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V ý p i s  u z n e s e n í  

z 25. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 13. júna 2018 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK sa stotožňuje 

s pripomienkami Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK, ktoré boli doručené 

k návrhom internátnych (ubytovacích) poriadkov, vzorov zmlúv o ubytovaní študentov a 

zamestnancov používaných vysokoškolskými internátmi UK v postavení samostatne 

hospodáriacich súčastí UK. 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK schváliť a vydať Internátny poriadok VM Ľ. Štúra – Mlyny 

UK platný pre akademický rok 2018/2019 po zapracovaní pripomienok Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb Rektorátu UK. 

 

Uznesenie č. 3: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

riaditeľovi VI Družba UK schváliť a vydať Ubytovací poriadok VI Družba UK platný pre 

akademický rok 2018/2019 po zapracovaní pripomienok Oddelenia legislatívy a právnych 

služieb Rektorátu UK. 

 

Uznesenie č. 4 : 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

ustanoviť pre ubytovaných jednorázovú zmluvnú pokutu za omeškanie platby vo výške 6,- Eur.  
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Uznesenie č. 5: 

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 internátu Družba UK 

nájomcom ALMANACH, s.r.o., EUROINEX, s.r.o., Hedent s.r.o., MUDr. Andrej 

Elan, MUDr. František Pisarčík; 

II. podporuje zámer pripravovanej rekonštrukcie jedálne v priestoroch 

Vysokoškolského internátu Družba UK. 

 

Uznesenie č. 6: 

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 ALCASYS Slovakia, a.s., art studio soka s.r.o., Anna Raffaelli - 

BELLA ITALIA, Sport-jump s.r.o., Vydra Group s. r. o.; 

II. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na 

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

UK nájomcovi Integrity Life z. ú. s dobou nájmu do 31.12.2019.  

 

Uznesenie č. 7: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK mení text uznesenia komisie č. 3/2018 

p. r. v bode II nasledovne: 

„v súlade s bodom I. vykonajú určení členovia komisie kontrolnú činnosť v nasledovnom 

harmonograme: 

• 20. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

• 18. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VI Družba UK.“ 

 

 

 

 

 

 Mgr. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


