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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   09. 10. 2018 

 

Zápisnica  

z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie  

Akademického senátu UK spôsobom per-rollam  

(05. 10. 2018 – 08. 10. 2018) 

 

 

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 40c Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 

 

Hlasovanie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK (ďalej aj 

“KVIaU AS UK” alebo „komisia“) spôsobom per-rollam sa konalo na základe čl. 40c ods. 1 Rokovacieho 

poriadku Akademického senátu UK, podľa ktorého kolektívne orgány AS UK môžu v odôvodnených a 

vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam.  

Prijatie uznesení spôsobom per-rollam predseda KVIaU AS UK odôvodnil potrebou prijať stanovisko 

komisie k predloženým žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK a súhlasu 

s prevodom práv a povinností žiadateľov v správach vysokoškolských internátov v postavení samostatne 

hospodáriacich súčastí UK. Ďalej k vyhodnoteniu ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019 

a letného ubytovania VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. Uvedenému prechádzala diskusia na 

26. zasadnutí komisie dňa 3. októbra 2018. Súčasne konštatoval, že predkladané návrhy sú vecne 

nesporné. 

 

Návrh uznesenia č. 6: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej aj „komisia“) 

I. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského internátu Družba UK nájomcom In 

Music; Martin Derner, Mgr. art.; OFFICE110 architekti, s. r. o. a Vodácky klub Tatran. 

II. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcom 

PLUSIM spol. s r. o.; PROPLUSCO Services; art studio soka, s. r. o. so začiatkom nájmu od 

1. 11. 2018. 

III. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv 

a povinností nájomcom v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK nasledovne:  
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prevádzajúci: nadobúdateľ: 

Zdravomat s. r. o. VERY GOODIES SK s. r. o. 

Richard Tahotný Molinari, s.r.o. 

Vydra Group s. r. o. SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, 

s.r.o. 

IV. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcovi 

unique, s. r. o. s dobou nájmu od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2021. 

V. berie na vedomie vyhodnotenie letného ubytovania (júl – august 2018) celouniverzitných 

ubytovacích zariadení. 

VI. berie na vedomie vyhodnotenie ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019 

a zároveň žiada Centrum informačných technológií UK vypracovať dôkladnú analýzu 

možnosti prechodu z „fakultnej ubytovacej kapacity“ na „univerzitnú ubytovaciu 

kapacitu“; vopred odkonzultovanú analýzu s ubytovacím zariadeniami a návrhy možností 

úpravy ubytovacej kapacity (vrátane iných potrebných úprav týkajúcich sa zlepšenia 

ubytovacieho procesu pro futuro) predložiť na zasadnutie komisie v decembri 2018. 

VII. schvaľuje text spoločného stanoviska komisie, prorektorky UK pre študijné veci, 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a Centra informačných technológií UK 

k problematike zmiešaných buniek vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK.  

 

Predseda KVIaU AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne 

určil lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia, a to do 8. októbra 2018 (pondelok), 15.00 hod.  

Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK na prijatie platného uznesenia 

kolektívneho orgánu AS UK sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých členov kolektívneho orgánu AS UK a súčasne s návrhom uznesenia 

vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov kolektívneho orgánu AS UK zúčastnených na hlasovaní. 

 

Počet všetkých členov KVIaU AS UK:     9 

Počet členov KVIaU AS UK zúčastnených na hlasovaní:   7  (77,77 %), z toho:  

Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich ZA návrh:   7    (100 %)  

Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich PROTI návrhu:   0  

Počet členov KVIaU AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:  0 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

 

 



3 

Uznesenie KVIaU AS UK č. 6/2018 p. r. 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej aj „komisia“) 

I. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského internátu Družba UK nájomcom In 

Music; Martin Derner, Mgr. art.; OFFICE110 architekti, s. r. o. a Vodácky klub Tatran. 

II. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

nájomcom PLUSIM spol. s r. o.; PROPLUSCO Services; art studio soka, s. r. o. so 

začiatkom nájmu od 1. 11. 2018. 

III. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s prevodom 

práv a povinností nájomcom v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

nasledovne:  

prevádzajúci: nadobúdateľ: 

Zdravomat s. r. o. VERY GOODIES SK s. r. o. 

Richard Tahotný Molinari, s.r.o. 

Vydra Group s. r. o. SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o. 

IV. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom 

nehnuteľného majetku UK v správe Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

nájomcovi unique, s. r. o. s dobou nájmu od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2021. 

V. berie na vedomie vyhodnotenie letného ubytovania (júl – august 2018) celouniverzitných 

ubytovacích zariadení. 

VI. berie na vedomie vyhodnotenie ubytovacieho procesu na akademický rok 2018/2019 

a zároveň žiada Centrum informačných technológií UK vypracovať dôkladnú analýzu 

možnosti prechodu z „fakultnej ubytovacej kapacity“ na „univerzitnú ubytovaciu 

kapacitu“; vopred odkonzultovanú analýzu s ubytovacím zariadeniami a návrhy možností 

úpravy ubytovacej kapacity (vrátane iných potrebných úprav týkajúcich sa zlepšenia 

ubytovacieho procesu pro futuro) predložiť na zasadnutie komisie v decembri 2018. 

VII. schvaľuje text spoločného stanoviska komisie, prorektorky UK pre študijné veci, 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a Centra informačných technológií UK 

k problematike zmiešaných buniek vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK.  

 

Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov KVIaU AS UK. 

 

Zapísal: 

Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

 

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

 Mgr. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


