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Zápisnica
z 18. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 11. 10. 2017
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

11.40 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

zasadačka rektora UK
(Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
2.1 Správa CIT UK o dôvodoch výpadku sieťovej konektivity systému E-ubytovanie počas
ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
3. Vyhodnotenie letného ubytovania celouniverzitných ubytovacích zariadení UK.
4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení
UK.
5. Rôzne.
6. Záver
Zasadnutie viedol predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert
Zsembera.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda komisie Mgr.
Róbert Zsembera, ktorý privítal prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa
prezenčnej listiny. Následne prečítal mená členov komisie a pozvaných hostí, ktorí sa zo zasadnutia
ospravedlnili.
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Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo
z celkového počtu 10 členov komisie prítomných 7 členov).
Predseda komisie informoval prítomných o tom, že obdržal odpoveď od Dopravného podniku
Bratislava, a.s. ako reakciu na list predsedu komisie, ktorý obsahoval žiadosť o zriadenie novej
autobusovej linky premávajúcej medzi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a hlavnou železničnou stanicou a tiež
žiadosť o rekonštrukciu autobusových zastávok Internáty B a Nad vinicami. Dopravný podnik
Bratislava, a.s v liste predsedovi komisie odpovedal, že predmetné žiadosti boli postúpené mestu
Bratislava, keďže mesto Bratislava je objednávateľ služieb vo verejnom záujme a je oprávnené
predmetné žiadosti riešiť.
Predseda komisie informoval prítomných o tom, že na jeseň roku 2017 budú prebiehať doplňovacie
voľby do AS UK, a bude sa snažiť o to, aby fakulty UK, ktoré nemajú zastúpenie v komisii, nominovali
svojich zástupcov do komisie.
Predseda komisie následne určil za overovateľov zápisnice prorektorku UK pre študijné veci RNDr.
Zuzanu Kovačičovú, PhD. a členku komisie Mgr. Kristínu Ormandyovú. Overovatelia zápisnice overia
obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie.
Predseda komisie následne navrhol do programu rokovania komisie oproti návrhu programu uvedeného
na pozvánke doplniť dva nové body, čiže podal návrh na schválenie programu v nasledujúcom znení:
„1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
2.1 Správa CIT UK o dôvodoch výpadku sieťovej konektivity systému E-ubytovanie počas
ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
3. Vyhodnotenie letného ubytovania celouniverzitných ubytovacích zariadení UK.
4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení
UK.
5. Cenníky ubytovania vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK – zamestnanci UK.
6. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK.
7. Rôzne.
8. Záver.“
Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda komisie nechal
hlasovať o zmene programu v zmysle čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK schvaľuje program:
„1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
2.1 Správa CIT UK o dôvodoch výpadku sieťovej konektivity systému E-ubytovanie počas
ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
2

3.

Vyhodnotenie

letného

ubytovania

celouniverzitných

ubytovacích

zariadení

UK.

4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení
UK.
5. Cenníky ubytovania vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK – zamestnanci UK.
6. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK.
7. Rôzne.
8. Záver.“
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

7

4

7

0

0

Predseda komisie konštatoval, že zmenený program zasadnutia bol schválený.
Bod č. 2:

Vyhodnotenie ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018

Bod č. 3:

Vyhodnotenie letného ubytovania celouniverzitných ubytovacích zariadení UK

Predseda komisie prítomných požiadal, aby sa venovali vo svojich príspevkoch prioritne vyhodnoteniu
ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018 a o tom, že návrhy na zmenu ubytovacieho
procesu smerom do budúcnosti budú predmetom ďalších zasadnutí komisie. Predseda komisie následne
otvoril diskusiu k bodu.
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 predniesol Správu CIT UK o vyhodnotení ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018:
1. podarilo sa uspokojiť všetkých žiadateľov o pridelenie ubytovania od roku 2008
z dôvodu znižujúceho sa počtu študentov žiadajúcich o ubytovanie;
2. beh a opravy systému boli zabezpečené dvomi programátormi na čiastočný pracovný
úväzok, preto bola niekedy dlhšia reakčná doba na odstraňovanie nedostatkov;
3. nastal posun termínu ubytovacieho procesu – konkrétne výber izby žiadateľmi
o ubytovanie z 1. skupiny z dôvodu technických problémov systému po schválení
prorektorkou UK pre študijné veci RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD. a po prerokovaní
s predsedom komisie Mgr. Róbertom Zsemberom, technické problémy systému boli
odprezentované v samostatnej správe riaditeľa CIT UK Mgr. Petra Kopáča (z dôvodu
poruchy a následného zníženia efektívnej výkonnosti technickej infraštruktúry UK
nastal
presun
technických
procesov
spojených
s ubytovaním
do
nanovonakonfigurovaného ešte nesfinalizovaného prevádzkového prostredia, ktoré na
takú záťaž nebolo pripravené, následne CIT UK operatívne urobil opatrenia na spustenie
systému a dlhodobé opatrenia na odstránenie problému sú v pláne činnosti CIT UK na
zvyšok roka 2017 a počas roka 2018, smerom do budúcnosti je možné podobným
poruchám predísť pravidelným investíciami do technickej infraštruktúry UK
a pravidelnými záťažovými testami vykonávanými CIT UK);
4. zmena systému doktorandského ubytovania mala niekoľko nedostatkov, ktoré boli
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operatívne vyriešené;
5. zmena systému zamestnaneckého ubytovania mala zo strany CIT UK bezproblémový
priebeh;
6. problémy s neskorým doručovaním rozhodnutí o prijatí novoprijatým študentom
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., pričom následne premeškali termín na podávanie
žiadostí o ubytovanie;
7. problém s neskorým nastavovaním statusu študenta pri prechode študentov niektorých
fakúlt UK z bakalárskeho stupňa štúdia na magisterský stupeň štúdia, pričom následne
predmetným študentom nie je technicky umožnené podať žiadosť o ubytovanie;
8. problémy s neudelením súhlasu na zmiešané ubytovanie od všetkých študentov
a bunkách z pohľadu neskoršej efektívnejšej operatívnej práce s ubytovacou kapacitou
počas ubytovacieho procesu;
9. dodržiavať stanovené termíny a svojvoľne si ich neposúvať (napr. predĺženie
skúškového obdobia na LF UK).
 zhodnotil ubytovací proces na akademický rok 2017/2018 ako uspokojivý z pohľadu CIT UK
a pochválil vzájomnú spoluprácu s komisiou a ostatnými zložkami ubytovacieho procesu
 uviedol, že smerom do budúcnosti by bolo vhodné usporiadať stretnutia s ubytovacími
referentmi jednotlivých fakúlt UK
PhDr. Jana Seryjová (vedúca VIaJ JLF UK)
 pochválila celkový dobrý priebeh ubytovacieho procesu z pohľadu ubytovacieho zariadenia
v Martine
 uviedla, že sa vyskytli aj problémy v ubytovacom procese, ktoré sa ale operatívne vyriešili,
a pochválila spoluprácu s CIT UK
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK )
 vyhodnotila ubytovací proces ako bezproblémový z pohľadu ubytovacieho zariadenia
Lafranconi
 pochválila operatívne riešenie problémov s CIT UK a vyzdvihla spoluprácu s VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK pri ubytovávaní študentov, ktorých ubytovacie zariadenie Lafranconi nebolo
schopné ubytovať kvôli svojej kapacite
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 pochválil pozitívne zmeny v CIT UK po príchode nového riaditeľa Mgr. Petra Kopáča
 pochválil operatívne zmeny v ubytovacom procese, ktoré flexibilne reagovali na vzniknuté
problémové (alebo nové – nezmapované) situácie
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 sa opýtala aké rekonštrukcie sú naplánované vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v nasledujúcom
akademickom roku
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 odpovedala, že sa plánuje čiastková rekonštrukcia blokov Átriových domkov C, E a M
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Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 pochválil ubytovací proces na akademický rok 2017/2018 a ocenil spoluprácu s CIT UK,
komisiou a prorektorkou UK pre študijné veci RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD.
 uviedol, že VI Dužba UK na ubytovací proces na akademický rok 2017/2018 nezaznamenala
sťažnosti
 VI Družba UK ostalo ku dňu ukončenia elektronického výberu izieb voľných 70 lôžok, ku dňu
ukončenia možnosti úhrady platieb za ubytovanie ostalo 166 nezaplatených rezervovaných
lôžok
 uviedol, že VI Družba UK je v súčasnosti plne obsadená a je o ňu veľký záujem
 VI Družba UK poskytuje ubytovanie viac ako stovke študentov iných vysokých škôl a univerzít
 VI Družba UK dosiahla príjmy z letného ubytovania vo výške 137.184,- Eur
 počas letného ubytovania boli prijaté viaceré hromadné skupiny ubytovaných osôb
 VI Družba UK počas júla 2017 poskytovala letné ubytovanie 368 osobám a počas augusta 2017
313 osobám
 VI Družba UK poskytovala letné ubytovanie do 22.08.2017, po uvedenom termíne na VI
Družba UK mohli ostať študenti, ktorým bolo nasledujúci akademický rok poskytnuté
ubytovanie vo VI Družba UK
 VI Družba UK smerom do budúcna plánuje po rekonštrukcii izieb zaviesť model bývania
„10+2“
 počas letných mesiacov prebehla vo VI Družba UK komplexná revízia všetkých izieb, kontrola
inventáru, kontrola funkčnosti určitých zariadení (napr. elektrických zásuviek, chladničiek),
výmena znečistených kúpeľňových závesov, umývanie okien, pranie záclon a závesov na
všetkých izbách, tapetovanie poškodených stien
 počas letných mesiacov VI Družba UK uskutočňovala rekonštrukciu kanalizácie v bloku D I (v
D-klube a sklade prádla) a výmenu okien, balkónových stien a radiátorov na izbách v hodnote
70.000,- Eur bez DPH
 navrhol smerom do budúcnosti ponúkať ubytovanie študentom súkromných vysokých škôl
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 uviedol, že sa pripravuje možnosť podávania žiadostí o ubytovanie študentom VŠMU a VŠVU
prostredníctvom informačných systémov UK
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 sa opýtal, či majú internáty v dodatočnom kole oslovovať aj študentov, ktorí sa umiestnili pod
čiarou v poradovníkoch ubytovania
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 odpovedal, že nie všetci žiadatelia o ubytovanie sa pod čiarou v poradovníkoch ubytovania
umiestnili vlastnou vinou
Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK)
 uviedol, že na PriF UK prebieha internacionalizácia doktorandského štúdia a zahraniční študenti
majú problém s hradením platieb za ubytovanie na slovenské bankové účty
 navrhol preložiť sprievodcu ubytovacím procesom do angličtiny
 navrhol, či zahraničných doktorandov nevyňať z centrálneho ubytovacieho procesu a riešiť ich
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individuálne
 uviedol, že zahraničným doktorandom sú na UK vytvárané prekážky (napr. pri uznávaní ich
zahraničných diplomov)
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 sa vyslovil proti vyňatiu zahraničných doktorandov z centrálneho ubytovacieho procesu
 navrhol okrem sprievodcu ubytovacím procesom do angličtiny preložiť aj smernicu o ubytovaní
a systém E-ubytovanie, systém E-ubytovanie je technicky pripravený na vloženia anglického
prekladu
Ing. Barbora Gregová (CIT UK)
 uviedla, že počet zahraničných doktorandov nebol vysoký a doriešili sa individuálne
v spolupráci s internátmi
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
 vysvetlila proces uznávania dokladov pre zahraničných študentov, ktorý je regulovaný zákonom
a, že UK zahraničným študentom nekladie žiadne prekážky pri uznávaní zahraničných
diplomov
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
 sa opýtal na poruchu ubytovacieho systému E-ubytovanie
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 odpovedal, že zlyhala technická infraštruktúra z roku 2009 a museli prejsť do prevádzkového
prostredia, ktoré bolo len v testovacej fáze
Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK)
 uviedol, že pri prechode študentov z bakalárskeho stupňa štúdia na magisterský stupeň štúdia
zmizli body za mimoškolskú činnosť zo systému E-ubytovanie
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 odpovedal, že podnet preveria smerom do budúcnosti
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 stručne informovala o správe riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róberta Guľu, MSc.,
MBA hodnotiacej letné ubytovanie počas roka 2017 a ubytovací proces na akademický rok
2017/2018, ktorá obsahovala nasledujúce údaje:
1. počet ubytovaných osôb počas letného ubytovania bol vyšší o 413 osôb za deň oproti
minulému roku, celkový počet ubytovaných osôb na deň bol 3548 osôb;
2. celkový príjem z letného ubytovania dosiahol 428.126,- Eur;
3. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zaviedlo možnosť letného ubytovania až do 31. augusta pre
všetkých ubytovaných počas letného ubytovania;
4. počas letného ubytovania boli prijaté viaceré hromadné skupiny ubytovaných osôb –
napr. Floorball cup (cca 700 osôb), Zľava dňa (cca 350 lôžok);
5. do letného ubytovania boli inkorporované viaceré novinky (napr. posteľné prádlo
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priamo na izbách, rôzne formy zliav na letné ubytovanie, jednoduchšia možnosť
odubytovania sa, efektívnejšia propagácia letného ubytovania);
6. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK považuje proces odubytovávania sa z akademického roka
2016/2017 aj z letného ubytovania za dobrý a ohodnotený pozitívnymi reakciami zo
strany študentov (bola zavedená možnosť odubytovať sa prostredníctvom vrátnic, lepšia
komunikácia s ubytovanými)
7. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK považuje ubytovací proces na akademický rok 2017/2018 za
jeden z najlepších za posledných 10 rokov (najmä vďaka plneniu harmonogramu,
promptným reakciám na vznik problémov, organizačným zmenám v VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK
8. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ostalo ku dňu ukončenia elektronického výberu izieb voľných
419 lôžok, ku dňu ukončenia možnosti úhrady platieb za ubytovanie ostalo 917 voľných
lôžok a okrem toho 230 prijatých študentov uhradilo kauciu za ubytovanie na účet
Rektorátu UK, ale neuhradilo cenu za ubytovanie na účet internátu, VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK následne operatívne komunikovalo s predmetnými študentmi za účelom
uhradenia ceny za ubytovanie aj v neskoršom termíne;
9. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pozitívne hodnotí aj možnosť ponúknutia ubytovacej kapacity
zo strany internátov od 01.09.2017, čo viedlo k rýchlemu obsadeniu všetkých lôžok;
10. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ubytovalo približne sedem stoviek študentov z iných univerzít
a vysokých škôl;
11. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK registroval najväčší záujem o zrekonštruované izby, najmä na
Manželských internátoch A až D, najmenší záujem bol o nezrekonštruované izby na
Átriových domkoch, najmä na blokoch C,E a M, ktoré sa majú počas leta 2018 čiastočne
rekonštruovať, najväčší záujem bol o 1-lôžkové izby a najmenší záujem bol o 3-lôžkové
izby
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 VM Ľ. Štúra – Mlyny UK mal najväčší problém s počtom neobsadených lôžok po ukončení
možnosti úhrady platieb za ubytovanie, ktorý ale operatívne vyriešili
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
 sa opýtal, či nevznikali problémy s hygienou, keď VM Ľ. Štúra – Mlyny UK poskytovalo
ubytovanie až do 31. 08. 2017
Mgr. Kristína Ormandyová (PriF UK)
 uviedla, že registrovala podnety od študentov ohľadom nedostatočných kontrol pri odubytovaní
vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, najmä na Manželských internátoch
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 odpovedala, že všetky sťažnosti riešili operatívne, a že o predmetnej skutočnosti informuje
Hospodárske oddelenie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
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Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 informoval, že v mene komisie vyzve riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v otázke
nedostatočných kontrol pri odubytovaní na zjednanie nápravy a predloženie vykonaných
opatrení
Mgr. Kristína Ormandyová (PriF UK)
 sa opýtala, prečo sa na Manželských internátoch fungujúcich v režime „10+2“ vracia kaucia už
v polke augusta pred odubytovaním
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 odpovedala, že kaucie sa na Manželských internátoch fungujúcich v režime „10+2“ vracajú
v polke augusta preto, že v tom období už na účet internátu prichádzajú kaucie na nasledujúci
akademický rok, a aby následne v uhradených kauciách nevznikal zmätok
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že do budúcna treba informovať študentov UK prechádzajúcich z bakalárskeho stupňa
štúdia na magisterský stupeň štúdia o tom, že na nich sa povinnosť úhrady kaucie
s novoprijatými študentmi nevzťahuje
 uviedol, že niektorým študentom PraF UK ešte 17.07.2017 nešli podať žiadosti o ubytovanie
 uviedol, že úhrada kaucie v dvoch splátka vo výške 50,- Eur spôsobuje zvýšenú administratínu
záťaž pre internáty
Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ CIT UK)
 odpovedal, že na PraF UK nastal problém v tom, že pri aktualizácii systému AiS2 sa zle
zosynchronizovali niektoré údaje
Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK)
 uviedol, že registroval sťažnosti aj na proces ubytovávania sa vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK od
študentov
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 uviedla, že študenti často riešia sťažnosti inými komunikačnými kanálmi ako kontaktom
s Ubytovacím oddelením (napr. v médiách, na sociálnych sieťach a pod.)
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 sa opýtal riaditeľa VI Družba UK, či plánuje rozvoj letného ubytovania smerom do budúcnosti
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že v minulosti ponúkali hostelové ubytovanie počas letného ubytovania, ale vznikali
problémy s hygienou
 smerom do budúcnosti by na zrekonštruovaných izbách rád zaviedol model bývania „10+2“
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu.
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Bod č. 4:
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti
ubytovacích zariadení UK
Predseda komisie Mgr. Róbert Zsembera odprezentoval návrhy na udelenie súhlasu s nájmom v správe
majetku VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a otvoril diskusiu k bodu.
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 navrhol na základe všeobecnej praxe skrátiť dĺžku nájmu pre spoločnosť Banquet, s.r.o.
do 31.07.2022
 informoval prítomných o tom, že OZ Študentský svet plánuje v predmetných priestoroch
(Manželských internátoch) v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK vybudovať nové fitness centrum
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 sa opýtal, či VI Družba UK plánuje zmluvne zaviazať spoločnosť R. D. M., spol. s r. o.
k rekonštrukcii priestorov baru „Havana“
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 odpovedal, že VI Družba UK dohodla zvýšenie nájmu o 15 % oproti minulému obdobiu
a spoločnosť R. D. M., spol. s r. o. deklarovala snahu o rekonštrukciu baru Havana, ale zmluvne
to riešené nebude
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
I.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku UK v správe VI Družba UK nájomcom Akademik Tech. Uni.
Košice, R. D. M., spol. s r. o., Športový klub Medvedica, Vodácky klub Tatran podľa
predložených písomných žiadostí,
II.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcom art studio soka,
s. r. o., Gabriel Bordács – VINYL, OZ Študentský svet, PLUS Academia SK, s. r. o.,
Poštová banka, a. s. podľa predložených písomných žiadostí,
III.
odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi Banquet, s. r. o.
s dobou trvania nájmu do 31. 07. 2022.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

7

4

7

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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Bod č. 5:

Cenníky ubytovania vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK – zamestnanci UK

Predseda komisie informoval prítomných o tom, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK vykonalo rekonštrukciu
časti zamestnaneckých izieb na Manželských internátoch (blok F), a preto požiadalo o zmenu cenníka
pre zamestnancov. Predseda komisie otvoril diskusiu k bodu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, čiže predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča
Akademickému senátu UK schváliť návrh Cenníka – zamestnanci UK za ubytovacie služby vo
Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 31. októbra 2017.

č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

7

4

7

0

0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 6:

Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK

Predseda komisie prítomných informoval o obsahu návrhu Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch
UK, ktorý upravuje postup predkladania a obehu materiálov v orgánoch AS UK.
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 poukázal na navrhované znenie čl. 3 ods. 9 predmetného návrhu, keďže komisia nemusí vždy
prijať uznesenia (ak má predložený materiál napr. informatívny charakter), čiže navrhol dané
ustanovenie upraviť
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, čiže predseda komisie uzavrel diskusiu k bodu.
Bod č. 7:

Rôzne

Do diskusie v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 8:

Záver

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

13.35 hod.

Nasledujúce 19. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 29. 11. 2017 (streda) v priestoroch Rektorátu UK.
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Zapísal:
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
Overili:
Mgr. Kristína Ormandyová (členka komisie)
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)

.................................................................
Mgr. Róbert Zsembera
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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