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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  27.05.2018 

Zá p i s n i c a  

z 22. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 25.04.2018 

 

Začiatok zasadnutia:  10.35 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora UK  

(Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienkovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2017 (podkapitoly 8.1, 8.2).  

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

4. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu UK č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje 

ubytovací proces na UK – finálne posúdenie po doručení stanoviska OLP RUK. 

5. Návrh harmonogramu riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akade-

mického roka 2018/2019. 

6. Aktuálne informácie z oblasti ubytovania a rekonštrukcie vysokoškolských internátov, úlohy 

jednotlivých ubytovacích zložiek na najbližšie obdobie. 

7. Rôzne.  

8. Záver. 

 

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 konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo 

z celkového počtu 11 členov komisie prítomných 5 členov).  

 

Predseda komisie následne určil za overovateľov zápisnice prorektorku UK pre študijné veci RNDr. 

Zuzanu Kovačičovú, PhD. a člena komisie Bc. Daniela Ziga. Overovatelia zápisnice overia obsahovú 

správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie. 
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Riaditeľ VI Družba UK informoval o vzniku prekryvov pri ubytovaných študentoch, ktoré vznikajú tým, 

že jeden študent má súčasne evidované ubytovanie v dvoch ubytovacích zaradeniach UK. Na základe 

diskusie vznikla dohoda, že vyriešenie prekryvov v dĺžke trvania do jedného dňa bude technicky 

zabezpečovať CIT UK a vyriešenie prekryvov v dĺžke trvania nad jeden deň sa bude riadiť postupom, 

ktorý si spoločne dohodnú dotknuté ubytovacie zariadenia UK. Predmetný problém už vzniknutých 

prekryvov sa vyrieši spôsobom, ktorí si dohodnú riaditelia dotknutých ubytovacích zariadení. 

 

Bod č. 2: Pripomienkovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2017 (podkapitoly 8.1, 8.2) 

 

Predseda komisie odprezentoval časť Výročnej správy o činnosti UK za rok 2017 týkajúcu sa ubytovania, 

pričom do rozpravy k danému bodu sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 3: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti 

ubytovacích zariadení 

 

Predseda komisie Mgr. Róbert Zsembera odovzdal slovo riaditeľovi VI Družba UK, ktorý odprezentoval 

žiadosť R.D.M., spol. s r.o. o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku VI Družba UK. 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že nájomca plánuje predmetnú prevádzku po pripravovanej rekonštrukcii prevádzkovať 

ako nefajčiarsky podnik a žiada o nájom časti pozemku za účelom vybudovania terasy, ktorá bude 

slúžiť ako fajčiarska časť predmetnej prevádzky 

 

Mgr. Marek Pleva  (FMFI UK)  

 sa opýtal, či cigaretový dym z fajčiarskej časti prevádzky nebude vadiť ubytovaným nad 

predmetnou prevádzkou 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že sa nad predmetnou terasou plánuje vybudovanie striešky, ktorá má obmedziť šírenie 

cigaretového dymu 

 

Predseda komisie Mgr. Róbert Zsembera odprezentoval žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a upozornil na skutočnosť, že pri žiadosti nájomcu Mgr. 

Pavla Cibulku bude potrebné zmeniť navrhovanú dobu nájmu, pretože zasadnutie pléna AS UK je 

naplánované až po začiatku predmetnej doby nájmu. 

 

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, a preto predseda komisie uzavrel rozpravu k bodu. 

 

Bod č. 4: Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu UK č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa 

upravuje ubytovací proces na UK – finálne posúdenie po doručení stanoviska OLP RUK 

 

Predseda komisie prítomných informoval, že predmetný návrh vnútorného predpisu bol 

pripomienkovaný Oddelením legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK a následne odprezentoval 

jednotlivé pripomienky. 
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Ing. Barbora Gregorová  (CIT UK)  

 sa opýtala, či bude vyhotovený preklad ubytovacieho informačného systému do angličtiny 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci) 

 odpovedala, že predmetný preklad aktuálne pripravujú študenti na FiF UK 

 

Na rokovanie sa dostavil člen komisie Tomáš Rokos z LF UK, čím sa komisia stala uznášaniaschopnou. 

 

Predseda komisie prítomným navrhol, že zapracovanie pripomienok OLP RUK do návrhu vnútorného 

predpisu vyrieši v súčinnosti s podpredsedom komisie Bc. Filipom Vincentom a OLP RUK. 

 

Bod č. 5: Návrh harmonogramu riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií 

v ZS akademického roka 2018/2019 

 

Predseda komisie odprezentoval Návrh harmonogramu riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva 

a komisií v ZS akademického roka 2018/2019, pričom do rozpravy k danému bodu sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 6: Aktuálne informácie z oblasti ubytovania a rekonštrukcie vysokoškolských 

internátov, úlohy jednotlivých ubytovacích zložiek na najbližšie obdobie 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že podľa informácie od členky komisie RNDr. Evy 

Viglašovej, ktorá je súčasne podpredsedníčkou Študentskej rady vysokých škôl, by v najbližšej dobe mali 

byť podpísané právne záruky týkajúce sa poskytnutia finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

internátov od príslušných štátnych orgánov. 

 

V rámci následnej diskusie si zložky ubytovacieho procesu dohodli interné pracovné termíny týkajúce sa 

priebehu ubytovacieho procesu (napr. stretnutie ubytovacích referentov fakúlt UK s pracovníkmi CIT UK 

a pracovníkmi ubytovacích zariadení UK v termíne 11.05.2018). 

 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA uviedol, že on osobne bude sľúbené 

finančné prostriedky na rekonštrukciu internátov považovať za reálne až v momente, keď nám bude 

poskytnutá oficiálna právna záruka. Zároveň prítomných informoval o tom, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

znova pokračuje v prácach na projektovej dokumentácii týkajúcej sa rekonštrukcie VB Ľ. Štúra B, 

pretože predmetné práce boli doteraz pozastavené na základe pokynu od zamestnancov ministerstva 

financií. Záverom prítomných upozornil na to, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK čaká v predmetnej otázke 

ešte komplikovaný proces verejného obstarávania, ktorého časovú dĺžku je ťažké predpovedať. 

 

Medzi prítomnými následne prebehla diskusia, či sa informačný ubytovací systém na ubytovací proces 

bude pripravovať so zapracovaním VB Ľ. Štúra B alebo bez neho. Záverom sa konsenzuálne dohodlo, 

že informačný ubytovací systém sa na ubytovací proces bude pripravovať bez zapracovania VB Ľ. Štúra 

B, pričom ale v prípade zmeny okolností bude VB Ľ. Štúra B neskôr včlenený do predmetných príprav 

informačného ubytovacieho systému, najneskôr však 01.07.2018. 
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Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila na skutočnosť, aby nám 

v septembri neostalo neobsadených veľké množstvo lôžok na internátoch.  

 

Predseda komisie prítomných informoval, že ubytovacia kapacita sa bude jednotlivým fakultám UK 

rozdeľovať dňa 23.05.2018 na výjazdovom zasadnutí komisie v priestoroch VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč sa opýtal, aké rekonštrukcie sa budú realizovať vo VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK počas leta. Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že 

počas letných mesiacov je naplánovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení na Átriovom domku N, 

pričom na predmetnom bloku sa bude ubytovávať od 01.10.2018. 

 

Predseda komisie následne predniesol súhrnný návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. berie na vedomie podkapitoly 8.1 a 8.2 Výročnej správy o činnosti UK za rok 2017,  

II. odporúča udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK 

v správe Vysokoškolského internátu Družba UK pre nájomcu R.D.M., spol. s r.o.,  

III. odporúča udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK 

v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK pre nájomcov GRAND SLOVAKIA, 

s.r.o., GLOBAL ARAB EXPORT, s. r. o. a pre nájomcu Mgr. Pavol Cibulka po zapracovaní 

neskoršieho termínu začiatku nájmu,  

IV. poveruje predsedu a podpredsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

Akademického senátu UK prerokovať pripomienky k návrhu Dodatku č. 1 k Smernici 

rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces s Oddelením legislatívy a právnych služieb 

Rektorátu UK a po zapracovaní pripomienok odporúča rektorovi UK vydať finálne znenie 

vnútorného predpisu,  

V. berie na vedomie Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva AS UK 

a komisií AS UK v zimnom semestri akademického roka 2018/2019.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 6 4 6 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

 

V bode Rôzne riaditeľ VI Družba UK informoval prítomných o tom, že bol napadnutý vrátnik VI Družba 

UK pri výkone svojej pracovnej činnosti zo strany študenta PraF UK. Predmetné konanie bolo zo strany 

členov komisie a hostí zasadnutia odsúdené a prítomní vyjadrili presvedčenie, že predmetný študent bude 

za toto konanie vylúčený zo štúdia na PraF UK. 
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Bod č. 8: Záver 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Mgr. Róbert Zsembera poďakoval členom komisie 

a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  12.01 hod. 

. 

Zapísal:  

Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

Overili: 

Bc. Daniel Zigo 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

 

 

 

 

 ................................................................. 

 Mgr. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


