
_____________________________________________________________________________________________ 

� +421-2-592 44 424,  �  as@rec.uniba.sk ,  � https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava   04. 05. 2017 

 
 
 

ROZHODNUTIE  

predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
 

V súlade s čl. 12 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK týmto rozhodnutím  

1. z r i aďu jem  z členov komisie 

a) pracovnú skupinu pre VI Družba UK v zložení: Mgr. Vojtěch Przybyla, Tomáš Rokos, 

Bc. Filip Vincent, Bc. Daniel Zigo,  

b) pracovnú skupinu pre VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v zložení: Monika Čičová, Emil 

Hankovský, Bc. Jana Štefaňáková, RNDr. Eva Viglašová, Mgr. Marek Pleva,             

Mgr. Kristína Ormandyová.  

2. u r ču jem  za spravodajcu  

a) pracovnej skupiny pre VI Družba UK Mgr. Vojtěcha Przybylu, 

b) pracovnej skupiny pre VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Kristínu Ormandyovú. 

3. u r ču jem  náplň činnosti pracovných skupín nasledovne: 

a) členov pracovných skupín oprávňujem zúčastňovať sa kontroly dodržiavania 

ubytovacieho (internátneho) poriadku príslušného vysokoškolského internátu UK 

a procesu udeľovania sankcií za jeho porušovanie v rozsahu určenom ubytovacím 

(internátnym) poriadkom príslušného vysokoškolského internátu UK, 

b) podieľať sa na podrobnejšom pripomienkovaní materiálov predkladaných na 

zasadnutia komisie zo strany príslušného vysokoškolského internátu UK, 

c) podieľať sa na výkone kontrolnej činnosti komisie vo vzťahu k príslušnému 

vysokoškolskému internátu UK, 

d) zaoberať sa pripomienkami a podnetmi ubytovaných študentov a zamestnancov UK 

v príslušnom vysokoškolskom internáte UK a informovať o spôsobe ich riešenia na 

zasadnutiach komisie, 
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e) podávať iniciatívne návrhy na zlepšenie kvality života (komfortu) ubytovaných 

študentov a zamestnancov UK v príslušnom vysokoškolskom internáte UK 

a informovať o spôsobe ich riešenia na zasadnutiach komisie. 

 
 
 
 
 Bc. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 
a ubytovanie AS UK 

 


