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Bratislava  26.03.2019 

 

Zápisnica  
z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického 

senátu UK  

spôsobom per-rollam  

(20.03.2019 – 21.03.2019) 

 

 

(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 len 

„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 uznesenia spôsobom per-rollam predseda komisie odôvodnil potrebou prijať stanovisko 

komisie k návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2019/2020, k súhlasom na 

nájom nehnuteľného majetku UK v správe ubytovacích zariadení a k informovaniu akademickej obce 

a verejnosti ohľadom rekonštrukcie VB Ľ. Štúra – bloku B. Súčasne konštatoval, že predkladaný návrh 

je vecne nesporný. 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK 

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

ubytovacieho procesu na akademický rok 2019/2020;  

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

vzdelávanie s odporúčaním vydať predmetný harmonogram; 

III. odporúča udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK pre nájomcov  Štefan Ondruš, Slovak Telekom, a.s., 

Slovak Telekom, a.s., Václav Motyčka, Lukáš Moravský;  

IV. poveruje predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK 

prerokovať obsah komuniké týkajúci sa rekonštrukcie VB. Ľ. Štúra - bloku B s príslušnými autoritami v 

rámci UK a následne v mene Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu 

UK schváliť finálne znenie komuniké, pričom predmetné komuniké je určené akademickej obci UK a ostatnej 
verejnosti. 
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Predseda komisie podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne určil 

lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia osobitne, a to do 21. marca 2019 do 24:00 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 komisie :     11 

Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní:    11  (100 %), z toho:  

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh:    11    

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu:    0  

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:   0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov komisie. 

 

Zapísal: 

Mgr. Filip Vincent (predseda komisie) 

 

 

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

 Mgr. Filip Vincent 

 predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK 
 


