UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 10.12.2017

Zápisnica
z 19. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 29. 11. 2017
Začiatok zasadnutia:
11.40 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK
(Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Návrh Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského internátu
Družba UK.
3. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského
mesta Ľ. Štúra – Mlyny.
4. Informácia o prevádzkovo-technickej kontrole Manželských internátov (bloky A-D).
5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení.
6. Prerokovanie návrhov na úpravu vnútorného predpisu UK č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou
sa upravuje ubytovací proces na UK (podnety od zainteresovaných autorít).
7. Harmonogram riadnych zasadnutí komisie (letný semester 2017/2018).
8. Rôzne.
9. 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.
Predseda komisie tiež určil overovateľov zápisnice - Ing. Barbora Gregorová,
Mgr. Marek Pleva. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku
zasadnutia bolo z celkového počtu 10 členov komisie prítomných 6 členov).
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Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, komisia podľa čl. 40 ods. 7
rokovala podľa programu uvedenom na pozvánke.
Bod č. 2:

Návrh Organizačného poriadku Univerzity
Vysokoškolského internátu Družba UK

Komenského

v

Bratislave,

Návrh Organizačného poriadku VI Družba UK predstavil riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo, ktorý
informoval prítomných o tom, že predmetný návrh bol vypracovaný najmä z dôvodov zosúladenia
evidencie majetku a evidencie nehnuteľností v správe VI Družba UK so skutočným stavom a zrušenia
pracovných pozícii v jedálni, ktorá už nefunguje. Riaditeľ VI Družba UK informoval, že návrh
organizačného poriadku bol posúdený zo strany Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK
bez pripomienok. Riaditeľ VI Družba UK tiež prítomných informoval o tom, že sa vytvorí referát
kontroly a sťažností, ktorý bude vykonávať nezávislú kontrolu činnosti VI Družba UK.
Členka komisie RNDr. Eva Viglašová sa opýtala, či je možné, aby jeden zamestnanec vykonával súčasne
pracovnú náplň viacerých referátov. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že v niektorých
prípadoch to právne možné je. Členka komisie RNDr. Eva Viglašová sa ďalej opýtala, čo je pracovnou
náplňou zamestnanca na referáte pokladne. Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že
predmetný zamestnanec predáva stravné lístky do jedálne, odnáša hotovosť do banky a plní ďalšie
administratívne úlohy, ktorými je poverený.
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča rektorovi UK
schváliť Organizačný poriadok VI Družba UK a odporúča následne riaditeľovi VI Družba UK vydať
návrh organizačného poriadku v predloženom znení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

6

4

6

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 3:

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA odprezentoval návrh Dodatku č. 1
k Organizačnému poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a zároveň informoval prítomných o tom, že
predmetný návrh dodatku bol vypracovaný z dôvodu, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK získal do svojej
správy nové pozemky vo vlastníctve UK.
Podpredseda komisie Bc. Filip Vincent sa opýtal, čo plánuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK urobiť so
stavbami, ktoré UK nevlastní, ale sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve UK. Riaditeľ VM Ľ. Štúra
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- Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA odpovedal, že jedna zo stavieb je nelegálna a v spolupráci
s Oddelením legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK podniknú voči nej právne kroky a druhá stavba
je legálna a jej majiteľ si predmetnú časť pozemku vo vlastníctve UK riadne prenajíma.
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča rektorovi UK
schváliť Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a odporúča následne
riaditeľovi VM Ľ. Štúra - Mlyny UK vydať návrh dodatku k organizačnému poriadku v predloženom
znení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

6

4

6

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 4:

Informácia o prevádzkovo-technickej kontrole Manželských internátov (bloky A-D)

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera uviedol, že členovia komisie obdržali odpoveď riaditeľa VM Ľ.
Štúra - Mlyny UK Mgr. Róberta Gulu, MSc., MBA na výzvu zo strany predsedu komisie, ktorou bol
riaditeľ požiadaný o vykonanie kontroly a prijatie opatrení smerom do budúcnosti pri kontrole
odubytúvania sa z letného ubytovania na Manželských internátoch na blokoch A až D.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA odprezentoval predmetné stanovisko
a prisľúbil smerom do budúcnosti prijatie dôkladných opatrení po hĺbkovej analýze za účelom lepšej
kontroly odubytúvania sa z letného ubytovania na Manželských internátoch na blokoch A až D.
Člen komisie Mgr. Marek Pleva navrhol, aby sa napr. za stolmi pri rekonštrukcii izieb používal špecifický
typ farby, ktorý by minimalizoval vznik odrenín na stene. Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert
Gula, MSc., MBA uviedol, že v minulosti bol obdobný problém so vznikom odrenín a stenách pri
posteliach, a preto boli zavedené zásteny, ktoré tieto škody minimalizovali.
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie
informáciu riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK o prevádzkovo-technickej kontrole Manželských
internátov (blok A-D).
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č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

6

4

6

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 5:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti
ubytovacích zariadení

Predseda komisie poveril vedením tohto bodu rokovania komisie podpredsedu komisie Bc. Filipa
Vincenta, ktorý predstavil predmetný bod a otvoril rozpravu k bodu.
Člen komisie Mgr. Marek Pleva sa opýtal na detaily žiadosti nájomcu ROXY CATERING s.r.o. Riaditeľ
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA odpovedal, že predmetný žiadateľ vybuduje
telocvičňu pre LF UK výmenou za to, že LF UK uvoľní žiadateľovi svoj priestor posilňovne, ktorý si
žiadateľ prerobí na kancelárie. Predmetný postup bol odsúhlasený aj zo strany LF UK.
Podpredseda komisie Bc. Filip Vincent sa opýtal na detaily žiadosti nájomcu Ján Blaho. Riaditeľ VM Ľ.
Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA odpovedal, že sa jedná o umiestnenie unimobunky, v
ktorej bude mať žiadateľ umiestnené vzduchotechnické vybavenie. Podpredseda komisie sa ďalej opýtal,
či predmetné vzduchotechnické vybavenie nebude veľmi hlučné pre ubytovaných. Člen komisie Mgr.
Marek Pleva vyslovil súhlasil s pripomienkou, aj podľa jeho vedomostí môže byť predmetné zariadenie
hlučné, a preto navrhol schváliť súhlas s nájmom pod podmienkou prevádzky predmetného zariadenia
len vo vyhradenom časovom intervale.
Podpredseda komisie Bc. Filip Vincent sa opýtal na detaily žiadosti žiadateľa SEQURA INTEGRAL
SLOVAKIA, s.r.o. Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA odpovedal, že sa
jedná o nekrytý ohradený priestor, ktorý už žiadateľ dlhodobo využíva ako skladisko.
Podpredseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča Akademickému
senátu UK
I.
udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe VM
Ľ. Štúra - Mlyny UK nájomcom CENT Laundromat, s. r. o., Ján Listopad, Miloš Janišík,
Ing. Peter Maretta, ROXY CATERING s.r.o., SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o.,
SOUND and LIGHT, s. r. o., Mgr. Štencl Juraj-SIXAEMA;
II.
II. udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK nájomcovi Ján Blaho pod podmienkou, že mechanické zariadenie
v danom objekte bude prevádzkované výlučne v časovom intervale od 07.00 hod. do 22.00
hod., a to v záujme minimalizovania rizika vzniku nadmernej hlučnosti.
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č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

6

4

6

0

0

Podpredseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 6:

Prerokovanie návrhov na úpravu vnútorného predpisu UK č. 8/2017 Smernica
rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK (podnety od
zainteresovaných autorít)

Predseda komisie sa opätovne ujal vedenia rokovania komisie a informoval prítomných o tom, že bol
vytvorený materiál, ktorý sumarizuje pripomienky zúčastnených osôb k priebehu ubytovacieho procesu,
a ktorý bol prílohou pozvánky na rokovanie komisie.
Podpredseda komisie poďakoval a pogratuloval všetkým subjektom za úspešný ubytovací proces v roku
2017, pretože často registruje pochvalné správy na predmetný ubytovací proces.
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
➢ navrhol, že pre účely zamestnaneckého ubytovania by bolo vhodné zohľadniť kumuláciu úväzkov
zamestnancov UK na viacerých súčastiach UK, aby neboli diskriminovaní
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
➢ sa opýtal, či sa plánujú nejaké zmeny týkajúce sa študentov s prerušeným štúdiom smerom do
budúcnosti
Ing. Barbora Gregorová (CIT UK)
➢ odpovedala, že sa plánuje zautomatizovanie nahrávania údajov o študentoch s prerušeným
štúdiom v spolupráci so správcami systému AIS 2
Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK)
➢ navrhol doplniť vyhľadávanie v systéme E-ubytovanie aj podľa mena a priezviska priamo pri
filtrácii žiadostí o ubytovanie
➢ navrhol doplniť možnosť exportu údajov zo systému E-ubytovanie napr. do súboru
editovateľného počítačovým programom Microsoft Excel
Ing. Barbora Gregorová (CIT UK)
➢ odpovedala, že zanalyzujú možnosť zmien vyhľadávania v systéme E-ubytovanie a aj možnosť
exportu údajov zo systému E-ubytovanie pre používateľov systému
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
➢ navrhol v žiadosti o ubytovanie doplniť textové pole, do ktorého bude mať možnosť žiadateľ
o ubytovanie uviesť odôvodnenie, prečo nesúhlasí s počtom pridelených bodov
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Mgr. Vojtěch Przybyla (PriF UK)
➢ sa opýtal, či systém E-ubytovanie bude preložený do angličtiny
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
➢ uviedol, že internáty mali často problém s kontrolou úväzkov zamestnancov UK, pretože ich
nevideli detailne
Ing. Barbora Gregorová (CIT UK)
➢ prisľúbila, že preverí u kolegov prístup internátov do centrálnej databázy osôb UK
➢ odpovedala, že sa plánuje preklad systému E-ubytovanie do angličtiny, ale potom bude nutné
preložiť aj všetky súvisiace dokumenty (napr. smernicu o ubytovacom procese, sprievodcu
ubytovaním)
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ V Družba UK)
➢ sa opýtal, či musia mať internáty aj naďalej povinnosť kontaktovať žiadateľov o ubytovanie,
ktorým bolo pridelené ubytovanie, ale nevybrali si v systéme E-ubytovanie izbu v stanovenom
termíne alebo kontaktovať novoprijatých študentov, ktorí neuhradili kauciu, pretože to
predstavuje administratívne časovo náročný proces
➢ uviedol, že stratégia internátov sa musí v niektorých smeroch zmeniť, aby už v septembri boli
zaplnené ubytovacie kapacity internátov UK aj v budúcnosti, pretože trh s ubytovaním sa mení
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
➢ uviedol, že je potrebné, aby sa predmetná stratégia internátov v niektorých smeroch modifikovala
a komisia bude tomu nápomocná
➢ uviedol, že napr. v budúcnosti sa už nebudú stanovovať limity VŠMU a VŠVU pre počet
ubytovaných študentov v ubytovacích zariadeniach UK
Ing. Barbora Gregorová (CIT UK)
➢ sa opýtala, či je možné zrušiť potrebu súhlasu s ubytovaním osoby opačného pohlavia na bunke,
pretože to spôsobuje komplikácie v ubytovacom procese
➢ uviedla, že v budúcnosti treba zamedziť tomu, aby dochádzalo k zmene termínov skúškového
obdobia tak, ako sa to stalo tento rok na LF UK
➢ poznamenala, že je potrebné venovať pozornosť aj zatiaľ neprijatým študentom, a teda, že v čase
podávania žiadostí ešte nemajú aktívny vzťah s univerzitou
Mgr. Róbert Zsembera (predseda komisie)
➢ uviedol, že niektoré otázky ubytovacieho procesu si musia členovia komisie dôkladne premyslieť,
kým bude komisia schopná zaujať stanovisko k predmetným otázkam a následne iniciuje užšie
stretnutie na úrovni komisie a zástupcov CIT UK
Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra- Mlyny UK)
➢ navrhla, aby sa niektoré informácie ohľadom ubytovacieho procesu odosielali novoprijatým
študentom aj na súkromné e-mailové kontá, pretože nie všetci študenti majú počas leta vytvorený
prístup do univerzitných e-mailových kont
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Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu s tým, že legislatívne a organizačno-technické
zapracovanie pripomienok k ubytovaciemu procesu bude predmetom ďalších zasadnutí komisie.
Bod č. 7:

Harmonogram riadnych zasadnutí komisie (letný semester 2017/2018)

Predseda komisie Mgr. Róbert Zsembera odprezentoval návrh Harmonogramu riadnych zasadnutí
komisie počas letného semestra akademického roku 2017/2018, pričom uviedol, že začiatok zasadnutí
komisií bude o 10:30 hod.
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie
Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka
2017/2018.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

6

4

6

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 8:

Rôzne

V rámci bodu Rôzne členka komisie RNDr. Eva Viglašová informovala o skutočnosti, že Študentská rada
vysokých škôl plánuje rokovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom
poskytnutia finančných prostriedkov na rekonštrukciu internátov tak, ako to bolo prisľúbené pred
parlamentnými voľbami v roku 2016.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil.

Bod č. 9:

Záver

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

13:00 hod.

Nasledujúce 20. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa uskutoční
dňa 28.02.2018 (streda) o 10:30 hod. v priestoroch Rektorátu UK.
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Zapísal:
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie)
Overili:
Ing. Barbora Gregorová
Mgr. Marek Pleva

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

8

