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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  26.05.2018 

Zá p i s n i c a  

z 21. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 28. 03. 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. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení (VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK: Integrity Life z. ú.; ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.; 4rent s.r.o.).  

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

proces na UK.  

4. Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019.  

5. Stanovisko komisie k pripravovanej rekonštrukcii vysokoškolských internátov UK.  

6. Rôzne.  

7. 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 je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového 

počtu 11 členov komisie prítomných 9 členov).  

 

Predseda komisie následne určil za overovateľov zápisnice vedúcu ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra 

– Mlyny UK Ing. Alžbetu Juhásovú a člena komisie Mgr. Vojtěcha Przybylu. Overovatelia zápisnice 

overia obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie. 
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Predseda komisie následne navrhol na základe požiadavky riaditeľa CIT UK Mgr. Petra Kopáča do 

programu rokovania komisie v porovnaní s návrhom programu uvedeným na pozvánke doplniť nový 

bod, čiže podal návrh na schválenie programu v nasledujúcom znení: 

 

1. „1. Otvorenie.  

2. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení (VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK: Integrity Life z. ú.; ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.; 4rent s.r.o.).  

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

ubytovací proces na UK.  

4. Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019.  

5. Stanovisko komisie k pripravovanej rekonštrukcii vysokoškolských internátov UK. 

6. Riešenie vznikajúcich prekryvov pri preubytovávaní študentov medzi ubytovacími zariadeniami UK.  

7. Rôzne.  

8. Záver.“ 

 

Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda komisie nechal 

schváliť zmenu programu v zmysle čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK. 

 

Bod č. 2: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti 

ubytovacích zariadení (VM Ľ. Štúra – Mlyny UK: Integrity Life z. ú.; ROS reklamno 

obchodná spoločnosť, s.r.o.; 4rent s.r.o.) 

 

Predseda komisie odprezentoval žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

v pôsobnosti ubytovacích zariadení a následne udelil slovo riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. 

MSc. Róbertovi Gulovi, MBA. 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že v prípade žiadosti nájomcu ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. došlo k oprave 

žiadosti v otázke využívania elektrickej energie 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

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 VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. podľa 

predloženej písomnej žiadosti.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 



3 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že v prípade žiadosti nájomcu 4rent s.r.o. sa navrhuje predĺženie nájmu z toho dôvodu, 

že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK využil predmetný reklamný priestor na propagáciu letného 

ubytovania bezodplatne a z tohto dôvodu sa navrhuje predĺženie predmetného nájmu o čas, počas 

ktorého ho využívalo bezodplatne VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

 

RNDr. Eva Viglašová  (PriF UK) 

 uviedla, že Vedenie UK schválilo obmedzenie vonkajšej reklamy na majetku UK smerom do 

budúcnosti 

 

Mgr. Marek Pleva  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 

 sa opýtal, čo bude s predmetnou reklamnou plochou, ak sa bude rekonštruovať VB Ľ. Štúra 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že v prípade úspešnej rekonštrukcie VB Ľ. Štúra je nájomca operatívne pripravený 

ukončiť nájomnú zmluvu a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK tiež neplánujú predmetnú stenu po 

rekonštrukcii VB Ľ. Štúra využívať na umiestnenie reklamnej plochy 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi 4rent s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Mgr. Róbert Zsembera   (predseda komisie, PdF UK) 

 uviedol, že Finančná komisia AS UK neodporučila AS UK na svojom zasadnutí udeliť súhlas na 

nájom nehnuteľného majetku pre Integrity Life z. ú. 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že Finančná komisia AS UK nebola podľa jeho názoru v tom čase uznášaniaschopná, 

pretože sa jej rokovania nezúčastnilo veľa členov 

 uviedol, že predmetnú inštitúciu preveroval a v Českej republike pôsobí na štyroch vysokých 

školách vrátane Univerzity Karlovej 

 uviedol, že VM Ľ. Štúra - Mlyny UK neevidujú ani jednu sťažnosť na činnosť inštitúcie 

v Mlynskej doline 
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RNDr. Eva Viglašová  (PriF UK) 

 uviedla, že Finančná komisia AS UK bola počas rokovania o predmetnom bode 

uznášaniaschopná 

 informovala o výhradách, ktoré zazneli na rokovaní Finančnej komisie AS UK 

 

Mgr. Róbert Zsembera   (predseda komisie, PdF UK) 

 uviedol, že by sme nemali lynčovať predmetnú inštitúciu len pre nejaké podozrenia vyjadrené 

v bakalárskej práci, pričom na činnosť predmetnej organizácie nik neeviduje sťažnosti 

 predniesol návrh, či by nebolo možné, aby počas trvania nájomného vzťahu VM Ľ. Štúra – Mlyny 

UK dohliadalo podrobnejšie na činnosť predmetnej inštitúcie 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že v Mlynskej doline pôsobí Univerzitné pastoračné centrum, Klub 39 (zameraný hlavne 

na evanjelikov) a Univerzitné kultúrne centrum a na činnosť týchto inštitúcii je hrdý a neplánuje 

ich nijakým spôsobom obmedzovať, pretože majú pozitívny prínos pre ubytovaných v Mlynskej 

doline 

 uviedol, že predmetná inštitúcia pôsobí za klasických komerčných podmienok, nemajú znížený 

nájom a majú prenajaté priestory v horšej časti Átriových domkov 

 uviedol, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nie je schopné sledovať obsahovú náplň činnosti združenia 

 

RNDr. Eva Viglašová  (PriF UK) 

 uviedla, či príčinou celého tohto problému nemôžu byť spory medzi rôznymi konfesiami 

evanjelického zamerania 

 

PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (CPŠsŠP RUK) 

 uviedla, že všeobecne existuje veľký počet evanjelických konfesných smerov, a že predmetná 

inštitúcia nie je žiadnou oficiálnou autoritou obmedzená vo svojej činnosti 

 

Bc. Filip Vincent  (podpredseda komisie, PraF UK) 

 sa osobne necíti byť arbitrom v otázke, či nejaká inštitúcia koná protiprávne, pretože na to má 

štát vytvorené kontrolné mechanizmy, pričom štátna moc nijakým spôsobom neobmedzuje 

činnosť predmetnej organizácie 

 uviedol, že Slovenská republika má veľmi prísne podmienky pre registráciu nových cirkví 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že disponuje stanoviskom Českej evanjelikálnej aliancie, ktorá pozitívne hodnotí činnosť 

Integrity life z.ú., nezaznamenala u nej protiprávnu činnosť a nepovažuje za vhodné hodnotiť 

činnosť celej inštitúcie podľa jednej bakalárskej práce 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 3: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča 

Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

UK v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi Integrity Life z. ú.  podľa predloženej písomnej 

žiadosti.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 6 0 3 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu UK č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa 

upravuje ubytovací proces na UK 

 

Predseda komisie Mgr. Róbert Zsembera prítomným odprezentoval ideový návrh zmien, ktoré sa majú 

zapracovať do predmetného vnútorného predpisu a otvoril rozpravu k bodu. 

 

Mgr. Róbert Zsembera   (predseda komisie, PdF UK) 

 uviedol, že bol odprezentovaný návrh, či by nebolo vhodné znížiť kapacitu rezervy riaditeľa 

ubytovacieho zariadenia z 2 % na 1 %, pretože sa reálne využíva len 1 % 

 

RNDr. Eva Viglašová  (PriF UK) 

 sa opýtala, či sa VŠMU a VŠVU neplánujú integrovať do nášho ubytovacieho systému 

 

Mgr. Barbora Gregová  (CIT UK)  

 uviedla, že na rok 2019 je naplánované podávanie žiadostí o ubytovanie pre študentov VŠMU 

a VŠVU cez náš ubytovací informačný systém 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že je proti znižovaniu kapacity rezervy riaditeľa ubytovacieho zariadenia, pretože mu 

umožňuje operatívne reagovať na vzniknuté problémy na izbách (napr. pri haváriách) 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že VI Družba UK nemá výhrady proti zníženiu kapacity rezervy riaditeľa ubytovacieho 

zariadenia, pretože oni nemajú také časté havárie ako napr. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

 

PhDr. Jana Seryjová  (vedúca VIaJ JLF UK)  

 uviedla, že otázka zníženia kapacity rezervy riaditeľa ubytovacieho zariadenia je pre nich 

bezpredmetná vzhľadom na špecifiká ubytovacieho zariadenia JLF UK v Martine 

 

PhDr. Oľga Peštuková  (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK )  

 uviedla, že otázka zníženia kapacity rezervy riaditeľa ubytovacieho zariadenia je pre nich 

bezpredmetná vzhľadom na špecifiká ŠD Lafranconi 
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Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že je samozrejmé, že sa predmetné izby v rezerve riaditeľa obsadia študentmi v čo 

najvyššej možnej miere, ale on ako riaditeľ musí riešiť napr. aj konflikty medzi študentmi na 

jednotlivých izbách 

 

Po diskusii sa konsenzuálne dohodlo, že kapacita rezervy riaditeľa ubytovacieho zariadenia ostane vo 

výške 2 % ubytovacej kapacity. 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, či nie je vhodné znížiť výšku úväzku zamestnanca UK, ktorý musí zamestnanec UK 

musí spĺňa, aby mu vznikol nárok na ubytovanie 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 návrh na zníženie výšky úväzku zamestnanca UK odmietol, pretože by došlo k zníženiu tržieb 

pre ubytovacie zariadenia 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že návrh na zníženie výšky úväzku zamestnanca UK berie späť 

 

Mgr. Peter Kopáč  (riaditeľ CIT UK)  

 uviedol, že reálne nebude možné spočítať kritérium kvality tak, ako sa navrhuje 

 

Po diskusii sa konsenzuálne dohodlo, že spôsob výpočtu kritéria kvality sa nebude meniť. 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 4: 

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

koncepčný zámer Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu UK č. 8/2017 Smernici rektora UK, ktorou sa 

upravuje ubytovací proces na UK, a odporúča zapracovať pripomienky, ktoré odzneli na rokovaní 

komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019 

 

Predseda komisie predstavil prítomným návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 

2018/2019 a otvoril rozpravu k bodu. 
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RNDr. Eva Viglašová  (PriF UK) 

 sa opýtala, či LF UK bude fungovať v osobitnom časovom režime ako v minulom akademickom 

roku 

 

Tomáš Rokos  (LF UK) 

 odpovedal, že študenti LF UK s osobitným časovým režimom súhlasia a zároveň možnosť tohto 

osobitného časového režimu vyplýva z právneho predpisu vyššej právnej sily 

 

Mgr. Peter Kopáč  (riaditeľ CIT UK)  

 uviedol, aby sa táto skutočnosť odkomunikovala medzi študentov, aby sa zbytočne nezaťažoval 

CIT UK podnetmi od študentov LF UK 

 

Tomáš Rokos  (LF UK) 

 sa opýtal, ako sa budú hodnotiť predmety s pozdržaným hodnotením pre účely ubytovacieho 

procesu 

 

Mgr. Peter Kopáč  (riaditeľ CIT UK)  

 uviedol, že nik z LF UK mu nebol schopný dodať predmetný zoznam predmetov 

 

Tomáš Rokos  (LF UK) 

 prisľúbil, že dodá predmetný zoznam predmetov pre potreby CIT UK 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že v návrhu chýbajú termíny pre ubytovávanie zamestnancov 

 uviedol, že by zrušil dodatočné poradovníky pre ubytovávanie študentov 

 

Mgr. Peter Kopáč  (riaditeľ CIT UK)  

 uviedol, že CIT UK postupoval zoznam študentov, ktorí neuhradili svoje finančné záväzky, 

ubytovacím zariadeniam fakultatívne a ubytovacie zariadenia nimi neboli viazané, preto ich 

ubytovacie zariadenia nemusia kontaktovať, ak nechcú 

 

PhDr. Jana Seryjová  (vedúca VIaJ JLF UK)  

 uviedla, že termín C2 pre ubytovacie zariadenie JLF UK v Martine treba upraviť na 16.08.2018 

 

Mgr. Peter Kopáč  (riaditeľ CIT UK)  

 uviedol, že by sa mala splátka kaucie odlíšiť od ceny za ubytovanie, aby nedochádzalo 

k problémom, ktoré vznikali v minulosti 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že by bolo vhodné, aby kauciu uhrádzali študenti naraz, a nie v dvoch splátkach ako 
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aktuálne  

RNDr. Eva Viglašová  (PriF UK) 

 uviedla, že je potrebné ponechať úhradu kaucie vo forme dvoch splátok zo sociálnych dôvodov 

pre študentov 

 

Mgr. Ivan Daňo  (riaditeľ VI Družba UK) 

 uviedol, že z VI Družba UK často odchádzajú študenti posledného ročníka a nemá možnosť 

sankcionovať ich za toto konanie  

 informoval, že predmetných študentov postupuje na disciplinárne konanie na fakulty, ale nemá 

pozitívnu odozvu fakúlt so sankcionovaním predmetného konania 

 

PhDr. Oľga Peštuková  (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK )  

 uviedla, že ŠD Lafranconi je buď za ponechanie dvoch splátok kaucie, alebo ich nahradenie 

jednou úhradou celej kaucie 

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK je buď za ponechanie dvoch splátok kaucie, alebo ich 

nahradenie jednou úhradou celej kaucie 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča, aby sa kaucia za 

ubytovanie vo výške 100,- Eur uhrádzala v celej výške súčasne so splatnosťou ceny za ubytovanie 

za mesiac september. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 9 5 0 9 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie nebolo schválené. 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 5:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK odporúča, aby sa kaucia 

za ubytovanie vo výške 100,- Eur uhrádzala v dvoch rovnakých splátkach vo výške 50,- Eur, pričom 

splatnosť prvej splátky bude v termíne úhrady ceny za ubytovanie za mesiac september a splatnosť 

druhej splátky bude v termíne úhrady ceny za ubytovanie za mesiac február. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 



9 

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 6: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK  

I. spracovala v súčinnosti s ostatnými zložkami ubytovacieho procesu návrh Harmonogramu 

ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019,  

II. predkladá návrh harmonogramu podľa bodu I. tohto uznesenia na schválenie prorektorke 

pre študijné veci s odporúčaním vydať predmetný harmonogram. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Stanovisko komisie k pripravovanej rekonštrukcii vysokoškolských internátov UK 

 

Predseda komisie udelil slovo predsedovi Študentskej rady vysokých škôl Bc. Bálintovi Lovászovi. 

 

Bc. Bálint Lovász (predseda ŠRVŠ )  

 uviedol, že ŠRVŠ vidí problém v uvoľnení prostriedkov na rekonštrukciu internátov aktuálne 

najmä na Ministerstve financií Slovenskej republiky, ktoré predstavuje stále nové alternatívy 

realizácie predmetného procesu 

 uviedol, že je v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou dohoda na tom, že sa vyvinie 

tlak, aby došlo k uvoľneniu sľúbených finančných prostriedkov na rekonštrukciu internátov 

 uviedol, že v diskusii zaznievajú názory, aby sa internáty rekonštruovali prostredníctvom EPC 

projektov, čo predstavuje komplikovaný proces pre slovenské vysoké školy  

 

Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  (riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)  

 uviedol, že internáty doteraz nemajú právnu záruku k tomu, že finančné prostriedky budú reálne 

poskytnuté 

 vyjadril názor, aby všetky procesy týkajúce sa predmetnej rekonštrukcie boli zastrešované len zo 

strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby nedochádzalo 

k poskytovaniu protichodných informácií od rozdielnych autorít  

 

Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 7: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK  

I. vyjadruje podporu Študentskej rade vysokých škôl v otázke zabezpečenia finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu internátov,  

II. súhlasí s postupom rekonštrukcie ubytovacích zariadení UK takým spôsobom, že predmetné 



10 

finančné prostriedky cca vo výške 14.300.000,- Eur sa použijú prioritne na rekonštrukciu 

Výškového bloku Ľudovíta Štúra a následné finančné prostriedky sa použijú na 

rekonštrukciu Vysokoškolského internátu Družba UK.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Riešenie vznikajúcich prekryvov pri preubytovávaní študentov medzi ubytovacími 

zariadeniami UK 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že predmetná problematika sa po vzájomnej dohode 

zástupcov ubytovacích zariadení UK vyrieši vzájomnou komunikáciou medzi zástupcami ubytovacích 

zariadení UK. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

 

Do diskusie v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

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:  12.22 hod. 

 

Zapísal:  

Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

Overili: 

Mgr. Vojtěch Przybyla 

Ing. Alžbeta Juhásová 

 

 

 

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

 Mgr. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


