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V ý p i s  u z n e s e n í  

z 28. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

konanej dňa 30. januára 2019 

 

Uznesenie č. 1: 

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 Anna Raffaelli - BELLA ITALIA, hardcode s.r.o., 

PROPLUSCO Services spol. s r. o., ROXY CATERING s.r.o., Jana Ružbacká; 

II. odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas na 

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

Mlyny UK nájomcom Ján Molnár a  Ironica s. r. o. po preukázaní skutočnosti, že 

nemajú nedoplatky na daniach a fondoch zdravotného a sociálneho poistenia. 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK súhlasí so 

znížením ubytovacej kapacity vyčlenenej pre študentov programu Erazmus +, Vysokú školu 

múzických umení v Bratislave, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, rezervy riaditeľov 

ubytovacích zariadení UK a rezervu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

Akademického senátu UK pre akademický rok 2019/2020 o 25 % oproti ubytovacej kapacite v 

akademickom roku 2018/2019. 

 

Uznesenie č. 3: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK súhlasí s tým, 

aby v rámci ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020 boli fakultné ubytovacie 

kapacity považované za medzifakultné s výnimkou ubytovacích zariadení v správe fakúlt UK a 

VI Družba UK, pričom vo VI Družba UK sa má ubytovanie poskytovať na fakultných 
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kapacitách vyčlenených pre Prírodovedeckú fakultu UK, Lekársku fakultu UK, Právnickú 

fakultu UK a Farmaceutickú fakultu UK. 

 

Uznesenie č. 4: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK súhlasí s tým, 

aby v rámci ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020 boli zachované stabilizácie 

ubytovaných všade tam, kde je to možné, vzhľadom na technické podmienky ubytovacieho 

procesu a prevádzkové potreby ubytovacích zariadení UK. 

 

Uznesenie č. 5 : 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK súhlasí s tým, 

aby partnerské ubytovanie pre akademický rok 2019/2020 bolo realizované v jednom bloku 

Manželských internátov, ktorý bol zrekonštruovaný dávnejšie, a súčasne v krajných bunkách 

jedného bloku Manželských internátov, ktorý bol zrekonštruovaný neskoršie. 

 

Uznesenie č. 6: 

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

zmluvná pokuta za omeškanie platby bytného vo výške 6,-  Eur používala štandardizovane 

a jednotne vo všetkých zmluvách o ubytovaní, ktoré uzatvárajú všetky ubytovacie zariadenia 

UK s ubytovanými. 

 

 

 

 

 Mgr. Róbert Zsembera 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


