
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  14.06.2019 

Zá p i s n i c a  

z 30. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

dňa 07.05.2019 

 

Začiatok zasadnutia:  11:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Rektora UK  

(1. poschodie, Nová budova, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácie ohľadom rekonštrukcie Výškového bloku Ľ. Štúra – bloku B. 

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

4. Rozdelenie ubytovacej kapacity pre akademický rok 2019/2020. 

5. Voľba podpredsedu komisie. 

6. Prerokovanie Výročnej správy UK za rok 2018 v častiach týkajúcich sa vecnej pôsobnosti komisie. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda komisie Mgr. 

Filip Vincent, 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 boli z celkového 

počtu 12 členov komisie prítomní 8 členovia).  

 

Predseda komisie následne určil za overovateľov zápisnice RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., 

prorektorku UK pre vzdelávanie,  a člena komisie Bc. Erika Plotha. Overovatelia zápisnice overia 

obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie. 

 

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke. Proti 
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predmetnému návrhu podpredsedu komisie nikto nevyjadril námietku. 

 

Bod č. 2: Informácie ohľadom rekonštrukcie Výškového bloku Ľ. Štúra – bloku B 

 

Predseda komisie udelil slovo rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., aby prítomných 

oboznámil s vzniknutou situáciou v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval predsedovi komisie za prispôsobenie termínu 

rokovania komisie s ohľadom na vzniknutú situáciu v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a následne uviedol 

dôvody odvolania riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róberta Gulu, MBA. Konanie Mgr. 

MSc. Róberta Gulu, MBA v otázke rekonštrukcie Výškového bloku Ľ. Štúra – bloku B označil rektor 

UK ako manažérske zlyhanie, pričom Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA viackrát uvádzal nepravdivé údaje 

o stave pripravenosti projektu rekonštrukcie Výškového bloku Ľ. Štúra – bloku B. Rektor UK prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD. oznámil, že rekonštrukcia sa musí odložiť o jeden rok pre nepripravenú 

projektovú dokumentáciu, ktorá neumožňuje vyhlásiť verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu 

Výškového bloku Ľ. Štúra – bloku B. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. dočasne poveril 

riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róberta Zsemberu. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD. následne požiadal členov komisie o podporu a pomoc pri riešení vzniknutej situácie. 

 

Predseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že dočasné poverenie Mgr. Róberta Zsemberu riadením 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK považuje za rozumnú voľbu a za komisiu prisľúbil podporu a pomoc pri 

riešení vzniknutej situácie. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. vyjadrila ľútosť nad vývinom 

predmetnej situácie a oznámila, že upovedomila VŠMU a VŠVU o odklade rekonštrukcie Výškového 

bloku Ľ. Štúra – bloku B. 

 

Členka komisie Monika Čičová sa vyjadrila, že Mgr. Róbert Zsembera je vhodná voľba na dočasné 

poverenie riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, a opýtala sa, či v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK prebehnú 

audity alebo kontroly. 

 

Mgr. Róbert Zsembera uviedol, že prvým krokom, ktorý v tomto smere podnikne, bude zverejnenie 

inzerátu na obsadenie funkcie kontrolóra v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.  Tento kontrolór sa bude 

kontrole venovať na dennej báze, pričom stále v rámci UK pôsobia aj ďalšie kontrolné mechanizmy. 

Mgr. Róbert Zsembera následne ešte uviedol, že vykonávanie kontroly musí byť nezávislé a objektívne 

a pro futuro je v procese riešenia vykonanie právneho a finančného auditu v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že chce do budúcnosti spolu s celým vedením 

UK viac sledovať dianie v rámci VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na pravidelnej báze.  

 

Predseda komisie Mgr. Filip Vincent informoval, že na rozvoji VM Ľ. Štúra – Mlyny UK by mala 

v budúcnosti  participovať špeciálna komisia, ktorej vytvorenie je v procese príprav. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že by v mene VI Družba UK tiež rád informoval 

vedenie UK o činnosti v rámci VI Družba UK na pravidelnej báze. 



 

 

Členka komisie Monika Čičová sa opýtala na priebeh letného ubytovania počas roku 2019. 

 

Vedúca ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Alžbeta Juhasová uviedla, že letné 

ubytovanie je momentálne v štádiu príprav, pričom o zmenách budú operatívne informovať. 

 

Mgr. Róbert Zsembera, dočasne poverený riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, uviedol, že by v mene 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK chcel predložiť na schválenie formou per-rollam hlasovania cenníky za 

ubytovanie, ktorých zavedenie má za cieľ zjednodušiť a sprehľadniť ceny v rámci VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK, pričom na ich príprave spolupracovali aj zamestnanci CIT UK. Predseda komisie prisľúbil, 

že operatívne dá o predmetnej otázke per-rollam hlasovať. 

 

Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč odôvodnil úpravu cenníkov v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  tým, že 

v súčasnosti je v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  veľa cenníkov a  systém cien za ubytovanie treba 

sprehľadniť minimálne v rámci jednotlivých budov. Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč následne 

uviedol, že sa väčšinou len pôvodné ceny za ubytovanie zaokrúhlili na celé čísla. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že pri príprave nového 

informačného systému spôsobuje veľké množstvo cien za ubytovanie problémy a následne uviedla, že 

cena za ubytovanie sa nemení pri zvyšovaní cien energií, a preto by do budúcnosti navrhla každoročné 

schvaľovanie cien za ubytovanie, ktoré by zohľadňovali rast nákladov internátov na ich prevádzku. 

 

Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč uviedol, že nárast cien energií je pokrytý finančnými prostriedkami, 

ktoré by mali ísť na rozvoj internátov. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo povedal, že zvyšovanie cien za ubytovanie je komplikovaná 

otázka,  a do budúcnosti by súhlasil s valorizáciou cien za ubytovanie zohľadňujúcou vonkajšie vplyvy 

na prevádzku internátov. 

 

Predseda komisie následne ukončil rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK  

I. berie na vedomie vzniknutú situáciu v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; 

II. vyjadruje ochotu poskytnúť podporu a súčinnosť pri riešení vzniknutej situácie v VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK; 

III. vyjadruje podporu vedeniu UK pri riešení vzniknutej situácie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 7 0 1 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 



 

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

ubytovacích zariadení 

 

Predseda komisie Mgr. Filip Vincent udelil slovo riaditeľom ubytovacích zariadení UK, aby predstavili 

žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení UK. 

 

Mgr. Róbert Zsembera, dočasne poverený riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, uviedol, že v mene VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK sťahuje všetky predložené žiadosti ako dôsledok vzniknutej situácie po odvolaní 

riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo predstavil žiadosti VI Družba UK a uviedol, že ide 

o štandardné nájmy (ANWELL, s.r.o. a Medla, s. r. o.). VI Družba UK navrhuje žiadateľovi o nájom  

Medla, s. r. o. predĺžiť dobu nájmu len o dva roky, pretože Blok B 9 Švédskych domkov sa 

pravdepodobne o dva roky zavrie. 

 

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 Vysokoškolského internátu Družba UK nájomcom ANWELL, s.r.o. a Medla, s. r. o. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rozdelenie ubytovacej kapacity pre akademický rok 2019/2020 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. navrhla pokračovať v ubytovacom 

procese so zapracovanými zmenami, ktoré už boli komisiou schválené, zmiešané (partnerské) 

ubytovanie presunúť na vyhradené bloky Manželských internátov a zo zvyšnej kapacity v VM Ľ. Štúra 

– Mlyny UK  urobiť medzifakultné ubytovanie, pričom jediný nevyriešený problém vidí v otázke 

doktorandskej kapacity. 

 

Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč navrhol nevyčleňovať doktorandskú kapacitu pre jednotlivé  

fakulty UK osobitne a následne predniesol návrh, že v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK bude len 

medzifakultná kapacita, univerzitná doktorandská kapacita a kapacita pre zmiešané (partnerské) 

ubytovanie. Taktiež uviedol, že je vhodné ponechať jednolôžkové izby v rezerve komisie pre riešenie 

problémov, ktoré sa vyskytnú  počas ubytovacieho procesu. 

 

Následne medzi prítomnými prebehla diskusia, v rámci ktorej sa dohodlo niekoľko záverov: 

 ubytovacie kapacity pre VŠMU a VŠVU sa zachovajú na rovnakej úrovni ako posledný 

ubytovací proces - VŠMU 230 miest a VŠVU 60 miest;  

 kapacita pre študentov programu Erasmus + sa zníži o jednu bunku v Výškovom bloku Ľ. Štúra 

– bloku B (10 miest) a o dve bunky v VI Družba UK (12 miest); 



 

 Mgr. Róbert Zsembera, dočasne poverený riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, uviedol, že VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK postačuje rezerva riaditeľa v hodnote 1% ubytovacej kapacity oproti 2% 

ubytovacej kapacity, ktorá vyplýva z vnútorných predpisov UK; 

 Mgr. Róbert Zsembera, dočasne poverený riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, uviedol 

o potrebe informovať o dostupnosti ubytovania na blokoch C, E a M Átriových domkov len do 

konca mája 2020 pre ich pripravovanú rekonštrukciu. 

 

Lucia Petríková a Natália Vedejová (študentky UK) sa opýtali, prečo sú študenti programu Erasmus + 

ubytovaní v Výškovom bloku Ľ. Štúra – bloku B. 

 

Mgr. Róbert Zsembera, dočasne poverený riadením VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, to odôvodnil potrebou 

zachovávať zvýšený dohľad nad študentmi programu Erasmus + (často bývajú predmetom sťažností zo 

strany iných ubytovaných osôb) a prítomnosťou SBS v Výškovom bloku Ľ. Štúra – bloku B. 

 

Medzi prítomnými následne prebehla diskusia o tom, či v VI Družba UK majú byť ubytovaní študenti 

piatich fakúlt UK – PriF UK, LF UK, PedF UK, FaF UK a PraF UK – alebo len štyroch fakúlt UK - 

PriF UK, LF UK, FaF UK a PraF UK (bez PedF UK). Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, 

že podporuje model s ubytovaním študentov piatich fakúlt UK a následne ho podporil aj riaditeľ CIT 

UK Mgr. Peter Kopáč. Naopak predseda komisie Mgr. Filip Vincent v rámci diskusie preferoval model 

s ubytovaním len študentov štyroch fakúlt UK v VI Družba UK.  

 

Predseda komisie vzhľadom na to, že sa konsenzuálne nenašlo riešenie predmetnej otázky, predniesol 

návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 3: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK súhlasí s ubytovaním 

študentov piatich fakúlt UK pre akademický rok 2019/2020 v VI Družba UK – konkrétne Právnickej 

fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Lekárskej fakulty UK, Farmaceutickej fakulty UK 

a Pedagogickej fakulty UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 7 1 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Voľba podpredsedu komisie 

 

Predseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že je potrebné obsadiť funkciu podpredsedu komisie, 

a následne do tejto funkcie navrhol členku komisie Mgr. Kristínu Ormandyovú, ktorá s tým vyjadrila 

súhlas. Následne predseda komisie rozdal členom komisie volebné lístky a poučil ich o spôsobe ich 

úpravy pre proces voľby. 

 

Následne prebehla tajná voľba, pričom hlasy spočítali členka komisie Monika Čičová spolu s členom 



 

komisie Bc. Erikom Plothom. 

 

Tajné hlasovanie č. 1: 

Voľba podpredsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

Navrhnutý kandidát: Mgr. Kristína Ormandyová 

Počet členov komisie: 12 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 8 

Počet platných hlasovacích lístkov: 8 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

kvórum za proti zdržal sa 

7 8 0 0 

 

Vyznačené volebné lístky tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 4: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK volí za svoju 

podpredsedníčku tajným hlasovaním Mgr. Kristínu Ormandyovú. 

 

Bod č. 6: Prerokovanie Výročnej správy UK za rok 2018 v častiach týkajúcich sa vecnej 

pôsobnosti komisie 

 

Predseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že predmetný materiál bol zverejnený na úložisku AS 

UK, kde sa s ním mohli prítomní oboznámiť, a otvoril rozpravu k bodu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, a preto predseda komisie predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 5: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK prerokovala Výročnú 

správu o činnosti UK za rok 2018 v častiach týkajúcich sa vecnej pôsobnosti komisie a nemá k ich 

obsahu výhrady. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

 

Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč uviedol, že Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický 

rok 2019/2020 by mal byť odoslaný na študijné oddelenia fakúlt UK, pretože jeho zverejnenie na webe 

UK nepostačuje. Predseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že predmetnú činnosť vykoná. 



 

 

Člen komisie Bc. Erik Ploth vyslovil názor, že nie je spravodlivé ubrať PraF UK také veľké množstvo 

lôžok v VI Družba UK pre nasledujúci akademický rok, ale malo by sa primerane ubrať všetkým 

fakultám UK v VI Družba UK bez ohľadu na to, na ktorom bloku bývajú ich študenti. Následne 

zdôraznil, že neodmieta ubytovanie študentov PedF UK v VI Družba UK. Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter 

Kopáč reagoval, že miesta PraF UK pribudnú v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Vedúca Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Alžbeta Juhásová uviedla, že 

študentom prišli e-maily ohľadom rekonštrukcie internátov UK, ale vedúcim ubytovacích oddelení 

žiadne e-maily s týmto obsahom neprišli. Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč reagoval, že skontroluje a 

opraví mailinglisty. 

 

Lucia Petríková a Natália Vedejová (študentky UK) sa opýtali, či by nebolo možné pre nasledujúci 

akademický rok poskytnúť 10-mesačné zmluvy o ubytovaní v novozrekonštruovaných blokoch 

Manželských internátov. Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, 

že pre akademický rok 2019/2020 je na riešenie tejto otázky už neskoro a komisia sa tým bude 

zaoberať v budúcnosti. 

 

Keďže sa do rozpravy nikto ďalší neprihlásil, tak predseda komisie Mgr. Filip Vincent ukončil diskusiu 

k bodu. 

 

Bod č. 8: Záver 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Mgr. Filip Vincent poďakoval členom komisie a 

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  12:25  hod. 

 

Zapísal:  

Mgr. Kristína Ormandyová (podpredseda komisie) 

Zápisnicu vyhotovil: 

Mgr. Kristína Ormandyová (podpredseda komisie) 

Zápisnicu overili: 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie) 

Bc. Erik Ploth (člen komisie) 

 

 

 

 

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

 Mgr. Filip Vincent 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


