UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT

Materiál na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 28. júna 2017

Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK
__________________________________________________

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia.
2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK.
3. Sprievodný list riaditeľa VI Družba UK zo dňa 6.6.2017.
4. Cenník – študenti UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2017.
5. Cenník – zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2017.
6. Reálne náklady za rok 2016 VI Družba UK.
7. Stanovisko študentskej časti Akademického senátu PraF UK.
8. Stanovisko študentskej časti Akademického senátu PriF UK.
9. Stanovisko študentskej časti Akademického senátu LF UK.

Predkladá:

Materiál vypracoval:

Mgr. Ivan Daňo

Mgr. Ivan Daňo

riaditeľ VI Družba UK

riaditeľ VI Družba UK

jún 2017

Návrh uznesenia

Akademický senát UK
I.
schvaľuje
Cenník - študenti UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1. septembra 2017,
II.
schvaľuje
Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1. septembra
2017.

Informácia o prerokovaní materiálu
komisiami AS UK

Materiál bol prerokovaný na 17. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK dňa 14. júna 2017.
Návrh uznesenia:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča
Akademickému senátu UK schváliť návrhy úpravy cien za ubytovanie študentov a zamestnancov UK
vo Vysokoškolskom internáte Družba UK s účinnosťou od 1. septembra 2017.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

8

5

0

3

5

Návrh uznesenia nebol schválený. Komisia neprijala k materiálu platné uznesenie.
Materiál bol prerokovaný na 12. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 14. júna 2017.
7.4 Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo hovoril o probléme zvýšenia cien ubytovania.
Komisia navrhuje, aby AS UK na svojom zasadnutí prerokoval dôvody navýšenia cien ubytovania.

CENNÍK – študenti UK
za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2017
Objekt

Počet lôžok

Celková cena za mesiac v €

Bunkový systém, sociálne zariadenia na bunke, internet na izbe
2-lôžková izba
76,85
D1
3-lôžková izba
72,53
2-lôžková izba
76,85
D2
3-lôžková izba
72,53
1-lôžková izba
84,82
D1 bezbariérová
2-lôžková izba
76,85
Samostatná izba, sociálne zariadenia spoločné pre celý blok na chodbe – nerekonštruované objekty

B1 Švédske domky

2-lôžková izba

66,56

B2 Švédske domky

2-lôžková izba

66,56

Bunkový systém, sociálne zariadenia na bunke, internet na izbe, zrekonštruované objekty
1-lôžková izba
98,76
B4 Švédske domky
2-lôžková izba
84,82

B4 Švédske domky
bezbariérová

1-lôžková izba

84,82

B6 Švédske domky

1-lôžková izba
2-lôžková izba

98,76
84,82

B6 Švédske domky
bezbariérová

1-lôžková izba

84,82

Doplňujúce informácie k cenníku
1. Podľa vnútorného predpisu UK č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien
za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK sa tento cenník vzťahuje na dlhodobé prechodné ubytovanie počas
mesiacov september až jún pre:
a) študentov fakúlt UK v dennej forme štúdia,
b) študentov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl v dennej forme štúdia, s ktorými má UK
uzatvorenú dohodu o poskytovaní ubytovacích služieb na príslušný akademický rok,
c) študentov iných verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl v dennej forme štúdia,
d) vládnych štipendistov.
2. Cenník sa vzťahuje aj na prechodné ubytovanie počas mesiacov júl a august:
a) doktorandov fakúlt UK v dennej forme štúdia
b) študentov fakúlt UK, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe počas uvedených
mesiacov,
c) študentov fakúlt UK s priznaným sociálnym štipendiom na uvedené mesiace.
Ak u študentov fakúlt UK podľa písmena b) trvá prax menej ako 4 týždne, cena za ubytovanie sa upravuje
(znižuje) úmerne k počtu týždňov vykonávania praxe.
3. Ceny za ubytovanie sú v tomto cenníku uvedené bez dane z pridanej hodnoty.

V Bratislave dňa 16.5.2017

Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK

CENNÍK – zamestnanci UK
za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2017
Objekt

Počet lôžok

Celková cena za mesiac v €

Samostatná izba, sociálne zariadenia spoločné pre celý blok na chodbe – nerekonštruovaný
objekt

B3

2-lôžková izba

81,56

Bunkový systém, sociálne zariadenia na bunke, internet na izbe, zrekonštruované objekty
1-lôžková izba
121,33
B4
2-lôžková izba
103,91
1-lôžková izba
121,33
B6
2-lôžková izba
103,91
Doplňujúce informácie k cenníku
1. Podľa vnútorného predpisu UK č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien
za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK sa tento cenník vzťahuje na dlhodobé prechodné ubytovanie
zamestnancov UK počas mesiacov september až august.
2. V prípade, že zamestnanec UK požiada o samostatné ubytovanie na dvojlôžkovej izbe, je povinný platiť cenu
za ubytovanie za obidve lôžka.
3. Ceny za ubytovanie sú v tomto cenníku uvedené bez dane z pridanej hodnoty.

V Bratislave dňa 16.5.2017

Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK

Reálne náklady za rok 2016 VI Družba UK

Náklady
Spotreba materiálu (materiál pre údržbu, vybavenie internátu, drobný
hmotný majetok do spotreby, čistiace prostriedky atď.)
Spotreba energií
Opravy a udržiavanie (budovy, stroje, výťahy, zariadenia....)
Služby (revízie, pranie prádla, odvoz odpadu...)
Mzdové náklady
Sociálne a zdravotné poistenie
Ostatné sociálne poistenie (doplnkové dôchodkové poistenie)
Zákonné sociálne náklady (tvorba soc. fondu, stravovanie zamest.)
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky (odvod na úrad práce, poplatky za odpad)
Iné ostatné náklady (poistné áut a majetku, bankové poplatky)
Odpisy hmotného majetku (budovy, nábytok...)
Náklady spolu

164 774 €
629 394 €
41 308 €
312 000 €
868 311 €
295 090 €
12 790 €
108 380 €
29 340 €
9 626 €
10 365 €
306 278 €
2 787 656 €

Poskytnutá štátna dotácia

962 075 €

Čerpanie dotácie
Kategória 610 – mzdové náklady

497 436 €

Kategória 620 – sociálne a zdravotné poistenie
Kategória 630 – tovary a služby
Kalkulácia ceny za lôžko:

161 476 €
303 163 €

Celkové náklady - dotácia/počet mesiacov/počet lôžok
2 787 656 € - 962 075 € : 10 : 2 517 = 72,53 € mesiac/lôžko

V Bratislave dňa 16.05.2017

Mgr. Ivan Daňo
riaditeľ VI Družba UK

Cena ubytovania bola kalkulovaná podľa vnútorného predpisu č. 9/2017 – Smernica rektora
UK v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích
zariadeniach UK v Bratislave.
Čl. 2 Oprávnené náklady a primeraný zisk
Oprávnenými nákladmi, ktoré sa zohľadňujú pri kalkulácii ceny za ubytovanie v ubytovacom
zariadení UK, sú náklady na:
a) všetky druhy energií,
b) odpisy,
c) mzdy a odvody zamestnancov ubytovacieho zariadenia UK,
d) upratovanie, opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia UK,
e) odvoz komunálneho odpadu,
f) inventár ubytovacích buniek a izieb,
g) internetové pripojenie,
h) povinné revízie zariadení,
i) dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu,
j) poistenie majetku UK v správe ubytovacieho zariadenia UK,
k) škody spôsobené nezistenými páchateľmi,
l) iné náklady súvisiace s poskytovaním ubytovania a s ním spojenými službami.

Študentská časť Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00 BRATISLAVA 1

Vážení zástupcovia akademickej samosprávy Univerzity Komenského v Bratislave,

dovoľujeme si ako zástupcovia Študentskej časti Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, vyjadriť nesúhlas so zvýšením cien za
ubytovanie študentov a zamestnancov na VI Družba UK takým spôsobom, ako to navrhuje
riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo. Predmetný návrh na zvýšenie cien za ubytovanie
študentov a zamestnancov má byť prejednávaný na pôde Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 28.06.2017.
Navrhované zvýšenie cien za ubytovanie študentov a zamestnancov nepovažujeme za
adekvátne a vhodné, pretože už v súčasnom období má VI Družba UK neprimerane vysoké
ceny v porovnaní s ostatnými ubytovacími zariadeniami Univerzity Komenského v Bratislave.

S pozdravom v mene Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, zostáva

Bc. Roman Bisták,
podpredseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
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