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Bratislava   08. 03. 2018 

Výpis  uznesen í  

z 20. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 07. 03. 2018 

 

Uznesenie č. 1 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného 

majetku UK v správe Vysokoškolského internátu Družba UK nájomcom ALMANACH, s.r.o. 

a Slovenská arbitrážna a.s. 

 

Uznesenie č. 2 

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 Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK 

nájomcom GOOD SERVICE, s. r. o., LUX communication - Spoločenstvo pre šírenie 

hodnôt evanjelia v médiách, Modify s.r.o., P.J. Servis, s.r.o., PLUSIM spol. s r.o., 

ROYAL HERB s.r.o., SK PROFESSIONAL, s.r.o. a JUDr. Ladislav Tóth. 

II. odročuje prerokovanie žiadostí o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na 

nájom nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - 

Mlyny UK nájomcom Integrity Life z. ú. a ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. 

na 21. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického 

senátu UK dňa 28. marca 2018. 

 

Uznesenie č. 3 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie 

informáciu riaditeľov Vysokoškolského internátu Družba UK a Vysokoškolského mesta 

Ľ. Štúra - Mlyny UK o vecnom zámere rekonštrukcie vysokoškolských internátov UK. 
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Uznesenie č. 4 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie 

Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 5 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK vzhľadom na 

pripravovanú rekonštrukciu vysokoškolských internátov UK neodporúča uskutočniť zásadné 

zmeny v ubytovacom procese UK pre akademický rok 2018/2019. 

 

Uznesenie č. 6 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. berie na vedomie vecný zámer dodatku k vnútornému predpisu č. 8/2017 Smernica 

rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK s pripomienkami: 

1. vypustiť bod č. 6 (návrh na rozdelenie žiadateľov do väčšieho počtu skupín pri 

službe výberu izby), 

2. nahradiť pojem „partnerské ubytovanie“ iným vhodným pojmom (z dôvodu rozporu 

s právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov účinnou od mája 2018), 

II. odporúča predložiť paragrafové znenie návrhu Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu 

č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK, na 

21. zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického 

senátu UK dňa 28. marca 2018. 
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 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


