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

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 14. 06. 2017

Začiatok zasadnutia:
11.30 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK
(Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
podľa prezenčnej listiny

Prítomní:
Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK.
Návrh Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (druhé, finálne čítanie).
Návrh vzorov zmlúv o ubytovaní študentov a zamestnancov používaných VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK (druhé, finálne čítanie).
5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti UZ.
6. Závery z univerzitného Konventu UK 2017.
7. Návrh Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
8. Návrh Organizačného poriadku VI Družba UK.
9. Rôzne.
9.1 Cena ubytovania počas letných praxí (podnet riaditeľa VI Družba UK).
9.2 Harmonogram riadnych zasadnutí komisie (zimný semester 2017/2018).
10. 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
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ospravedlnili.
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového
počtu 10 členov komisie prítomných 9 členov).
Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke, navrhol presunutie bodu 2
- Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK za bod 5 - Žiadosti o udelenie
súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti UZ v rámci navrhovaného programu rokovania
komisie a vyzval členov komisie na podávanie ďalších návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. 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:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK schvaľuje zmenený
program zasadnutia komisie v nasledujúcom znení:
„1. Otvorenie.
2. Návrh Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (druhé, finálne čítanie).
3. Návrh vzorov zmlúv o ubytovaní študentov a zamestnancov používaných VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
(druhé, finálne čítanie).
4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti UZ.
5. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK.
6. Závery z univerzitného Konventu UK 2017.
7. Návrh Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
8. Návrh Organizačného poriadku VI Družba UK.
9. Rôzne.
9.1 Cena ubytovania počas letných praxí (podnet riaditeľa VI Družba UK).
9.2 Harmonogram riadnych zasadnutí komisie (zimný semester 2017/2018).
10. Záver.“
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

9

5

9

0

0

Predseda komisie konštatoval, že zmenený program zasadnutia bol schválený.
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera v rámci bodu Otvorenie poďakoval riaditeľovi VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK Mgr. MSc. Róbertovi Gulovi, MBA za umiestnenie stojanov na bicykle v priestoroch
Manželských internátov tak, ako prisľúbil na 15. zasadnutí komisie. Poďakovanie tiež adresovala
riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK aj členka komisie Mgr. Kristína Ormandyová.
Člen komisie Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) sa opýtal, koho zásluhou došlo k začiatku rekonštrukcie
cestnej komunikácie vedúcej ponad internáty v Mlynskej doline. Predseda komisie odpovedal, že v rámci
riešenia problému volal na MiÚ Karlova Ves, kde mu prisľúbili, že sa podnetom budú zaoberať. Podľa
názoru predsedu komisie začiatok rekonštrukcie predmetnej cestnej komunikácie je skôr výsledkom
aktivity zo strany obyvateľov okolitých domov. Predmetná rekonštrukcia bude vykonávaná zo strany
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Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Predseda komisie ďalej informoval, že počas letných mesiacov
zašle list Dopravnému podniku Bratislava, a.s. s požiadavkou na rekonštrukciu autobusových zastávok
nad VM Ľ. Štúra -Mlyny UK na ulici Staré Grunty (Nad vinicami, Internáty B).
Bod č. 2:

Návrh Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (druhé, finálne čítanie)

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA predstavil finálny návrh Internátneho
poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK – doplnenie priestupku týkajúceho sa falšovania dokumentov (napr.
potvrdenia o návšteve vysokej školy) a priestupku týkajúceho sa neposkytnutia súčinnosti
hospodárskemu oddeleniu VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 sa opýtal na bližšiu špecifikáciu priestupku týkajúceho sa neposkytnutia súčinnosti
hospodárskemu oddeleniu VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 odpovedal, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK má napr. postup pri odstraňovaní ploštíc a predmetný
priestupok by mal postihovať napr. neposkytnutie súčinnosti zo strany ubytovaných pri
odstraňovaní ploštíc
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 sa opýtal, ako často býva zisťované falšovanie dokumentov zo strany ubytovaných
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 uviedla, že výskyt falšovaných dokumentov nie je vysoký (týka sa to najmä začiatku
akademického roka)
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 apeloval na to, aby prichytených študentov, ktorí falšovali dokumenty, postupovali na
disciplinárne konanie fakultám
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 navrhla za priestupok týkajúci sa neposkytnutia súčinnosti hospodárskemu oddeleniu VM
Ľ. Štúra – Mlyny UK sankciu vo forme dvoch postihových bodov a za priestupok týkajúci sa
falšovania dokumentov sankciu vo forme piatich postihových bodov a pokuty vo výške 33,- Eur
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča riaditeľovi
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK schváliť Internátny poriadok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK platný pre
akademický rok 2017/2018.
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Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 3:

Návrh vzorov zmlúv o ubytovaní študentov a zamestnancov používaných VM
Ľ. Štúra – Mlyny UK (druhé, finálne čítanie)

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA predstavil návrhy vzorov zmlúv
o ubytovaní študentov a zamestnancov UK používaných VM Ľ. Štúra – Mlyny UK platné pre
akademický rok 2017/2018.
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 sa opýtal, či ubytovacie zariadenia môžu žiadať a žiadajú úhradu ujmy spôsobenej predčasným
ukončením zmluvného vzťahu so študentami vylúčenými zo štúdia, študentami s prerušeným
štúdiom a študentami po absolvovaní štátnej skúšky
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 odpovedal, že ide o dlhodobý problém v činnosti internátov
 uviedol, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK potrebuje mať v zmluvách o ubytovaní študentov
ustanovenie umožňujúce ubytovateľovi legálne ukončenie zmluvného vzťahu so študentami
vylúčenými zo štúdia, študentami s prerušeným štúdiom a študentami po absolvovaní štátnej
skúšky
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že s podobným problémom sa stretáva aj VI Družba UK
Následne medzi prítomnými členmi komisie, riaditeľmi vysokoškolských internátov UK a prorektorom
UK pre legislatívu prebehla diskusia o spôsobe ukončovania zmluvného vzťahu so študentami
vylúčenými zo štúdia, študentami s prerušeným štúdiom a študentami po absolvovaní štátnej skúšky.
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 navrhol, aby bola vo vzore zmluvy o ubytovaní študentov ustanovená možnosť ubytovacieho
zariadenia ukončiť zmluvný vzťah so študentami vylúčenými zo štúdia, študentami s prerušeným
štúdiom a študentami po absolvovaní štátnej skúšky a zároveň, aby daný zmluvný vzťah
nezanikal ex lege (v prípade, že by si ubytovacie zariadenia v budúcnosti chceli vymáhať
spôsobenú ujmu)
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 navrhla vypustiť ustanovenie čl. IV bod 1 vzoru zmluvy o ubytovaní študentov, pretože
v minulosti sa ubytovaní odvolávali na dané ustanovenie v prípade rušenia nočného kľudu zo
strany externých vplyvov mimo areálu ubytovacieho zariadenia
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prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (prorektor UK pre legislatívu)
 navrhol ustanovenie čl. IV bod 1 vo vzore zmluvy o ubytovaní študentov ponechať, pretože
vychádza priamo zo znenia Občianskeho zákonníka
 navrhol, aby sa v budúcnosti ubytovaným v prípade sťažností vysvetľovalo, že znenie
ustanovenia čl. IV bod 1 vzoru zmluvy o ubytovaní študentov sa nevzťahuje na rušenie nočného
kľudu zo strany externých vplyvov mimo areálu ubytovacieho zariadenia
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)
 navrhol upraviť ukončenie zmluvného vzťahu zo strany zamestnanca UK vo vzore zmluvy
o ubytovaní zamestnancov UK v zmysle znenia smernice rektora UK (odstúpením od zmluvy)
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča riaditeľovi
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK schváliť vzory zmlúv o ubytovaní študentov a zamestnancov UK VM Ľ. Štúra
– Mlyny UK pre akademický rok 2017/2018.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

9

5

9

0

0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 4:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti UZ

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval prítomných o predložených žiadostiach o udelenie
súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku zo strany VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
V rámci diskusie k predmetným návrhom vyplynula požiadavka na skrátenie doby nájmu pre nájomcu
SOLE GRILL s.r.o. do 31.12.2019 (t.j. na dobu dvoch rokov) z dôvodu estetickej nepríťažlivosti daného
objektu v areáli VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a zjavného nevyužívania prevádzky ubytovanými.
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 uviedol, že plánuje podporovať verejnoprospešnú činnosť náboženského, športového
a kultúrneho charakteru vo forme nízkeho nájomného pre Univerzitné pastoračné centrum a OZ
Študentský svet
Bc. Róbert Zsembera (predseda komisie)
 sa opýtal na prenájom bočnej steny VB Ľ. Štúra
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 uviedol, že bočná stena VB Ľ. Štúra bude prenajatá za výhodných podmienok, v rámci ktorých
získa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK možnosť prezentácie vlastnej reklamy
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Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 sa opýtal na prenájom pozemku za účelom prevádzkovania letnej terasy v prospech spoločnosti
KAISAR, s.r.o.
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 uviedol, že sa jedná o letnú terasu pohostinského zariadenia Palmýra, pričom pozemok sa nedá
využiť na iný účel vzhľadom na jeho polohu
Predseda komisie následne uzavrel diskusiu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4:
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 EUROINEX, s.r.o. a Mgr.
art. František Király 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 4rent s.r.o.,
AndOr SDC spol. s r.o., Banquet s.r.o., KAISAR, s.r.o., Mars SR, kom. spol., OZ Študentský
svet, Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba XC, SK PROFESSIONAL s.r.o., Stanislav
Mišove, Sweet & Delicious, s.r.o., Univerzitné Pastoračné Centrum, Vinisoft, s.r.o., a
Vladimír Srniak 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 SOLE GRILL
s.r.o. s dobou trvania nájmu do 31.12.2019.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4
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0
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Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 5:

Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo predstavil navrhované zvýšenie cien ubytovania pre študentov
a zamestnancov UK vo výške 3,53 Eur na jedno lôžko/mesiac v zmysle predložených materiálov na
rokovanie komisie. Predmetné zvýšenie cien ubytovania odôvodnil vykazovaním straty v hlavnej
činnosti VI Družba UK, ktorú musí dofinancovávať z podnikateľskej činnosti VI Družba UK, čím
dochádza k odčerpávaniu zdrojov na rozvoj ubytovacieho zariadenia.
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 sa opýtal na rozdielne hodnoty mzdových nákladov a nákladov na sociálne a zdravotné poistenie
v hlavnej činnosti VI Družba UK v informácii prerokovanej na 16. zasadnutí komisie v porovnaní
s predkladaným materiálom na zvýšenie cien ubytovania
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Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 odpovedal, že do nákladov v predkladanom materiáli na zvýšenie cien ubytovania boli zarátané
aj náklady na zamestnancov, ktoré sú hradené z podnikateľskej činnosti VI Družba UK, ale pri
tom vykonávajú pracovnú činnosť súvisiacu s hlavnou činnosťou VI Družba UK
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 uviedol, že v spolupráci s členom komisie Bc. Danielom Zigom vypracovali jednoduchú
komparáciu cien ubytovania pre študentov v rámci ubytovacích zariadení v pôsobnosti verejných
vysokých škôl v Bratislave:
Názov internátu (verejná vysoká škola)
ŠD Mladá Garda (STU)
ŠD Nikosa Belojanisa (STU)

Cena 3-lôžkovej izby
67,10 Eur
nenachádza sa
cca 95% izieb je
ŠD Mladosť (STU)
v cene 67,10 Eur
nenachádza sa
ŠD Dolnozemská (EUBA)
43,- Eur
ŠD Starohájska 4 (EUBA)
nenachádza sa
ŠD Starohájska 8 (EUBA)
40,90 Eur
ŠD Hroboňova (EUBA)
52,- Eur
ŠD Vlčie Hrdlo (EUBA)
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (VB Ľ. Štúra) nezrekonštruovaná izba 53,22 Eur
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (VB Ľ. Štúra) nezrekonštruovaná izba,
63,- Eur
zrekonštruované jadro
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (VB Ľ. Štúra) zrekonštruovaná izba,
68,25 Eur
zrekonštruované jadro
69,- Eur
VI Družba UK (aktuálne ceny)

Cena 2-lôžkovej izby
70,96 až 73,14 Eur
55,07 Eur až 57,96 Eur
nenachádza sa
72,- Eur
48,40 Eur
63,- Eur
nenachádza sa
nenachádza sa
58,47 Eur
68,25 Eur
73,50 Eur
73,32 Eur

* ceny izieb sú uvedené pre nezrekonštruované typy izieb
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 uviedol, že navrhované zvýšenie cien ubytovania pre študentov zo strany VI Družba UK považuje
za neodôvodnené a neprimerané, pretože už pri aktuálne platných cenách ubytovania pre
študentov patrí VI Družba UK medzi najdrahšie ubytovacie zariadenia v Bratislave vzhľadom na
skutočnosť, že VI Družba UK disponuje vo veľkej väčšine nezrekonštruovanými izbami
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že členovia komisie nepoznajú detailne spôsob fungovania a financovania ubytovacích
zariadení Slovenskej technickej univerzity, považuje takéto porovnanie cien za neobjektívne
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Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 prezentoval nasledujúce údaje:
VI Družba UK
pomer mzdových nákladov, nákladov na zdravotné a sociálne 46,08%
poistenie, nákladov na ostatné sociálne poistenie (napr.
doplnkové dôchodkové sporenie), ostatných sociálnych
nákladov (napr. náklady na stravovanie zamestnancov,
odstupné) vzhľadom na celkové náklady hlavnej činnosti
ubytovacieho zariadenia
pomer mzdových nákladov, nákladov na zdravotné a sociálne 42,19%
poistenie, nákladov na ostatné sociálne poistenie (napr.
doplnkové dôchodkové sporenie), vzhľadom na celkové
náklady hlavnej činnosti ubytovacieho zariadenia*

VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK
23,68 %

23,16%

* druhý výpočet neobsahuje zarátanie ostatných sociálnych nákladov na rozdiel od prvého výpočtu
 sa opýtal, či by nebolo vhodné namiesto zvyšovania cien ubytovania pre študentov
a zamestnancov UK pouvažovať nad efektivitou práce vo VI Družba UK vzhľadom na predmetné
percentá
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že VI Družba UK má hygienu na najvyššej možnej úrovni
 uviedol, že VI Družba UK nebude schopná efektívne odstraňovať škody na zariadení
ubytovacieho zariadenia páchané ubytovanými a zabezpečovať rozvoj ubytovacieho zariadenia,
ak sa nezvýšia ceny za ubytovanie
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
 sa opýtal, aké opatrenia prijalo VI Družba UK na predchádzanie škôd
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že on nezodpovedá za správanie študentov
 uviedol, že členovia komisie majú uviesť konkrétne príklady, kde je možné ušetriť na
nákladových položkách
Bc. Daniel Zigo (PraF UK)
 podporil tvrdenia podpredsedu komisie, pretože nízku efektivitu práce zamestnancov VI Družba
UK pozná aj z vlastnej skúsenosti, keďže je ubytovaný na VI Družba UK a dodal, že konkrétnymi
opatreniami na zníženie nákladových položiek sa má zaoberať manažment (vedenie) internátu
 apeloval na riaditeľa VI Družba UK, že za činnosť ubytovacieho zariadenia je zodpovedný
riaditeľ VI Družba UK a nie členovia komisie, čiže aj hľadanie prostriedkov efektivizácie
a racionalizácie chodu ubytovacieho zariadenia je jeho povinnosťou a je nevhodné, aby hľadanie
konkrétnych riešení vyžadoval výslovne od členov komisie
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RNDr. Eva Viglašová (PriF UK)
 informovala prítomných, že aktuálne po sociálnych sieťach je zdieľaná fotografia 7 zamestnancov
VI Družba UK pri strihaní jedného kríku
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 v krátkosti reagoval na uvedenú informáciu, že sa k nej nevie vyjadriť, pretože fotografiu nevidel
Vzhľadom na vyčerpanie diskusie k predmetnému bodu predseda komisie uzavrel diskusiu
k predmetnému bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5:
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

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie nebolo schválené a materiál bude postúpený
plénu Akademickému senátu UK bez platného uznesenia komisie.
Bod č. 6:

Závery z univerzitného Konventu UK 2017

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval prítomných o záveroch z univerzitného Konventu
UK 2017 a otvoril diskusiu k bodu.
Do diskusie v rámci bodu sa nikto neprihlásil, čiže následne predseda komisie uzatvoril diskusiu
k predmetnému bodu.
Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala doleuvedené uznesenie:
Uznesenie č. 6:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
I.

vyjadruje súhlas so závermi č. II, III, IV a V z univerzitného Konventu UK 2017,

II.

odporúča vedeniu UK, aby vykonalo príslušné opatrenia za účelom naplnenia záveru č. II, III,
IV a V z univerzitného Konventu UK 2017.

Bod č. 7:

Návrh Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Počas predmetného bodu sa rokovania zúčastnil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý sa
opýtal prítomných členov komisie na dôvody neschválenia zvýšenia cien za ubytovanie vo VI Družba
UK, o ktorom ho informoval riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo. Predseda komisie Bc. Róbert
Zsembera informoval rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. o priebehu rokovania a výsledku
hlasovania o uznesení k navrhovanému zvýšeniu cien za ubytovanie vo VI Družba UK. Rektor UK prof.
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RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa predsedovi komisie poďakoval za objasnenie situácie a následne opustil
rokovanie komisie.
Predseda komisie následne opustil zasadnutie komisie z dôvodu neodkladného rokovania s rektorom UK
a vedením rokovania poveril podpredsedu komisie.
Riaditeľ VM Mlyny – Ľ. Štúra UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA následne predstavil návrh
Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
Do diskusie v rámci bodu sa prihlásil tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD., ktorý predniesol
legislatívno-technické pripomienky k zneniu návrhu predkladaného organizačného poriadku.
Pripomienky boli predkladateľom materiálu akceptované a budú zapracované do konečného znenia
návrhu Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
Podpredseda komisie následne ukončil diskusiu k predmetnému bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 7:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča riaditeľovi
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a rektorovi UK schváliť Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

6

4

6

0

0

Podpredseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 8:

Návrh Organizačného poriadku VI Družba UK

Predkladateľ materiálu sa daného bodu rokovania nezúčastnil, preto podpredseda komisie odprezentoval
predkladaný materiál.
V rámci bodu sa prihlásil tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD., ktorý predniesol legislatívnotechnické pripomienky k zneniu návrhu predkladaného organizačného poriadku. Pripomienky budú
zapracované do konečného znenia návrhu Organizačného poriadku VI Družba UK.
Podpredseda komisie následne predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 8:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča riaditeľovi VI
Družba UK a rektorovi UK schváliť Organizačný poriadok VI Družba UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

6

4

6

0

0

Podpredseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
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Bod č. 9:

Rôzne

V bode Rôzne podpredseda komisie informoval o podnete riaditeľa VI Družba UK, ktorý obdržal
potvrdenie o vedeckej odbornej činnosti od študenta PriF UK počas letných mesiacov. Riaditeľ VI
Družba UK sa v predmetnom podnete opýtal, či je to potvrdenie o letnej praxi, na základe ktorého má
študent nárok na letné ubytovanie za cenu ako počas akademického roka.
Podpredseda komisie sa opýtal prorektora UK pre legislatívu prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., kto je
podľa jeho názoru kompetentnou autoritou na vydávanie predmetných potvrdení. Prorektor UK pre
legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. odpovedal, že podľa jeho názoru by predmetné potvrdenia
mal vydávať príslušný fakultný prodekan pre študijné záležitosti, ale pre presnú odpoveď treba
kontaktovať prorektorku UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. Podpredseda komisie
informoval, že v predmetnom bode bude predseda komisie kontaktovať prorektorku UK pre študijné veci
so žiadosťou o objasnenie podnetu a zároveň spoločne vydajú usmernenie k uvedenej problematike
v súlade s vnútorným predpisom UK č. 8/2017.
Podpredseda komisie následne informoval o návrhu termínov zasadnutí komisie pre zimný semester
akademického roka 2017/2018.
Bod č. 10:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda komisie Bc. Filip Vincent poďakoval členom komisie a
hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia:

13.30 hod.

Zapísal:
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
Návrh zápisnice:
Pripomienkovanie návrhu zápisnice:
Schválenie zápisnice:

15. 06. 2017
19. 06. – 23. 06. 2017
24. 06. 2017

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

.................................................................
v zastúpení:

Bc. Filip Vincent
podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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Neakceptované pripomienky
k návrhu zápisnice zo zasadnutia
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 14.06.2017



strana 8 – schválené znenie zápisnice:

Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
(...)
 sa opýtal, či by nebolo vhodné namiesto zvyšovania cien ubytovania pre študentov
a zamestnancov UK pouvažovať nad efektivitou práce vo VI Družba UK vzhľadom na predmetné
percentá
Neakceptovaná pripomienka k návrhu zápisnice zaslaná riaditeľom VI Družba UK:
 sa opýtal, či by nebolo vhodné namiesto zvyšovania cien ubytovania pre študentov
a zamestnancov UK pouvažovať nad efektivitou práce vo VI Družba UK vzhľadom na predmetné
percentá, navrhol riaditeľovi VI Družba prehodnotiť počet upratovačiek, údržbárov a vrátnikov
Predmetná pripomienka nebola akceptovaná, pretože daný výrok nebol zo strany podpredsedu komisie
prednesený na zasadnutí komisie.



strana 8 – schválené znenie zápisnice:

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že VI Družba UK má hygienu na najvyššej možnej úrovni
 uviedol, že VI Družba UK nebude schopná efektívne odstraňovať škody na zariadení
ubytovacieho zariadenia páchané ubytovanými a zabezpečovať rozvoj ubytovacieho zariadenia,
ak sa nezvýšia ceny za ubytovanie
Neakceptované pripomienky k návrhu zápisnice zaslané riaditeľom VI Družba UK:
 uviedol, že VI Družba UK má hygienu na najvyššej možnej úrovni – dňa 1.6.2017 bola zo strany
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonaná kontrola ubytovacích priestorov VI
Družba, kde v záverečnej správe neboli vyslovené žiadne pripomienky alebo nedostatky
k súčasnému stavu, hygienu a technickú údržbu zabezpečuje len vlastnými zamestnancami
a v rámci optimalizovania nákladov na prevádzku internátu nevyužíva žiadne externé firmy.
Uvádzané percentá nedávajú objektívnu odpoveď na otázku efektivity práce zamestnancov VI
Družba. „Ak by som nahradil všetkých pracovníkov údržby a hygieny externými firmami,
uvádzané percentá reálne poklesnú, ale stúpnu náklady na externé služby a celková cena za
vykonané práce môže byť nakoniec vyššia, nehovoriac o ich kvalite.“
 uviedol, že ak zníži komisiou navrhovaný počet zamestnancov hygieny a údržby VI Družba UK
nebude schopná efektívne odstraňovať škody na zariadení ubytovacieho zariadenia páchané
1

ubytovanými študentmi, tak ako sa to realizuje v súčasnosti. V prípade neschválenia
predloženého návrhu cenníka bude nútený čiastočne obmedziť plánovaný rozvoj ubytovacieho
zariadenia. Počet zamestnancov vrátnic nie je možné znížiť, nakoľko zabezpečujú nepretržitú 24
hodinovú prevádzku a v rámci platnej legislatívy majú presne stanovené podmienky pracovného
času, ako aj času na regeneráciu pracovnej sily. Poznamenal, že každý zamestnanec má nárok na
5 týždňov dovolenky, pracovníci bývajú aj na PN (čo sa nedá predpokladať) a v každom
kalendárnom mesiaci tak chýba na pracoviskách určitý počet zamestnancov.
V letnom období okrem bežnej pracovnej náplne sa vykonáva generálne upratovanie izieb
(umývanie okien, nábytku, technická údržba sociálnych zariadení) pracovníkmi hygieny a údržby,
ako aj príprava izieb pre študentov na nasledujúci akademický rok.
Podľa čl. 38 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku AS UK zápisnica zo zasadnutia obsahuje stručný opis
priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu. Pripomienkované tvrdenie nebolo na zasadnutí
komisie prednesené v navrhovanom znení.



strana 8 – schválené znenie zápisnice:

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že on nezodpovedá za správanie študentov
Neakceptované pripomienky k návrhu zápisnice zaslané riaditeľom VI Družba UK:
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 uviedol, že on nezodpovedá za správanie študentov, opatrenia v oblasti hygieny: pracovníci VI
Družba vykonávajú pravidelne jedenkrát do týždňa kontrolu ubytovacích priestorov študentov,
v maximálne možnej miere sa snaží objasniť prípady poškodzovania majetku, ale nakoľko
ubytovaní študenti nie sú ochotní nahlasovať osoby, ktoré tieto poškodenia vykonávajú
v spoločných ubytovacích priestoroch internátu, sú jeho možnosti značne obmedzené. V rámci
náplne činnosti ubytovacej komisie je aj spolupodieľať sa na kontrole dodržiavania ubytovacieho
poriadku ubytovanými študentmi. Do dnešného dňa nikto z ubytovaných členov ubytovacej
komisie vo VI Družba neprejavil v tejto oblasti žiadnu aktivitu.
Podľa čl. 38 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku AS UK zápisnica zo zasadnutia obsahuje stručný opis
priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu. Pripomienkované tvrdenie nebolo na zasadnutí
komisie prednesené v navrhovanom znení.



strana 9 – schválené znenie zápisnice:

Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 v krátkosti reagoval na uvedenú informáciu, že sa k nej nevie vyjadriť, pretože fotografiu nevidel
Neakceptované pripomienky k návrhu zápisnice zaslané riaditeľom VI Družba UK:
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Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK)
 „Fotografiu som nevidel, neviem sa k tomu momentálne vyjadriť.“
Vyjadril však stanovisko, že úpravu zelene v rámci areálu VI Družba zabezpečuje oddelenie
údržby, a je diskutabilné, či je možné považovať takýto príklad za neefektívne využitie pracovnej
sily najmä v horúcich letných mesiacoch s ohľadom na zdravie zamestnancov. Pri nižšom počte
pracovníkov by takáto činnosť bola vykonávaná v dlhšom časovom horizonte a nedomnieva sa,
či sa dá cez takýto príklad hodnotiť efektívnosť práce zamestnancov VI Družba.
Podľa čl. 38 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku AS UK zápisnica zo zasadnutia obsahuje stručný opis
priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu. Pripomienkované tvrdenie nebolo na zasadnutí
komisie prednesené v navrhovanom znení.

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

.................................................................
v zastúpení:

Bc. Filip Vincent
podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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