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Zápisnica
z 1. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 26. 01. 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. Prerokovanie materiálov 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 vrátane zaujatia stanoviska k návrhu
novej koncepcie ubytovania.
3. Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na komisiu.
4. Voľba tajomníka 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 celkového počtu 15 členov komisie prítomných 8 členov). Keďže išlo o prvé zasadnutie komisie a významnú
časť jej členov tvoria nečlenovia AS UK, predseda komisie požiadal členov komisie a hostí, aby sa
stručne vzájomne predstavili.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval, že dôvodom na zvolanie zasadnutia komisie je
pripravovaná komplexná reforma procesu ubytovania študentov na vysokoškolských internátoch UK;
v bode Rôzne otvorí diskusiu o celoplošnom zavedení tzv. samorozubytovania pre všetky fakulty UK.
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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 materiálov 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
vrátane zaujatia stanoviska k návrhu novej koncepcie ubytovania

Úvodné slovo predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera. Informoval, že proces ubytovania
študentov UK na vysokoškolských internátoch sa riadi smernicou rektora UK z roku 2011 (v znení
troch dodatkov). Z viacerých dôvodov sa pristúpilo k príprave novej smernice rektora UK, ktorú
zastrešuje pracovná skupina pod vedením prorektorky pre študijné veci RNDr. Zuzany Kovačičovej,
PhD. (jej členmi sú zástupcovia CIT-u, vysokoškolských internátov, Oddelenia študijných vecí RUK,
študijných oddelení, Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, predseda Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a tajomník AS UK). Materiály predložené na stretnututie
pracovnej skupiny dňa 18. januára 2016 boli členom komisie zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie.
Predseda komisie ďalej informoval, že úlohou komisie je prerokovať návrhy na úpravu kritérií
prideľovania ubytovania, pričom východiskovým strategickým dokumentom, z ktorého bude nová
smernica rektora UK vychádzať, je Dlhodobý zámer rozvoja UK na obdobie 2014 – 2024 (definuje, že
UK má záujem, aby na nej študovali najlepší študenti).
Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upresnila, že dôvodom pre prípravu
novej smernice o ubytovaní je nevykonateľnosť tej súčasnej, keďže nezohľadňuje veľkú časť
spracovania podaných žiadostí o ubytovanie. Ďalej informovala, že študenti sú po podaní žiadosti
vyhodnocovaní v dvoch poradovníkoch (súčasní študenti a novoprijatí študenti), na stretnutí pracovnej
skupiny boli prednesené návrhy, aby boli všetci študenti vyhodnocovaní v jednom poradovníku a celý
harmonogram podávania žiadostí o ubytovanie a ich následné vyhodnotenie bol posunutý do mesiacov
júl a august. Vysokoškolské internáty UK nie sú súčasťou procesu vyhodnocovania žiadostí, požadujú
ale včasné dodanie zoznamu študentov, ktorým bolo ubytovanie pridelené. Prorektorka požiadala
komisiu, aby prerokovala návrhy na úpravu súčasných kritérií prideľovania ubytovania.
Predseda komisie otvoril rozpravu. Uviedol, že aktuálne sa pri prideľovaní ubytovania zohľadňujú štyri
obasti: sociálna situácia študenta, študijné výsledky, časová dostupnosť, mimoškolská činnosť (čl. 4
smernice rektora UK č. 3/2011 v znení neskorších dodatkov). Predseda komisie procedurálne navrhol,
aby bola každá z oblastí prerokovávaná osobitne. Členovia komisie sa s návrhom stotožnili.

Sociálna situácia študenta
Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že pracovná skupina pre prípravu novej
smernice o ubytovaní odporučila redukciu posudzovaných kritérií v oblasti sociálnej situácie študenta
na jediné kritérium: výška poberaného sociálneho štipendia, alternatívne odporučila sociálne hľadisko
pri posudzovaní žiadosti o pridelenie ubytovania vôbec nezohľadňovať.
Mgr. Marek Pleva
opýtal sa, či v prípade, že je študent sirotou alebo polosirotou, má nárok na poberanie
sociálneho štipendia
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RNDr. Róbert Kysel, PhD.
odpovedal, že pri posudzovaní nároku na sociálne štipendium sa v prípade siroty, resp.
polosiroty navyšujú počty spoločne posudzovaných osôb o tzv. fiktívne osoby
Daniel Zigo
vyslovil sa za ponechanie sociálnej oblasti v kritériách pre prideľovanie ubytovania
vážený študijný priemer (VŠP) nepovažuje za najobjektívnejšie kritérium, keďže VŠP sa líšia
od fakulty k fakulte, dokonca závisia aj od toho, kto daného študenta skúša
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
informovala, že požiadala Mgr. Kopáča (CIT UK), aby vyhľadal v informačných systémoch UK
počty študentov, ktorí poberajú sociálne štipendium
Emil Hankovský
vyslovil sa za ponechanie sociálneho hľadiska medzi kritériámi pre prideľovanie ubytovania
odporučil, aby dominantnú váhu v kritériách mal VŠP
Mgr. Vojtěch Przybyla
vyslovil sa za individuálny prístup pri posudzovaní sociálnej situácie študentov
Bc. Róbert Zsembera
uviedol, že študenti často oneskorene (resp. niekedy aj vôbec) nedokladujú sociálnu situáciu
sociálne štipendiá sú často zneužívané (priznávané osobám, ktoré na ne nie sú odkázané), nie je
však v kompetencii komisie ani smernice rektora UK o ubytovaní tento problém riešiť
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
uviedol, že sociálne štipendium je najjednoduchšie sociálne kritérium z hľadiska jeho
dostupnosti v informačných systémoch UK (nie je potrebné ho osobitne dokladovať)
Daniel Zigo
podporil návrh, aby komisia obdržala údaje, koľko študentov UK poberá sociálne štipendium
(Počas priebehu zasadnutia komisie prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. tlmočila
informáciu pracovníkov CIT-u, že na UK poberá v aktuálnom akademickom roku sociálne štipendium
1528 študentov, z toho 948 študentov je ubytovaných na vysokoškolských internátoch UK.)
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera konštatoval, že z priebehu diskusie vyplynula zhoda na
redukcii súčasných posudzovaných oblastí v kritériu sociálna situácia študenta.
Komisia 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, aby
a) oblasť „sociálna situácia študenta“ ostala pri príprave novej smernice rektora UK zachovaná,
b) sa okruh posudzovaných sociálnych hľadísk zúžil len na výšku priznaného sociálneho štipendia
(u novoprijatého študenta priznaná dávka v hmotnej núdzi).

3

Otázka automatického prideľovania ubytovania novoprijatým bakalárskym študentom
René Trembáč otvoril otázku automatického prideľovania ubytovania novoprijatým bakalárskym
študentom, ktorú vo svojom úvodnom vystúpení navrhla prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová,
PhD. Požiadal o bližšie zdôvodnenie návrhu a uviedol, že väčšina študentov – bakalárov je aktuálne
prijímaná bez prijímacích skúšok, čo nemusí zaručovať kvalitu prijímaných študentov.
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
uviedla, že v Dlhodobom zámere rozvoja UK na obdobie 2014 – 2024 si UK vytýčila cieľ
prijímať kvalitných študentov
uviedla, že fakulty UK už v súčasnom nastavení procesu ubytovania de facto poskytujú
ubytovanie všetkým novoprijatým študentom (vyčlenením príslušnej kapacity lôžok pre
novoprijatých študentov)
Mgr. Vojtěch Przybyla
na základe vlastnej skúsenosti pri výučbe študentov prvého roku bc. štúdia uviedol, že veľa
z nich nastúpilo na štúdium len kvôli výhodám statusu študenta a možnosti ubytovania na
vysokoškolských internátoch
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
položila otázku, aké možnosti má UK uvedenému problému zabrániť
uviedla, že po kontrolnej etape štúdia sú vysokoškolské internáty informované o menách
vylúčených študentov a sú im zablokované študentské karty (a tým aj výhody vyplývajúce
zo statusu študenta)
Mgr. Marek Pleva
vyslovil názor, že opakovane nastupujúci študenti prvého roku bc. štúdia by nemali mať nárok
na pridelenie ubytovania
Bc. Róbert Zsembera
uviedol, že východiskovým dokumentom úvah musí byť Dlhodobý zámer rozvoja UK na
obdobie 2014 – 2024
problémom je, že nie je možno efektívne „filtrovať“ opakovane novoprijatých bc. študentov (čo
v prípade, že štúdium dobrovoľne zanechali, resp. sa nechali „vyhodiť“ zámerne, keďže
štúdium ich nenapĺňalo a rozhodli sa pre iný študijný program? ako postupovať v prípade
novoprijatých Bc. študentov, ktorí už študovali na iných vysokých školách?)
poukázal na skutočnosť, že do preferencií študentov prvého roku bc. štúdia žiadať o ubytovanie
na vysokoškolských internátoch vstúpi aj plánované zavedenie plošných ubytovacích štipendií
Daniel Zigo
opýtal sa na veľkosť voľnej ubytovacej kapacity UK, ktorá bola opakovane na zasadnutí
komisie spomenutá a v závislosti od poskytnutých údajov následne rozhodnúť o zavádzaní
výnimiek z plošného prideľovania ubytovania pre novoprijatých študentov bc. štúdia
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera podporil požiadavku, aby komisia obdržala analýzu štruktúry
počtu študentov žiadajúcich o ubytovanie na vysokoškolských internátoch UK.
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Študijné výsledky
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
navrhla, aby sa určujúcim kritériom prideľovania ubytovania stal VŠP
uviedla, že kým doteraz sa u študentov prvého roku bc. štúdia posudzoval VŠP za prvý (zimný)
semester štúdia, v prípade presunu podávania žiadostí a ich spracovania do mesiaca júl sa bude
posudzovať VŠP za celý ukončený akademický rok
členov komisie požiadala, aby odporučili, či sa má posudzovať VŠP za ukončený rok štúdia,
alebo za celé predchádzajúce štúdium a v tomto kontexte opätovne posúdili aj prideľovanie
ubytovania pre novoprijatých študentov bc. štúdia
Daniel Zigo
odporučil, aby bola možnosť podávať žiadosti o ubytovanie skôr ako sa navrhuje (t.j. aby tak
bolo možné už v mesiaci jún)
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
uviedla, že novoprijatí študenti by už počas prijímacieho konania mohli byť informovaní
o možnostiach ubytovania na vysokoškolských internátoch UK
informovala, že sa uvažuje o možnosti platenia zálohy za podanie žiadosti o ubytovanie
v prípade novoprijatých študentov (aby žiadosti o ubytovanie neboli podávané bez uváženia)
informovala, že UK získala finančnú podporu na rozvojový projekt komplexného informačného
systému pre ubytovanie a stravovanie študentov ISKaM
za ideálnu situáciu považuje, aby bolo možné všetky potrebné údaje vložiť do systému ISKaM,
ktorý by bol prepojený s ostatnými informačnými systémami UK
Mgr. Marek Pleva
opýtal sa, ako sa bude v procese ubytovania zohľadňovať augustový termín štátnych skúšok
opýtal sa, ako bude v procese podávania žiadostí o ubytovanie vyriešená otázka študentov, ktorí
budú v kontrolnej etape štúdia v mesiaci júl vylúčení zo štúdia
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
odpovedala, že ide o vec dohody na pravidlách, resp. nastavenia informačných systémov
pripomenula, že od novej akreditácie sú predmety štátnej skúšky hodnotené, je možné
u takýchto študentov prezumovať pri výpočte VŠP hodnotenie FX alebo hodnotenie
nezapočítavať
Mgr. Vojtěch Przybyla
odporučil, aby sa zohľadňoval VŠP za celé predchádzajúce štúdium
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
nadniesla problém VŠP u novoprijatých študentov mgr. štúdia z iných vysokých škôl a súčasne
odporučila, aby táto skupina študentov bola povinná dokladovať VŠP za celé ukončené bc.
štúdium (napríklad v podobe dodatku k vysokoškolskému diplomu, kde sa údaj o VŠP uvádza)
Mgr. Marek Pleva
opätovne zopakoval svoju otázku, či nenastane problém s výpočtom VŠP v prípade
augustových termínov štátnych skúšok
opýtal sa, či sa u študentov prvého roka mgr. štúdia bude zohľadňovať VŠP len za prvý rok mgr.
štúdia, alebo aj VŠP za bakalárske štúdium
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
odpovedala, že akademický rok sa podľa zákona o vysokých školách začína v septembri a končí
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v auguste
opätovne zdôraznila, že ide o vec dohody, či za neukončený predmet (napr. štátnu skúšku)
prideľovať pre účely výpočtu VŠP hodnotenie FX alebo ho do výpočtu nezahrnúť
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
odporučil u študentov prvého roka mgr. štúdia nezohľadňovať VŠP za bakalárske štúdium,
keďže magisterské štúdium je u študenta novým vysokoškolským štúdiom
Bc. Róbert Zsembera
informoval, že na stretnutí pracovnej skupiny k príprave novej smernice rektora UK
o ubytovaní poskytli pracovníci CIT-u informáciu, že v súčasnom akademickom roku požiadalo
2890 novoprijatých bc. študentov o pridelenie ubytovania (kapacita VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
je cca 6,5 tis. lôžok, kapacita VI Družba UK cca 2 tis. lôžok)
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
doplnila, že ďalšou ubytovacou kapacitou (ale podstatne menšou) disponuje Vysokoškolský
internát Lafranconi v správe FTVŠ UK
informovala, že UK poskytuje 300 lôžok pre ubytovanie študentov VŠMU a VŠVU
Daniel Zigo
opýtal sa, či v prípade, ak sa harmonogram podávania a vyhodnocovania žiadostí o ubytovanie
posunie do mesiaca júl, nenastanú problémy so získavaním informácie o počte novoprijatých
bc. študentov
Bc. Róbert Zsembera
nadniesol problém uznášaniaschopnosti komisie v prípade, ak by mala v júli rozhodovať o
rozdelení ubytovacej kapacity medzi fakulty UK
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
reagovala, že pre vysokoškolské internáty UK je podstatná tá skutočnosť, aby 15. augusta
obdržali zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie
Mgr. Vojtěch Przybyla
uviedol, že študoval na Univerzite Palackého v Olomouci, kde bol proces ubytovania kompletne
elektronizovaný prostredníctvom informačného systému ISKaM
na základe svojich skúseností podporil možnosť, aby mal študent slobodu voľby izby (a tým aj
ceny, ktorú je ochotný za ubytovanie platiť)
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
reagovala, že voči úplnej slobode zvoliť si izbu a spolubývajúcich zaznieva výhrada z radov
študentov niektorých fakúlt, ktorí si naďalej prajú bývať spoločne „po fakultách“, resp. si
želajú, aby určité fakulty mali obsadené určité izby
Mgr. Marek Pleva
uviedol, že bývanie študentov spoločne po fakultách podporuje vzájomnú kolegialitu v príprave
na výučbu a skúšky
Komisia na podnet prorektorky pre študijné veci opätovne prerokovala otázku automatického
prideľovania ubytovania novoprijatým bakalárskym študentom.
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Bc. Jana Štefaňáková
uviedla, že automatické pridelenie ubytovania novoprijatým bc. študentom uľahčuje ich
aklimatizáciu na pôde UK a Bratislavy (novoprijatí študenti sú často dezorientovaní)

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera konštatoval, že z priebehu diskusie vyplynula zhoda podporiť
automatické prideľovanie ubytovania novoprijatým bakalárskym študentom a ako kritérium študijných
výsledkov zohľadňovať VŠP za celé predchádzajúce štúdium.
Komisia 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) podporuje návrh na automatické prideľovanie ubytovania novoprijatým bakalárskym študentom,
b) odporúča, aby sa ako kritérium študijných výsledkov zohľadňoval vážený študijný priemer za celé
predchádzajúce štúdium.
Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. konštatovala, že otvorenou otázkou
naďalej ostáva, akým spôsobom posudzovať neuzavreté predmety pre účely výpočtu VŠP. Súčasne
navrhla, aby sa pre účely VŠP nezapočítavali dva neuzavreté predmety s najvyšším kreditovým
ohodnotením.

Časová dostupnosť
Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že komisia by mala
zodpovedať na otázku, či by pri rovnakom VŠP mali mať študenti UK rovnaký nárok na ubytovanie na
vysokoškolských internátoch UK, alebo v kritériách prideľovania ubytovania zohľadniť aj časovú
dostupnosť medzi miestom trvalého pobytu a sídlom fakulty. Ponechanie kritéria časovej dostupnosti
by zohľadňovalo tú časť dlhodobého zámeru UK, ktorý UK definuje ako národnú univerzitu
(t.j. univerzitu, ktorá vytvára sociálne podmienky pre štúdium záujemcov z celého územia Slovenska).
V prípade zrušenia časovej dostupnosti UK ušetrí finančné prostriedky, ktoré musí každoročne
vynaložiť na nákup externej databázy údajov o časovej dostupnosti.
Filip Vincent
odporučil, aby bola časová dostupnosť ponechaná v kritériách prideľovania ubytovania
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
uviedol, že na stretnutí pracovnej skupiny k príprave novej smernice rektora UK o ubytovaní
v prospech zrušenia časovej dostupnosti argumentoval skutočnosťou, že pozná osobné prípady
študentov, ktorí si zmenili trvalý pobyt ku geograficky vzdialenejšiemu príbuzenstvu v snahe
o získanie väčšieho počtu bodov za časovú dostupnosť (uviedol, že z vlastnej skúsenosti pozná
prípady študentov – Bratislavčanov, ktorí si zmenili trvalý pobyt, aby mohli bývať na
vysokoškolských internátoch).
Bc. Jana Štefaňáková
uviedla, že bývanie na vysokoškolských internátoch UK nepredstavuje jediné riešenie otázky
bývania študentov UK
bývanie na internáte je potrebné považovať za výhodu (benefit)
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Emil Hankovský
opýtal sa, aký má UK zámer pri poskytovaní ubytovania na vysokoškolských internátoch UK
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
odpovedala, že zámerom UK je, aby najlepší študenti UK mohli bývať počas svojho štúdia
v Bratislave
Mgr. Vojtěch Przybyla
navrhol, aby buď boli všetci žiadatelia s trvalým pobytom v Bratislave/Bratislavskom kraji
oproti ostatným žiadateľom znevýhodnení, alebo naopak, všetci mimobratislavskí žiadatelia
zvýhodnení
Bc. Róbert Zsembera a prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
na základe priebehu diskusie odporučili, aby boli študenti s trvalým pobytom v Bratislave
vylúčení z možnosti podávať si žiadosti o ubytovanie
Mgr. Marek Pleva
odporučil, aby doktorandi s trvalým pobytom v Bratislave mali možnosť podávať si žiadosť
o ubytovanie, pričom uviedol, že z osobnej skúsenosti pozná doktorandov - Bratislavčanov,
ktorí o ubytovanie na vysokoškolských internátoch majú záujem
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
reagovala, že doktorandi majú bližšie k zamestnancom než ku študentom, navrhla preto,
smernica rektora UK o ubytovaní obsahovala ustanovenie umožňujúce dekanovi príslušnej
fakulty individuálne posúdenie žiadosti doktoranda – Bratislavčana o pridelenie ubytovania na
vysokoškolských internátoch UK
Mgr. Vojtěch Przybyla
poukázal na výšku doktorandského štipendia a uviedol, že finančné možnosti doktorandov
umožňujú, aby si otázku osamostatnenia sa v bývaní od rodičov vyriešili aj bez nutnosti
bývania na vysokoškolských internátoch
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
opätovne odporučila nevyhodnocovať časovú dostupnosť
odporučila, aby boli študenti s trvalým pobytom v Bratislave vylúčení z možnosti podávať si
žiadosti o ubytovanie
Mgr. Marek Pleva
upozornil, že namiesto „trvalého pobytu v Bratislave“ je potrebné používať pojem „trvalý pobyt
v sídle fakulty“, keďže jedna z fakúlt UK sídli mimo Bratislavy (JLF UK so sídlom v Martine)
poukázal na skutočnosť, že zo zákazu pridelenia ubytovania žiadateľom s trvalým pobytom
v sídle fakulty už v súčasnej smernici rektora existuje výnimka, a to v prípade sirôt a polosirôt
(čl. 3 ods. 6)

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera konštatoval, že z priebehu diskusie vyplynula potreba
podrobnejšej analýzy („modelovania“) vplyvu zrušenia kritéria časovej dostupnosti na poradovníky
študentov.
Komisia 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
a) odporúča vykonať podrobnejšiu analýzu vplyvu zrušenia kritéria časovej dostupnosti na
pridelenie ubytovania študentom UK, ktorí v uplynulom akademickom roku podali žiadosť
o ubytovanie,
b) odročuje vecné prerokovanie zrušenia časovej dostupnosti do poskytnutia analýzy uvedenej
v písmene a).

Váha jednotlivých kritérií prideľovania ubytovania
Členovia komisie sa po krátkej diskusii zhodli na poradí priorít kritérií prideľovania ubytovania.
Filip Vincent
navrhol, aby bola vypustená 100 bodová prémia pre končiacich magisterských a doktorských
študentov
Bc. Róbert Zsembera a Mgr. Marek Pleva
navrhli ponechať bodovú prémiu pre končiacich magisterských a doktorských študentov
prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
navrhla, aby modelovaný vplyvu váhovania jednotlivých kritérií prideľovania ubytovania na
výsledný bodový súčet študenta
Mgr. Vojtěch Przybyla
navrhol, aby bolo váhovanie jednotlivých kritérií zrušené a body za jednotlivé kritériá úmerne
preškálované

Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené
uznesenie.
Uznesenie č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
a) odporúča nasledovné poradie kritérií prideľovania ubytovania podľa ich priority:
1. študijné výsledky
2. sociálna situácia
3. mimoškolská činnosť
4. časová dostupnosť
b) odporúča vykonať podrobnejšiu analýzu vplyvu váhovania jednotlivých kritérií prideľovania
ubytovania na výsledný bodový súčet študenta žiadajúceho o pridelenie ubytovania.
Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa pre neodkladné pracovné povinnosti
ospravedlnila z ďalšieho priebehu zasadnutia komisie.
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Bod č. 3:

Prerokovanie návrhu na zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti
na komisiu

Úvodné slovo k materiálu predniesol tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. ako jeho spracovateľ.
Písomne predložený materiál má analytickú povahu, zaoberá sa postavením študentskej samosprávy na
jednotlivých vysokoškolských internátoch UK a Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK z hľadiska ich legislatívneho zakotvenia v Štatúte UK a ďalších vnútorných predpisoch UK.
Keďže existujúca dvojkoľajnosť v podobe internátnej samosprávy a komisie AS UK nie je prínosná,
v kontexte komplexnej reformy ubytovacieho procesu na UK je možné uvažovať nad zrušením
internátnej samosprávy a prenos jej pôsobnosti na Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK, čo si však vyžaduje (minimálne) novelizáciu Štatútu UK.
Predseda komisie otvoril rozpravu.
Bc. Róbert Zsembera
uviedol, že komisia bola v minulom funkčnom období AS UK „nefunkčná” a svoju činnosť ako
kolektívny orgán nevykonávala
informoval o prípadoch z minulosti, kedy dochádzalo k zneužívaniu členstva v internátnej
samospráve pre osobný prospech
Viacerí členovia komisie následne potvrdili skutočnosť, že internátna samospráva na vysokoškolských
internátoch UK je niekoľko rokov nefunkčná.
Mgr. Marek Pleva
opýtal sa, či sa bude zrušenie internátnej samsoprávy dotýkať aj JLF UK, keďže v materiáli sa
uvádza, že ide o účelové zariadenie fakulty
Bc. Róbert Zsembera
materiál konštatuje, že Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK má priamu
kontrolnú pôsobnosť len na vysokoškolské internáty UK v postavení samostatne hospodáriacich
súčastí UK (VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, VI Družba UK)
pôsobnosť komisie voči internátom patriacim pod fakulty ako ich účelové zariadenia materiál
uvádza ako právne otáznu
v prípade zrušenia internátnej samsoprávy je nutné uvažovať o dostatočných „poistkách“
(zakotvení pôsobnosti komisie AS UK v niektorom z vnútorných predpisov UK)
komisia by sa mala zamyslieť nad okruhom úloh, ktoré by chcela vykonávať ako kolektívny
orgán a nad oblasťami, ktoré by mohli riešiť pracovné skupiny vytvorené z členov komisie
Mgr. Vojtěch Przybyla
upozornil na potrebu reprezentatívneho zastúpenia komisie (každá fakulta by mala mať
v komisii svojho člena, čo predpokladá aj Rokovací poriadok AS UK)
Bc. Róbert Zsembera
predniesol myšlienky na zamyslenie:
- budú v budúcnosti členmi komisie zamestnanci UK, keďže na vysokoškolských internátoch
UK tvoria časť ubytovaných?
- aké oblasti ubytovania by mala komisia kontrolovať?
- mala by sa komisia zaoberať aj kontrolou hospodárenia internátov, a to napriek skutočnosti, že
jej členovia nie sú odborníkmi na financie a účtovníctvo?
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera navrhol odročiť ďalšie rokovanie o materiáli na nasledujúce
zasadnutie komisie.
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Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené
uznesenie.
Uznesenie č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odročuje rokovanie o materiáli „Návrh na
zrušenie internátnej samosprávy a presun jej pôsobnosti na Komisiu pre vysokoškolské internáty a
ubytovanie AS UK“ na svoje nasledujúce zasadnutie.

Bod č. 4:

Voľba tajomníka Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

Úvodné slovo predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera. Pripomenul, že podľa čl. 12 ods. 4
Rokovacieho poriadku AS UK si môže komisia AS UK ustanoviť funkciu tajomníka komisie; tajomník
komisie vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie, plní úlohy, ktorými ho poverí predseda komisie
a v čase neprítomnosti alebo neobsadenia funkcie predsedu komisie zastupuje predsedu komisie
v rozsahu jeho práv a povinností.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera vzhľadom na dĺžku zasadnutia komisie navrhol, aby komisia
odročila voľbu tajomníka komisie na svoje nasledujúce zasadnutie.
Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené
uznesenie.
Uznesenie č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odročuje voľbu tajomníka Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK na svoje nasledujúce zasadnutie.

Bod č. 5:

Rôzne

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval o obsahu e-mailu, ktorý obdržal od prof. RNDr.
Mariána Putiša, DrSc. (PriF UK) vo veci udelenia výnimky z povinnosti uhradiť depozit v prípade
študentov prichádzajúcich študovať na UK v rámci CEEPUS akademických mobilít. Predseda komisie
skonštatoval, že Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK nemá právomoc udeľovať
výnimky z povinnosti uhrádzať depozitnú platbu pri ubytovaní na vysokoškolských internátoch UK.
Zároveň sa ohradil voči nepravdivým informáciám, ktoré podávajú pracovníci vysokoškolských
internátov UK v tom smere, že depozit AS UK „schválil“, „nariadil“ a pod. Pripomenul, že depozit bol
zavedený na základe rozhodnutia Vedenia UK; uznesenie č. 14. 6/2015 zo zasadnutia AS UK dňa
24. júna 2015 má len odporúčaciu povahu. Na problém dlhodobo zavádzajúceho informovania
o problematike depozitov upozorní prorektorku pre študijné veci a riaditeľov ubytovacích zariadení.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera predniesol návrh uznesenia, ktorým komisia podporí zavedenie
zásady samorozubytovania pre ubytovanie študentov zo všetkých fakúlt UK.
Po krátkej rozprave, ktorej predmetom bola otázka, ktoré fakulty doteraz neboli zapojené do samorozubytovania a dôvody, pre ktoré sa tak dialo, predseda komisie dal o navrhnutom uznesení hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

8

5

8

0

0
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Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 6:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča, aby nová smernica rektora UK
o ubytovaní obsahovala zásadu samorozubytovania pre všetky fakulty UK.

Bod č. 6:

Záver

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

Koniec zasadnutia:

13.00 hod.

Nasledujúce 2. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 22. februára 2016 (pondelok) o 9.30 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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