mať svoj účet, ktorý bude podúčtom 
účtu UK vedeného v Štátnej pokladnici. Tieto skutočnosti bude potrebné zohľadniť aj v plánovaných 
úpravách VP č. 10/2016. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa opýtal na bezpečnosť platieb prostredníctvom preukazu 
študenta. 

Ing. Ján Petrík odpovedal, že platby sa budú týkať malých súm; otázka bezpečnosti však bude 
diskutovaná. 
 
Komisia následne pristúpila k prerokovaniu jednotlivých doručených písomných pripomienok. 
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Pripomienka č. 1 (čl. 2 ods. 9 – predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
Členovia komisie o diskusii s Ing. Jánom Petríkom odporučili skratku „ISUS“ upraviť na „ISUZ“, t.j. 
informačný systém ubytovacieho zariadenia. 
 
Pripomienka č. 2 (čl. 2 ods. 25 – predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. upozornil, že pojem „zamestnanec“ sa napriek 
vymedzeniu medzi základnými pojmami v čl. 2 ods. 25 používa vo viacerých ustanoveniach smernice 
aj v širšom zmysle a označuje sa ním osoba, ktorá má so súčasťou UK akýkoľvek pracovný pomer. 
 
Ing. Alžbeta Juhásová vysvetlila, že pripomienka bola predložená na základe praktickej skúsenosti, 
kedy sa „dohodár“ dožadoval ubytovania za zamestnaneckú cenu. 
 
V rozsiahlej diskusii členov komisie a prítomných hostí sa riešila otázka, či smernica mala obsahovať 
ustanovenie, že nárok na pridelenie ubytovania sa viaže na určité minimálne % pracovného úväzku za 
súčasného zrušenia možnosti dekanov fakúlt a riaditeľov SHS udeľovať výnimky. 
 
Mgr. Vojtěch Przybyla odporučil, aby bola percentuálna výmera pracovného úväzku stanovená na 95%. 
 
Ing. Alžbeta Juhásová (VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) vyjadrila obavu, že tzv. úväzkári zaplnia 
zamestnaneckú ubytovaciu kapacitu na úkor osôb v pracovnom pomere so súčasťou UK na ustanovený 
týždenný pracovný čas. 
 
PhDr. Jana Seryjová (vedúca VIaJ JLF UK) uviedla, že majú prebytok voľnej ubytovacej kapacity 
a ubytovávajú všetkých záujemcov z radov zamestnancov JLF UK. 
 
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) odporučil prideľovať zamestnanecké ubytovanie len osobám 
v pracovnom pomere so súčasťou UK na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok), ostatní 
zamestnanci by mali platiť komerčnú cenu. 
 
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi) uviedla, že zamestnanci FTVŠ UK sú ubytovaný 
v hosťovských izbách, ale sú len traja. 
 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) upozornil, že na FMFI UK je časť zamestnancov, ktorá 
má len 95%-ný pracovný úväzok a ide najmä o absolventov doktorandského štúdia prijatých do 
pracovného pomeru. 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová odporučila stanoviť 75%-né kritérium. 
Ostatní zamestnanci by mali právo byť ubytovaní za komerčnú cenu. Uvedený problém je však ešte 
potrebné komunikovať s dekanmi. 
 
Po diskusii členovia komisie odporučili, aby bola zrušená možnosť udeľovania výnimiek podľa čl. 6 
ods. 4 písm. b) zamestnancom, ktorí nemajú s niektorou súčasťou UK pracovný pomer na ustanovený 
týždenný pracovný čas, a súčasne sa zaviedlo kritérium, že na pridelenie ubytovania budú mať nárok 
zamestnanci, ktorí majú aspoň 75%-ný pracovný úväzok. 
 
Pripomienka č. 3 (čl. 2 ods. 27 – predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili vyžiadať si k pripomienke stanovisko vedúcej CPŠsŠP. 
 
Pripomienka č. 4 (čl. 5 ods. 1 – predkladá: FTVŠ UK) 
Členovia komisie spoločne s prorektorkou UK pre študijné veci RNDr. Zuzanou Kovačičovou 
odporučili pripomienku zamietnuť; dotknuté fakulty budú vyzvané, aby zosúladili svoj harmonogram 
akademického roka s termínmi vyplývajúcimi z harmonogramu ubytovacieho procesu. 
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Pripomienka č. 5 (čl. 5 ods. 4 – predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
V rozsiahlej diskusii členov komisie a prítomných hostí sa riešila pripomienka, či by mala upravená 
smernica rozšíriť povinnosť uhrádzania kaucie na všetkých ubytovaných študentov, alebo či by sa mala 
povinnosť uhrádzania kaucie úplne zrušiť. 
 
Mgr. Ivan Daňo upozornil na problémy s presunom platieb prijatých uchádzačov z účtu RUK na účet 
ubytovacích zariadení. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera reagoval, že viaceré problémy s platbami budú do 
budúcnosti vyriešené lepšou komunikáciou UK smerom k študentom prvého roka bakalárskeho štúdia. 

Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doplnila, že nadnesené problémy vyrieši 
zavedenie klíringového systému na UK (napr. spôsobom, že prijatý uchádzač uhradí prvú splátku 
kaucie a následne sa „dostane“ do ubytovacieho systému). 
 
Ing. Alžbeta Juhásová upozornila na možnú diskrimináciu prijatých uchádzačov voči pokračujúcim 
študentom v termíne úhrady kaucie a jej výške. 
 
Ing. Ján Petrík predniesol návrh, aby všetci študenti mali povinnosť uhrádzať kauciu, čo by mohlo 
prispieť k zníženiu špekulácií s podávaním žiadostí o ubytovanie a následného neubytovania sa (vzniká 
ekonomická strata ubytovacím zariadeniam UK v dôsledku neobsadenej ubytovacej kapacity). 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa opýtal, akým spôsobom bude vyriešený výber 
finančných prostriedkov z účtu študenta po zavedení klíringového systému na UK. 

Ing. Ján Petrík odpovedal, že výber (t.j. prevod z účtu študenta na UK na účet vedený v komerčnej 
banke) bude možný prostredníctvom žiadosti adresovanej správcovi klíringového systému. 

PhDr. Oľga Peštuková odporučila, aby mali pokračujúci študenti ponechanú výšku kaucie v letných 
mesiacoch na účte ubytovacieho zariadenia. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera reagoval, že to nie je právne možné, išlo by o bezdôvodné 
obohatenie. Zmluvný vzťah ubytovaného študenta s ubytovacím zariadením končí 30. júna. 

Ing. Ján Petrík podrobnejšie vysvetlil návrh systému klíringového zúčtovania na UK. 
 
Väčšina členov komisie sa začala prikláňať k názoru, aby bola povinnosť úhrady kaucie zavedená pre 
všetkých študentov. 

Monika Čičová upozornila na skutočnosť, že prijatým uchádzačom UK garantuje pridelenie 
ubytovania, pokračujúci študenti však túto garanciu nemajú. Kaucia bola zavedená z dôvodu, aby sa 
minimalizovali špekulácie prijatých uchádzačov s prideleným ubytovaním. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera upozornil na potrebu vyriešiť spôsob vrátenia kaucie tým 
pokračujúcim študentom, ktorí nebudú mať pridelené ubytovanie. 

Ing. Ján Petrík reagoval, že diskutované otázky bude možné automatizovať v informačnom systéme 
(blokovaním kaucie na účte študenta).  

Následne bola diskutovaná otázka, akým spôsobom budú ubytovacie zariadenia informované 
o uhradení kaucie. 

PhDr. Oľga Peštuková upozornila, že zmena v uhrádzaní kaucií bude musieť byť sprevádzaná 
informačnou kampaňou voči pokračujúcim študentom. 
 
Členovia komisie odporučili, aby bola povinnosť uhrádzania kaucie pri podávaní žiadosti o ubytovanie 
rozšírená aj na pokračujúcich študentov, pričom kaucia by sa vracala v momente, ak by sa pokračujúci 
študent ocitol v poradovníku „pod čiarou“ a nebolo mu pridelené ubytovanie. 
 
Ing. Alžbeta Juhásová sa opýtala, akým spôsobom budú vyriešené hotovostné úhrady kaucií zo strany 
Erasmus študentov, resp. akým spôsobom si budú Erasmus študenti podávať žiadosti o ubytovanie. 

Emil Hankovský potvrdil, že poplatky za platby zo štátov mimo SEPA sú vysoké, čo je pravdepo-
dobne dôvodom, že Erasmus študenti uhrádzajú svoje platby v hotovosti na ubytovacom oddelení. 
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Ing. Ján Petrík reagoval, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK bude agendu Erasmus 
študentov administrovať prostredníctvom nového informačného systému. V ňom bude umožnené aj 
podávanie žiadostí o ubytovanie. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera vyjadril rozhorčenie zo skutočnosti, že je Erasmus 
študentom venovaná prehnane vysoká pozornosť, a to často na úkor slovenských študentov. 
Nedostatočne sú riešené priestupky Erasmus študentov voči internátnemu poriadku; problematickí sú 
zväčša študenti z tzv. južných štátov. Bude apelovať na Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK 
a prorektorku UK pre zahraničné veci, aby Erasmus študenti neboli zvýhodňovaní voči slovenským 
študentom. 
 
Pripomienka č. 6 (čl. 5 ods. 5 písm. a) – predkladá: JLF UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať. 
 
Pripomienky č. 7, 8 a 9 (čl. 6 ods. 1, 2 a  4 – predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
V rozsiahlej diskusii členov komisie a prítomných hostí sa riešila pripomienka, aby podávanie 
zamestnaneckých žiadostí o ubytovanie bolo vyčlenené mimo rámca informačného systému. 
 
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera predloženú pripomienku podporil a odporučil nájsť kompromis 
medzi potrebami evidencie ubytovaných zamestnancov v informačnom systéme a maximálnym 
zjednodušením spôsobu podávania žiadostí pre zamestnancov súčastí UK. 
 
Ing. Alžbeta Juhásová uviedla, že 99% zamestnancov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nemá vedomosť 
o existencii webstránky moja.uniba.sk a nepozná svoje prihlasovacie meno a heslo. V minulosti VM 
Ľ. Štúra – Mlyny UK do konca mesiaca apríl podávali rektorovi UK v listinnej podobe žiadosť 
o schválenie pridelenia ubytovania pre svojich zamestnancov; po schválení žiadosti boli údaje 
zamestnancov vložené do informačného systému ISKaM.  

Mgr. Ivan Daňo doplnil, že žiadosti zamestnancov fakúlt UK hromadne spracovávala Mgr. Lucia 
Poláková z Oddelenia študijných vecí RUK a predkladala ich na schválenie rektorovi UK. Ubytovacie 
zariadenia si svojich zamestnancov administrovali vo vlastnej réžii. 
 
Ing. Ján Petrík pripustil, že pri zavedení povinnosti elektronického podávania žiadostí zamestnancami 
súčastí UK si CIT UK nebol vedomý tej skutočnosti, že zamestnanci nemusia poznať svoje 
prihlasovacie údaje. Základné údaje o zamestnancoch možno nájsť v Centrálnej databáze osôb UK. 
Návrat k predošlému systému podávania zamestnaneckých žiadostí je principiálne možný. 
 
Diskutovala sa možnosť, aby žiadosti za zamestnancov danej súčasti UK elektronicky podával 
pracovník personálneho oddelenia. 
 
Mgr. Vojtěch Przybyla navrhol, aby zamestnanecké žiadosti elektronicky podával fakultný referent pre 
ubytovanie. Po podaní elektronickej žiadosti túto vytlačí a predloží žiadateľovi na podpis. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera návrh podporil, keďže fakultný referent v informačnom 
systéme „vidí“ dostupnú voľnú ubytovaciu kapacitu a môže zamestnancovi „zakliknúť“ voľné lôžko. 

Ostatní členovia komisie, ako aj prítomní hostia návrh taktiež podporili. 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. upozornil na potrebu úpravy definície fakultného referenta (čl. 2 ods. 7). 

 
Pripomienky č. 10 a 11 (čl. 7 ods. 2 písm. a) a c) – predkladá: PdF UK) 
Členovia komisie vzali pripomienky na vedomie, avšak z časového hľadiska spracovania zmien 
vo vnútornom predpise UK č. 10/2016 nebude možné ich prijatie do začiatku letného semestra akad. 
roka 2016 /2017. 
 
Pripomienka č. 12 (čl. 7 ods. 4 písm. a) – predkladá: PdF UK) 
Členovia komisie odporučili vyžiadať si k pripomienke stanovisko vedúcej CPŠsŠP. 



7 

Pripomienka č. 13 (čl. 7 ods. 6 písm. d) – predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku zamietnuť. 
 
Pripomienka č. 14 (čl. 7 ods. 7 – predkladá: VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať. 
 
Pripomienka č. 15 (čl. 8 ods. 3 – predkladá: VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať a proces výberu izby časovo predĺžiť. 
 
Pripomienka č. 16 (čl. 8 ods. 3 – predkladá: PdF UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať. 
 
Pripomienka č. 17 (čl. 8 ods. 6 – predkladá: VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať a ustanovenie doplniť formou vysvetľujúcej 
poznámky pod čiarou. 
 
Pripomienka č. 18 (čl. 9 ods. 1 – predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku čiastočne akceptovať a informácie študentom doručovať tak 
na e-mailovú adresu pridelenú UK, ako aj súkromnú e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uvedie v žiadosti 
o pridelenie ubytovania. 
 
Pripomienka č. 19 (čl. 9 ods. 3 – predkladá: VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
Členovia komisie diskutovali o aktivitách, ktoré je potrebné uskutočniť v termíne B12 harmonogramu. 
 
Ing. Ján Petrík uviedol, že problém s importom rezervácií do informačného systému ISKaM je najmä 
problémom zmluvného vzťahu UK (resp. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktoré predmetný systém zakúpilo) 
a dodávateľskej spoločnosti APS Brno. Otvorenou otázkou je, či by mohli vkladať údaje do ISKaM aj 
databázisti UK; vyriešenie tejto otázky je však predmetom zmeny zmluvných podmienok s APS Brno. 

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera reagoval, že na predmetný problém upozorní prorektora 
UK pre informačné technológie a riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
 
Pripomienka č. 20 (čl. 11 ods. 1 – predkladá: VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 
Pripomienka je vyriešená v nadväznosti na závery komisie k pripomienkam č. 7, 8 a 9.  
 
Pripomienka č. 21 (čl. 11 ods. 3 – predkladá: FMFI UK) 
Pripomienka je vyriešená v nadväznosti na závery komisie z jej 9. zasadnutia (doktorandi budú mať pre 
účely ubytovacieho procesu postavenie „bližšie“ k bakalárskym a magisterským študentom). 
 
Pripomienka č. 22 (čl. 11 ods. 4 – predkladá: PdF UK) 
Pripomienka je vyriešená v nadväznosti na závery komisie k pripomienkam č. 7, 8 a 9.  
 
Pripomienka č. 23 (čl. 12 ods. 3 – predkladá: PdF UK) 
Členovia komisie vzali pripomienky na vedomie, avšak z časového hľadiska spracovania zmien 
vo vnútornom predpise UK č. 10/2016 nebude možné prijatie fakultných smerníc do začiatku letného 
semestra akad. roka 2016 /2017. 
 
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera uviedol, že upozorní predsedov študentských častí fakúlt UK 
na povinnosť vypracovať v termíne do 31. marca 2017 fakultné smernice o prideľovaní bodov na účely 
ubytovacieho procesu. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 1 (predkladá: FMFI UK) 
Pripomienka je vyriešená v nadväznosti na závery komisie k pripomienke č. 18. 
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Iné pripomienky - pripomienka č. 2 (predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili vyžiadať si k pripomienke stanovisko vedúcej CPŠsŠP. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 3 (predkladá: FMFI UK) 
Stanovisko CIT UK ako prevádzkovateľa informačného systému pre podávanie žiadostí o ubytovanie 
predniesol Ing. Ján Petrík. Možnosť, aby študent súčasne nestrácal pridelenú izbu z predchádzajúceho 
akademického roka a súčasne si mohol vyberať nové (lepšie) lôžko chápe čiastočne ako špekulatívne 
konanie. V prípade, že by sa takáto možnosť povolila, hrozí kolaps informačného systému (daná 
požiadavka predstavuje z hľadiska technickej implementácie zložitý databázový problém). Riešenie 
vidí v tom, aby sa študent preubytoval v mesiaci máj a následne si na tejto izbe stabilizoval ubytovanie. 
 
Členovia komisie vzhľadom na možné technické problémy odporučili pripomienku zamietnuť. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 4 (predkladá: FiF UK) 
Členovia komisie a prítomní hostia diskutovali otázku, akým spôsobom pristupovať k manželom (obaja 
sú študentami UK; iba jeden z nich je študentom UK a druhý študentom inej vysokej školy), ktorí si 
podajú žiadosť o pridelenie študentského ubytovania. 
 
Členovia komisie poukázali na skutočnosť, že podľa VP č. 10/2016 sa ubytovanie prideľuje iba 
študentom UK. V diskusii zaznel názor, že ubytovacie zariadenia UK nie sú hotelmi, žiadateľov 
nemožno zvýhodňovať na základe tej skutočnosti, že sú manželmi a „majú to v dnešnej dobe ťažké“. 

Ing. Alžbeta Juhásová uviedla, že študentom - manželom je možné prideliť ubytovanie na voľnej 
kapacite. 
 
Členovia komisie odporučili pripomienku zamietnuť. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 5 (predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie a prítomní hostia opätovne diskutovali otázku, akým spôsobom pristupovať 
v ubytovacom procese k doktorandom a nakoľko ich podradiť študentskému procesu podávania 
žiadostí o ubytovanie. 
 
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera uviedol, že v tomto roku mohli fakultní referenti vyčleniť izby 
určené pre doktorandov. Problémom však bolo, že ubytovacie zariadenia v informačnom systéme 
„nevideli“, ktoré izby boli takto vyčlenené. 

Ing. Ján Petrík reagoval, že išlo o vec nastavenia afiliácie izieb v ISKaM-e. 
Mgr. Vojtěch Przybyla informoval o spôsobe, akým ako fakultný referent pre ubytovanie 

vyčleňoval izby určené pre ubytovanie doktorandov. 
 
Členovia komisie odporučili prepracovať proces podávania a spracovania žiadostí o ubytovanie 
doktorandov a priblížiť ho k systému uplatňovaného pre bakalárskych a magisterských študentov. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 6 (predkladá: FMFI UK) 
Ing. Ján Petrík informoval, že problém so stabilizáciami izieb u študentov, ktorí sú v letnom semestri na 
zahraničnej mobilite, bude vyriešený v informačnom systéme programátormi CIT UK. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 7 (predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať a do smernice doplniť sumarizačný článok 
o kompetenciách jednotlivých zložiek ubytovacieho procesu. 
 
Iné pripomienky - pripomienka č. 8 (predkladá: FMFI UK) 
Pripomienka je nad rámec smernice, fakultných referentov pre ubytovanie určujú dekani fakúlt. 
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Príloha č. 1 – pripomienka č. 1 (predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili vyžiadať si k pripomienke stanovisko vedúcej CPŠsŠP. 
 
Príloha č. 2 – pripomienky č. 1, 2 a 3 (predkladá: FMFI UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienky zamietnuť. 
 
Príloha č. 3 – pripomienka č. 1 (predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
Členovia komisie odporučili pripomienku akceptovať. 
 
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera odporučil, aby bola textácia „Oznámenia o pridelení 
ubytovania“ záväzná a používaná pre informovanie všetkých študentov - uchádzačov o ubytovanie. 
 
Príloha č. 3 – pripomienka č. 2 (predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
Pripomienka je vyriešená v nadväznosti na závery komisie k pripomienke č. 5 k smernici. 
 
Príloha č. 3 – pripomienka č. 3 (predkladá: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
Úprava harmonogramu ubytovacieho procesu bude predmetom zasadnutia komisie v januári 2017. 
 
Príloha č. 4 – pripomienky predložené JLF UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Úprava harmonogramu ubytovacieho procesu bude predmetom zasadnutia komisie v januári 2017. 
 
 
Ústne prednesené pripomienky riaditeľa VI Družba UK Mgr. Ivana Daňa 
 
1. Doplniť do VP č. 10/2016 ustanovenie oprávňujúce ubytovacie zariadenie jednostranne preubytovať 
študenta, doktoranda a zamestnanca v prípade prevádzkových okolností na strane ubytovacieho 
zariadenia. 
 
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera sa vyslovil, že predmetná pripomienka vecne skôr patrí do 
vnútorného predpisu UK upravujúceho uzatváranie zmlúv o ubytovaní. 
 
2. Doplniť do VP č. 10/2016 oprávnenú autoritu, ktorá by bola povinná odpovedať na otázky študentov 
v jednotlivých fázach ubytovacieho procesu. 
 
Členovia komisii upozornili na skutočnosť, že takýto odkaz už VP č. 10/2016 čiastočne obsahuje (čl. 2 
ods. 3 – Centrum podpory informačných technológií ako pracovisko CIT UK). 
 
3. Upraviť termín C2 harmonogramu ubytovacieho procesu. 
 
Úprava harmonogramu ubytovacieho procesu bude predmetom zasadnutia komisie v januári 2017. 
 
 
Uznesenie č. 3: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča do upraveného vnútorného 
predpisu UK č. 10/2016 zapracovať nasledovné pripomienky: 

čl. 2 ods. 9    skratku ISUS nahradiť skratkou ISUZ 

čl. 2 ods. 25, čl. 6 ods. 4 písm. b)  zrušenie možnosti udeľovania výnimiek zamestnancom, ktorí 
nemajú s niektorou súčasťou UK pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas pri súčasnom 
zavedení kritéria, že na pridelenie ubytovania budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí majú aspoň 75% 
pracovný úväzok 
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čl. 5 ods. 4    rozšíriť povinnosť úhrady kaucie pri podávaní žiadosti 
o ubytovanie aj na pokračujúcich študentov; kaucia by sa vracala v prípade, že by žiadateľovi nebolo 
z kapacitných dôvodov pridelené ubytovanie 

čl. 5 ods. 5 písm. a)   upraviť znenie tak, aby sa netýkalo študentov JLF UK 

čl. 6 ods. 1, 2 a 4   upraviť znenie tak, že administrácia elektronických žiadostí 
o ubytovanie zamestnancov súčastí UK bude v kompetencii fakultných ubytovacích referentov 

čl. 7 ods. 7    špecifikovať všetky okolnosti, za ktorých sa kaucia (ne)vracia 

čl. 8 ods. 3    zrušiť pomenovanie “deň” a predĺžiť časové okno pre výber izby 

čl. 8 ods. 3    nahradiť výraz “časť” výrazom “skupina” 

čl. 8 ods. 6    doplniť ustanovenie o vysvetľujúcu poznámku pod čiarou 

čl. 9 ods. 1    oznámenie o (ne)pridelení ubytovania posielať na e-mailovú 
adresu pridelenú UK a súčasne na súkromnú e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uvedie v žiadosti 
o pridelenie ubytovania 

čl. 11 ods. 1, 3 a 4   primerane upraviť v nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky 

celá smernica    prepracovať proces podávania a spracovania žiadostí o ubytova-
nie doktorandov a priblížiť ho k systému uplatňovaného pre bakalárskych a magisterských študentov 

celá smernica    doplniť článok vymedzujúci kompetencie jednotlivých zložiek 
ubytovacieho procesu 

príloha č. 3    slová “C2 harmonogramu” nahradiť <C2 harmonogramu> 
     <Suma> nahradiť <Suma + Depozit> 
     doplniť SWIFT kód 

 
 
PÍSOMNÉ HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA Č. 3: 
(v súlade s čl. 32 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK) 
 
Čičová Monika    04.12.2016  za návrh uznesenia 
Hankovský Emil    04.12.2016  za návrh uznesenia 
Pleva Marek, Mgr.    nezúčastnil sa hlasovania 
Przybyla Vojtěch, Mgr.   01.12.2016  za návrh uznesenia 
Rokos Tomáš     nezúčastnil sa hlasovania 
Štefaňáková Jana, Bc.    03.12.2016  za návrh uznesenia 
Viglašová Eva, RNDr.   01.12.2016  za návrh uznesenia 
Vincent Filip     05.12.2016  za návrh uznesenia 
Zigo Daniel     04.12.2016  za návrh uznesenia 
Zsembera Róbert, Bc.    04.12.2016  za návrh uznesenia 
 
 
Bod č. 4: Rôzne 

Ing. Ján Petrík nadniesol otázku potrebných zmien v harmonograme ubytovacieho procesu v nadväznosti 
na plánované zavedenie klíringového systému na UK. 

Mgr. Ivan Daňo upozornil na skutočnosť, že k určitému dátumu bude potrebné vykonať blokáciu 
finančných prostriedkov na účte študenta, resp. vykonať kontrolu dostatku finančných prostriedkov; 
v prípade ich nedostatku by mal žiadateľovi o ubytovanie zaniknúť nárok na jeho pridelenie. 
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Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval, že návrh príkazu rektora UK – Harmonogram 
ubytovacieho procesu pre akademický rok 2016/2017 bude predmetom plánovaného 11. zasadnutia 
komisie v januári 2017. 
 
 
Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Róbert Zsembera poďakoval členom komisie 
a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  16.45 hod. 
 
 
Nasledujúce 11. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční 
v mesiaci január 2017. 
 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
(tajomník AS UK) 
 
 
 
 
 

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

 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 
a ubytovanie AS UK 

 
 


