UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 03.04.2017

Zápisnica
z 13. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 13.03.2017
Začiatok zasadnutia:
11.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
podľa prezenčnej listiny

Prítomní:
Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)

1. Otvorenie.
2. Návrh smernice rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK (finalizácia predpisu;
vyjadrenie stanoviska komisie formou uznesenia).
3. Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu na akad. rok 2017/2018 (druhé čítanie).
4. Návrh smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v
ubytovacích zariadeniach UK (prvé čítanie).
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 a ďalších prítomných hostí podľa
prezenčnej listiny. Následne prečítal mená členov komisie a pozvaných hostí, ktorí sa zo zasadnutia
ospravedlnili.
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového
počtu 10 členov komisie prítomných 6 členov).
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
1

zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa
programu uvedeného na pozvánke.
Bod č. 2:

Návrh smernice rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK
(finalizácia predpisu; vyjadrenie stanoviska komisie formou uznesenia)

Predseda komisie informoval o skutočnosti, že návrh smernice rektora UK o ubytovacom procese bol
finálne spripomienkovaný zo strany dotknutých subjektov, požiadal spracovateľa materiálu RNDr.
Róberta Kysela, PhD. o informáciu o spôsobe zapracovania pripomienok do návrhu smernice a otvoril
diskusiu k bodu.
Predmetná diskusia k bodu sa týkala nasledujúcich otázok:
 úprava legálnej definície žiadateľa ako študenta alebo doktoranda;
 pridelenie bodov za aktivity študenta je považované za prípravnú fázu ubytovacieho procesu;
 v návrhu smernice sa ponechala právna úprava kaucie;
 či je vhodné ponechať spôsob úpravy vrátenia kaucie v návrhu smernice;
 zmena čl. 4 ods. 4 písm. c) návrhu smernice takým spôsobom, že riaditeľ ubytovacieho zariadenia
zodpovedá za priebeh zaplnenia neobsadenej ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia;
 úprava spôsobu zastupovania predsedu komisie cez legislatívny odkaz v poznámke pod čiarou;
 či mať zodpovednosť zložiek ubytovacieho procesu zapracovanú v legislatívnom znení návrhu
smernice;
 doplnenie čl. 7 návrhu smernice v zmysle pripomienky OLP RUK;
 ponechanie znenia čl. 8 ods. 5 návrhu smernice v zmysle požiadavky JLF UK v Martine;
 ponechanie znenia čl. 9 ods. 3 návrhu smernice v zmysle požiadavky JLF UK v Martine;
 doplnenie čl. 10 ods. 8 v návrhu smernice, aby medzifakultné a partnerské ubytovanie nebolo
nárokovateľné;
 ponechanie legislatívneho odkazu v poznámke pod čiarou č. 15 v návrhu smernice;
 úprava znenia čl. 15 návrhu smernice – spôsob ubytovávania zamestnancov;
 ponechanie čl. 16 ods. 2 návrhu smernice v pôvodnom znení;
 doplnenie spôsobu prevodu uhradených kaucií z RUK na účty ubytovacích zariadení do návrhu
smernice;
 špecifikácia bankového prevodu v čl. 13 ods. 2 návrhu smernice;
 informovanie prijatých uchádzačov o ubytovanie pri hradení kaucie poštovou poukážkou o tom,
nech informačne odosielajú doklad o zaplatení kaucie;
 úprava spôsobu úhrady kaucie na účet ubytovacieho zariadenia v bode 2 v Prílohe č. 3 návrhu
smernice;
 úprava legálnej definície kaucie v čl. 2 ods. 7 návrhu smernice pre uchádzačov o ubytovanie, ktorí
odchádzajú počas akademického roka na program zahraničnej mobility.
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
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I.

odporúča

rektorovi UK vydať nový vnútorný predpis UK č. XX/2017, ktorým sa upravuje ubytovací proces na
Univerzite Komenského v Bratislave (s platnosťou a účinnosťou od 31. marca 2017) a ktorým sa zruší
vnútorný predpis č. 10/2016 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej
kapacity Univerzity Komenského v Bratislave a Príkaz rektora UK č. 3/2016 Harmonogram
ubytovacieho procesu pre akademický rok 2016/2017.
II.

ukladá

predsedovi komisie zaslať návrh vnútorného predpisu podľa bodu I. tohto uznesenia Oddeleniu
legislatívy a právnych služieb RUK za účelom finálneho posúdenia a vydania vnútorného predpisu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

Za

proti

zdržal sa

1

6

4

6

0

0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 3:

Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu na akad. rok 2017/2018
(druhé čítanie)

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera požiadal Ing. Jána Petríka z CIT UK, aby odprezentoval návrh
Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018 so zapracovanými pripomienkami
z posledného zasadnutia komisie. Ing. Ján Petrík z CIT UK následne odprezentoval a špecifikoval detaily
návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018.
V rámci diskusie k predmetnému bodu sa upravoval najmä termín odosielania elektronicky spracovaných
dát ubytovacieho procesu z CIT UK do VM Ľ. Štúra – Mlyny takým spôsobom, aby CIT UK aj VM Ľ.
Štúra – Mlyny mali dostatočný časový interval na dôsledné spracovanie a kontrolu elektronických dát
ubytovacieho procesu.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera následne ukončil diskusiu k predmetnému bodu s tým, že
dohodnuté zmeny budú zapracované do návrhu harmonogramu a o návrhu harmonogramu bude komisia
hlasovať per-rollam hlasovaním.
Bod č. 4:

Návrh smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv
o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK (prvé čítanie)

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera požiadal tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD., aby
odprezentoval návrh smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní
v ubytovacích zariadeniach UK. Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. následne odprezentoval
a špecifikoval detaily návrhu smernice a predseda komisie Bc. Róbert Zsembera otvoril diskusiu k bodu.
Predmetná diskusia k bodu sa týkala nasledujúcich otázok:
 akým spôsobom upraviť výpoveď/odstúpenie od zmluvy o ubytovaní zamestnanca v návrhu
smernice;
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informácia o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude
požiadané o podanie informácie týkajúcej sa poskytovania štátnej dotácie na ubytovanie
doktorandov, študentov vykonávajúcich letnú prax a študentov so sociálnym statusom;
legislatívno-technické pripomienky k textu návrhu smernice;
či je potrebné zapracovanie E-peňaženky a prislúchajúceho osobného konta v predmetnom
elektronickom systéme do návrhu smernice;
spôsob podávania informácií pre uchádzačov o ubytovanie a ubytovaných študentov
prostredníctvom súkromných e-mailových kont.

Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu a informoval prítomných, že prednesené pripomienky
budú zapracované do návrhu smernice.
Bod č. 5:

Rôzne

V bode Rôzne člen komisie Mgr. Vojtěch Przybyla informoval o podnete študentky ubytovanej
vo VI Družba o tom, že jej zo strany pracovníkov VI Družba bolo odmietnuté uhradiť spôsobenú škodu
na majetku VI Družba odrátaním predmetnej sumy zo zaplatenej kaucie. Riaditeľ VI Družba Mgr. Ivan
Daňo informoval o tom, že škody spôsobené počas priebehu akademického roka na majetku VI Družba
sú uhrádzané samostatne a nie sú odrátavané z kaucie. Kaucia slúži prioritne na úhradu škôd spôsobených
na majetku VI Družba zistených pri odubytovaní študentov koncom akademického roka.
Člen komisie Mgr. Vojtěch Przybyla sa opýtal, či zo strany VI Družba je vyberaná nejaká forma poplatku
za zanechanie štúdia alebo vylúčenie zo štúdia pri odubytovaní študentov, ktorí zanechali štúdium alebo
boli vylúčení zo štúdia v priebehu akademického roka, pretože bol zo strany jedného študenta o tejto
skutočnosti informovaný. Riaditeľ VI Družba Mgr. Ivan Daňo vyberanie predmetných alebo obdobných
poplatkov zo strany zamestnancov VI Družba jednoznačne poprel a dementoval.
Bod č. 6:

Záver

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

13.15 hod.

Nasledujúce 14. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 19. apríla 2017 (streda) o 11.30 hod. v zasadačke rektora UK (budova Rektorátu UK, Šafárikovo
nám. 6, Bratislava).
Zapísal:
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
.................................................................
Bc. Róbert Zsembera
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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