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Zá p i s n i c a
z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
Akademického senátu UK spôsobom per-rollam
(26. 05. 2018 – 28. 05. 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 reflektovať na
ostatné dve zasadnutia komisie (16. 05. 2018 a 23. 05. 2018), ktoré sa uskutočnili v priestoroch
vysokoškolských internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK a ďalej potrebou schváliť
rozdelenie počtu miest a ich dislokácie na nasledujúci akademický rok, čo vyplýva aj z vnútorného
predpisu univerzity týkajúceho sa ubytovávania. Súčasne konštatoval, že predkladané návrhy sú vecne
nesporný, keďže k nim predchádzala dôkladná diskusia.
Návrh uznesenia č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“)
A.

berie na vedomie
A.1.

Výročnú správu o hospodárení VI Družba UK za rok 2017;

A.2.

návrh Rozpočtu výnosov a nákladov VI Družba UK na rok 2018;

A.3.

informatívnu správu o činnosti VI Družba UK za rok 2017 a rozvojový plán na rok 2018;

A.4.

Dlhodobý zámer VI Družba UK na obdobie rokov 2018 – 2024;

A.5.

návrh Ubytovacieho poriadku VI Družba UK na akademický rok 2018/2019
s pripomienkami, ktoré boli prerokované na 23. zasadnutí komisie dňa 16. 05. 2018;

A.6.

návrhy vzorov zmlúv o ubytovaní VI Družba UK pre študentov a zamestnancov platných
na akademický rok 2018/2019.
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odporúča

B.

riaditeľovi VI Družba UK zverejniť Dlhodobý zámer rozvoja VI Družba UK na obdobie rokov
2018 – 2024 na webovom sídle VI Družba UK.

Návrh uznesenia č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“)
A.

berie na vedomie
A.1.

Výročnú správu o hospodárení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK za rok 2017;

A.2.

návrh Rozpočtu výnosov a nákladov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na rok 2018;

A.3.

informatívnu správu o činnosti VM Ľ. Štúra – Mlyny UK za rok 2017 a rozvojový plán na
rok 2018;

A.4.

Dlhodobý zámer rozvoja VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na obdobie rokov 2018 – 2024;

A.5.

návrh Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na akademický rok 2018/2019;

A.6.

návrhy vzorov zmlúv o ubytovaní VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pre študentov a zamestnancov
platných na akademický rok 2018/2019.

odporúča

B.

riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zverejniť Dlhodobý zámer rozvoja VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
na obdobie rokov 2018 – 2024 na webovom sídle VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Návrh uznesenia č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“) podľa čl. 69 ods. 4
Štatútu UK a čl. 11 ods. 3 písm. e) bod 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
I.
vykoná kontrolnú činnosť so zameraním na efektívne využitie nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve UK, ktoré sú v správe vysokoškolských internátov UK v postavení samostatne hospodáriacich
súčastí UK a ktoré sú na základe nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu užívané
podnikateľskými subjektmi (fyzickými osobami a právnickými osobami),
II.
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,



21. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VI Družba UK,
III.

oprávňuje na výkon kontrolnej činnosti členov komisie, ktorých na základe tohto uznesenia svojím
rozhodnutím deleguje predseda komisie,
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IV.
žiada riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí UK uvedených v bode II., aby v deň výkonu
kontrolnej činnosti komisie vytvorili podmienky na nerušený a bezproblémový priebeh kontrolnej
činnosti, zabezpečili sprístupnenie všetkých prevádzok podľa bodu I., určili kontaktnú osobu (osoba,
ktorá bude členom komisie počas výkonu ich kontrolnej činnosti k dispozícii),
V.
žiada riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí UK uvedených v bode II., aby členom komisie počas
výkonu ich kontrolnej činnosti v prípade ich potreby zabezpečili poskytnutie súčinnosti zo strany
vedúcich zamestnancov samostatne hospodáriacej súčasti UK, zamestnanca referátu kontroly a sťažností
a do 18. júna 2018 doručili predsedovi komisie zoznam všetkých podnikateľských subjektov uvedených
v bode I. spolu s identifikačnými údajmi užívaných nebytových priestorov a pozemkov.

Návrh uznesenia č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
I.

schvaľuje
rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch (reálnej ubytovacej kapacity) a ich
dislokácie na akademický rok 2018/2019 podľa Prílohy č. 1 k zápisnici,

II.

poveruje
predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať konkrétne rozdelenie
ubytovacej kapacity na základe schváleného rozdelenia počtu miest vo vysokoškolských
internátoch a ich dislokácie na akademický rok 2018/2019 podľa bodu I. tohto uznesenia
a v súlade s čl. 6 ods. 5 vnútorného predpisu UK č. 8/2017,

III.

poveruje
predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať všetky potrebné
opatrenia v súvislosti s ubytovávaním žiadateľov na akademický rok 2018/2019 s poukazom na
čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu UK č. 8/2017.

Predseda KVIaU AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne
určil lehotu na písomné hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesení osobitne, a to do 28. mája 2018
(pondelok), 18.00 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.
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Návrh uznesenia č. 1
Počet všetkých členov KVIaU AS UK:
Počet členov KVIaU AS UK zúčastnených na hlasovaní:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich ZA návrh:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich PROTI návrhu:
Počet členov KVIaU AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:
Návrh uznesenia bol prijatý.

11
9
9
0
0

Návrh uznesenia č. 2
Počet všetkých členov KVIaU AS UK:
Počet členov KVIaU AS UK zúčastnených na hlasovaní:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich ZA návrh:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich PROTI návrhu:
Počet členov KVIaU AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:
Návrh uznesenia bol prijatý.

11
9
9
0
0

Návrh uznesenia č. 3
Počet všetkých členov KVIaU AS UK:
Počet členov KVIaU AS UK zúčastnených na hlasovaní:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich ZA návrh:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich PROTI návrhu:
Počet členov KVIaU AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:
Návrh uznesenia bol prijatý.

11
9
9
0
0

Návrh uznesenia č. 4
Počet všetkých členov KVIaU AS UK:
Počet členov KVIaU AS UK zúčastnených na hlasovaní:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich ZA návrh:
Počet členov KVIaU AS UK hlasujúcich PROTI návrhu:
Počet členov KVIaU AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:
Návrh uznesenia bol prijatý.

11
9
9
0
0

(82 %), z toho:
(100 %)

(82 %), z toho:
(100 %)

(82 %), z toho:
(100 %)

(82 %), z toho:
(100 %)

Uznesenie KVIaU AS UK č. 1/2018 p. r.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“)
A.

berie na vedomie
A.1.

Výročnú správu o hospodárení VI Družba UK za rok 2017;

A.2.

návrh Rozpočtu výnosov a nákladov VI Družba UK na rok 2018;

A.3.

informatívnu správu o činnosti VI Družba UK za rok 2017 a rozvojový plán na rok 2018;

A.4.

Dlhodobý zámer VI Družba UK na obdobie rokov 2018 – 2024;
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A.5.

návrh Ubytovacieho poriadku VI Družba UK na akademický rok 2018/2019
s pripomienkami, ktoré boli prerokované na 23. zasadnutí komisie dňa 16. 05. 2018;

A.6.

návrhy vzorov zmlúv o ubytovaní VI Družba UK pre študentov a zamestnancov platných
na akademický rok 2018/2019.

odporúča

B.

riaditeľovi VI Družba UK zverejniť Dlhodobý zámer rozvoja VI Družba UK na obdobie rokov
2018 – 2024 na webovom sídle VI Družba UK.
Uznesenie KVIaU AS UK č. 2/2018 p. r.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“)
A.

berie na vedomie
A.1.

Výročnú správu o hospodárení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK za rok 2017;

A.2.

návrh Rozpočtu výnosov a nákladov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na rok 2018;

A.3.

informatívnu správu o činnosti VM Ľ. Štúra – Mlyny UK za rok 2017 a rozvojový plán
na rok 2018;

A.4.

Dlhodobý zámer rozvoja VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na obdobie rokov 2018 – 2024;

A.5.

návrh Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na akademický rok 2018/2019;

A.6. návrhy vzorov zmlúv o ubytovaní VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pre študentov a zamestnancov
platných na akademický rok 2018/2019.
odporúča

B.

riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zverejniť Dlhodobý zámer rozvoja VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK na obdobie rokov 2018 – 2024 na webovom sídle VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
Uznesenie KVIaU AS UK č. 3/2018 p. r.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“) podľa čl. 69 ods. 4
Štatútu UK a čl. 11 ods. 3 písm. e) bod 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
I.
vykoná kontrolnú činnosť so zameraním na efektívne využitie nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve UK, ktoré sú v správe vysokoškolských internátov UK v postavení samostatne
hospodáriacich súčastí UK a ktoré sú na základe nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu
užívané podnikateľskými subjektmi (fyzickými osobami a právnickými osobami),
II.
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,



21. júna 2018 v čase od 09:30 hod., VI Družba UK,
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III.
oprávňuje na výkon kontrolnej činnosti členov komisie, ktorých na základe tohto uznesenia svojím
rozhodnutím deleguje predseda komisie,
IV.
žiada riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí UK uvedených v bode II., aby v deň výkonu
kontrolnej činnosti komisie vytvorili podmienky na nerušený a bezproblémový priebeh kontrolnej
činnosti, zabezpečili sprístupnenie všetkých prevádzok podľa bodu I., určili kontaktnú osobu (osoba,
ktorá bude členom komisie počas výkonu ich kontrolnej činnosti k dispozícii),
V.
žiada riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí UK uvedených v bode II., aby členom komisie
počas výkonu ich kontrolnej činnosti v prípade ich potreby zabezpečili poskytnutie súčinnosti zo strany
vedúcich zamestnancov samostatne hospodáriacej súčasti UK, zamestnanca referátu kontroly
a sťažností a do 18. júna 2018 doručili predsedovi komisie zoznam všetkých podnikateľských subjektov
uvedených v bode I. spolu s identifikačnými údajmi užívaných nebytových priestorov a pozemkov.
Uznesenie KVIaU AS UK č. 4/2018 p. r.
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
I.

schvaľuje
rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch (reálnej ubytovacej kapacity) a ich
dislokácie na akademický rok 2018/2019 podľa Prílohy č. 1 k zápisnici,

II.

poveruje
predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať konkrétne
rozdelenie ubytovacej kapacity na základe schváleného rozdelenia počtu miest vo
vysokoškolských internátoch a ich dislokácie na akademický rok 2018/2019 podľa bodu I.
tohto uznesenia a v súlade s čl. 6 ods. 5 vnútorného predpisu UK č. 8/2017,

III.

poveruje
predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať všetky potrebné
opatrenia v súvislosti s ubytovávaním žiadateľov na akademický rok 2018/2019 s poukazom na
čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu UK č. 8/2017.

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
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