UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 19.02.2017

Zápisnica
z 11. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 19.01.2017
Začiatok zasadnutia:
13:00 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6)
podľa prezenčnej listiny

Prítomní:

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Návrh vnútorného predpisu UK, ktorým sa upravuje ubytovací proces na UK.
3. Návrh vnútorného predpisu UK, ktorým sa upravujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie
v ubytovacích zariadeniach UK.
4. Informácia o obsahovej náplni 12. až 16. zasadnutia komisie.
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 pozvaných hostí podľa
prezenčnej listiny. Následne prečítal mená členov komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 10 členov komisie prítomných 7 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
zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa
programu uvedeného na pozvánke.
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Bod č. 2:

Návrh vnútorného predpisu UK, ktorým sa upravuje ubytovací proces na UK

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesol predseda komisie Bc. Róbert Zsembera, ktorý informoval
členov komisie o tom, že bol vypracovaný návrh ubytovacej smernice tajomníkom AS UK RNDr.
Róbertom Kyselom, PhD. na základe smernice rektora UK upravujúcej priebeh ubytovacieho procesu
v uplynulom akademickom roku. Návrh novej smernice snaží odstrániť pretrvávajúce problémy
ubytovacieho procesu. Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera informoval prítomných členov komisie
a hostí o tom, že diskusia o návrhu smernice bude prebiehať postupne podľa jej článkov a otvoril
diskusiu k bodu.
Diskusia medzi členmi komisie a pozvanými hosťami prebiehala o nasledujúcich otázkach:
 abecedné zoradenie legálnych definícií v čl. II návrhu smernice;
 detailnejšia špecifikácia legálnej definície elektronického systému v čl. II ods. 1 návrhu
smernice;
 nezapočítavanie hodnotenia z absolvovaných predmetov za účelom pridelenia ubytovania
študentom, ktorí sa v letnom semestri nachádzali na študentskom výmennom programe
v zahraničí v čl. II ods. 13 návrhu smernice;
 možnosť stabilizácie pridelených izieb pre žiadateľov ŤZP v čl. II ods. 11 návrhu smernice;
 legálna definícia žiadateľa v čl. II ods. 9 návrhu smernice;
 zapracovanie „modelu 10+2“ fungujúceho na Manželských internátoch vo VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK do návrhu smernice;
 nahradenie pojmu poplatok za ubytovanie pojmom cena za ubytovanie v čl. II ods. 17 návrhu
smernice v súlade s Občianskym zákonníkom;
 úprava možnosti vydávania usmernení pri problémových situáciách v rámci ubytovacieho
procesu predsedom komisie v súčinnosti s prorektorom pre študijné veci v čl. IV ods. II písm. c)
návrhu smernice;
 úprava ustanovenia v čl. IV ods. III písm. d) návrhu smernice takým spôsobom, že CIT UK
poskytuje dáta v dohodnutom formáte ubytovacím zariadeniam, ale nezodpovedá za ich import;
 nahradenie pojmu ubytovací referent pojmami fakultný referent a referent pre spracovanie
žiadostí v čl. IV návrhu smernice;
 detailnejšie vymedzenie okruhu situácií, na ktoré sa bude možné aplikovať ustanovenie čl. IV
ods. 9 návrhu smernice;
 spôsob vydávania Harmonogramu ubytovacieho procesu ako záväzného metodického
usmernenia, ktorého právna záväznosť bude vyplývať priamo z ustanovení smernice;
 vymedzenie izieb pre vládnych štipendistov a účastníkov vzdelávacích programov v čl. VI
ods. 3 písm. d) návrhu smernice;
 nahradenie pojmu rezervačný poplatok pojmom kaucia a stanovenie spôsobu jej úhrady
a spôsobu využitia v čl. VII návrhu smernice;
 úprava ustanovenia čl. VIII ods. 2 návrhu smernice z dôvodu potencionálnej nezákonnosti;
 doplnenie ustanovenia v čl. X návrhu smernice tak, že doktorand podávajúci si žiadosť
o ubytovanie mimo termínov ubytovacieho procesu na podávania žiadostí bude posudzovaný
individuálne na základe voľnej ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia a nebude mať
automaticky nárok na prideleniu ubytovania, pokiaľ bude ubytovacia kapacita ubytovacieho
zariadenia obsadená;
 negatívne vymedzenie automatického pridelenia ubytovania v prípadoch stanovených v čl. XI
ods. 6 návrhu smernice v čl. XI ods. 4 návrhu smernice;
 zapracovanie termínu pre vyčlenenie doktorandskej kapacity do znenia návrhu smernice;
 bližšia špecifikácia automatického pridelenia ubytovania doktorandom podľa čl. XII ods. 2
návrhu smernice;
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 riešenie otázky podávania žiadosti o ubytovanie nevidiacimi žiadateľmi o ubytovanie;
 možnosť delegovania výberu izby v čl. XIII ods. 7 aj na Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami;
 spôsob ustanovenia dvoch záväzných vzorov o pridelení ubytovania v prílohe návrhu smernice;
 spôsob schvaľovania žiadostí o ubytovanie zamestnancov a spôsob upovedomenia dotknutých
osôb o ich schválení/neschválení;
 spôsob pridelenia lôžka zamestnancovi po schválení jeho žiadosti o pridelenie ubytovania;
 doplnenie termínu pripísania kaucií novoprijatých žiadateľov o ubytovanie na účet internátov.
Bod č. 3:
Návrh vnútorného predpisu UK, ktorým sa upravujú pravidlá pre stanovenie cien
za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK
Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera členov komisie a prítomných hostí informoval, že v súčasnosti
sa vypracúva znenie návrhov vnútorných predpisov UK, ktoré budú upravovať stanovovanie cien
za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK a uzatváranie zmlúv o ubytovaní (vrátane vzorov zmlúv
o ubytovaní) a ich znenie bude predložené na prerokovanie a schválenie počas zasadnutí komisie
v letnom semestri akademického roka.
Bod č. 4:

Informácia o obsahovej náplni 12. až 16. zasadnutia komisie

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera členov komisie a prítomných hostí informoval o tom, že na
predmetných zasadnutiach komisie bude sfinalizovaný návrh smernice rektora UK o ubytovacom
procese na UK , prerokuje sa návrh vnútorného predpisu UK, ktorý bude upravovať stanovovanie cien
za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK a sú naplánované výjazdové zasadnutia v priestoroch
ubytovacích zariadení UK, kde sa bude venovať pozornosť špecifickým problémom konkrétneho
ubytovacieho zariadenia.
Bod č. 5:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
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:

16:15 hod.

Nasledujúce 12. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 22. februára 2017 (streda) o 13:00 hod. v zasadačke rektora UK (budova Rektorátu UK,
Šafárikovo nám. 6, Bratislava).
Zapísal: Bc. Filip Vincent (tajomník komisie)
.................................................................
Bc. Róbert Zsembera
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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