UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 19.04.2019

Záznam
z 29. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 20.03.2019
Začiatok zasadnutia:
10:45 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK
(1. poschodie, Nová budova, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti ubytovacích zariadení.
3. Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020.
4. Aktuálne otázky ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020.
5. Rôzne.
6. 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 nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli
z celkového počtu 11 členov komisie prítomní 4 členovia).
Predseda komisie následne určil za overovateľov záznamu RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD.,
prorektorku UK pre vzdelávanie, a člena komisie RNDr. Vojtěcha Przybylu. Overovatelia záznamu
overia obsahovú správnosť záznamu vytvoreného zo zasadnutia komisie.
Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke. Proti
predmetnému návrhu predsedu komisie nikto nevyjadril námietku.
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Bod č. 2:

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

Predseda komisie udelil slovo riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbertovi Gulovi,
MBA, ktorý stručne predstavil jednotlivé žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
Predseda komisie následne otvoril rozpravu k bodu, do ktorej sa nikto nezapojil. Predseda komisie
prítomných informoval o tom, že schvaľovanie predmetných žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom
nehnuteľného majetku v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK bude predmetom per-rollam hlasovania
komisie s ohľadom na to, že komisia na rokovaní nie je uznášaniaschopná.
Bod č. 3:

Návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020

Predseda komisie udelil slovo Ing. Barbore Gregorovej z CIT UK, ktorá predstavila návrh
Harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020.
Predseda komisie následne otvoril rozpravu k bodu, do ktorej sa nikto nezapojil. Predseda komisie
prítomných informoval o tom, že predmetný návrh Harmonogramu ubytovacieho procesu pre
akademický rok 2019/2020 bude predmetom per-rollam hlasovania komisie, pretože členovia komisie
ho nemali k dispozícii pred zasadnutím komisie a nemohli sa s ním detailne oboznámiť.
Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie Bc. Erik Ploth v dôsledku čoho sa počet prítomných
členov komisie zvýšil na 5, ale komisia stále nebola uznášaniaschopná.
Bod č. 4:

Aktuálne otázky ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020

Predseda komisie udelil slovo Mgr. Petrovi Kopáčovi, riaditeľovi CIT UK, a Ing. Barbore Gregorovej
z CIT UK, ktorí odprezentovali aktuálne otázky v rámci ubytovacieho procesu z pohľadu CIT UK:
- VI Družba UK žiada zvýšiť výšku pokuty za omeškanie s platbou bytného za mesiac január
súčasne s druhou splátkou kaucie na 12,- Eur;
- pokuta za neodubytovanie v riadnom termíne bola v minulosti vo výške 10,- Eur za deň
neodubytovania, ale v súčasnosti je vo výške 3,- Eur za deň neodubytovania, čo spôsobuje
problémy ubytovacím zariadeniam, pretože ubytovaní s ohľadom na nízku výšku pokuty sa
riadne a včas neodubytúvajú;
- zjednotenie výšky pokuty za omeškanie peňažnej platby vo všetkých ubytovacích zariadeniach
UK;
- otázka, kde presunúť študentov programu Erasmus+ v dôsledku rekonštrukcie VB Ľ. Štúra –
bloku B;
- CIT UK v spolupráci s VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pracujú na zmene cenníkov vo VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK za účelom zjednodušenia a sprehľadnenia cien.
Predseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že osobne nevidí dôvod na zmenu výšky pokuty za
omeškanie peňažnej platby, pretože jej výška bola v minulosti na zasadnutiach komisie riadne
prerokovaná a jej výška bola skonzultovaná aj s OLP RUK, pričom k aktuálnej výške pokuty 6,- Eur
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prijala komisia aj uznesenie. Ďalej uviedol, že výška pokuty za neoudubytovanie v riadnom termíne
spôsobuje aj podľa jeho informácií problémy ubytovacím zariadeniam v procese odubytovania
ubytovaných a súčasne navrhol, aby jej výška bola prerokovaná na jednom z ďalších rokovaní komisie.
Vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK PhDr. Oľga Peštuková uviedla, že aj v ŠD Lafranconi FTVŠ UK sa
uplatňuje pokuta za omeškanie peňažnej platby vo výške 6,- Eur. Predseda komisie Mgr. Filip Vincent
následne uviedol, že odkomunikuje s ubytovacími zariadeniami v správe bohosloveckých fakúlt UK
výšku pokuty za omeškanie peňažnej platby.
Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. spolu s Ing. Barborou Gregorovou
z CIT UK upozornili prítomných na potrebu komunikácie so študentmi prostredníctvom univerzitných
e-mailových kont a tiež upozornili prítomných na to, že komunikovať treba priamo so študentmi a nie
s ich rodičmi. Ing. Barbora Gregorová z CIT UK následne uviedla, že študentov s problémami
s ubytovacím systémom treba odporúčať priamo na telefónnu linku CePIT UK.
Bod č. 5:

Rôzne

Riaditeľka CPŠsŠP RUK PaedDr. Elena Mendelová, CSc. uviedla, že je treba nájsť náhradné
ubytovanie pre ZŤP študentov, pretože bezbariérové izby pre ZŤP študentov sa nachádzajú vo VB Ľ.
Štúra – bloku B, ktorý sa bude rekonštruovať. CPŠsŠP RUK v dôsledku tejto skutočnosti žiada
o vyčlenenie dvoch buniek vo Švédskych domkoch VI Družba UK a ich úpravu na bezbariérové izby
(napr. inštaláciou madiel). Mgr. Blažej Svoboda z VI Družba UK uviedol, že tejto žiadosti VI Družba
UK vyhovie. Riaditeľka CPŠsŠP RUK PaedDr. Elena Mendelová, CSc. tiež požiadala o vyčlenenie
kapacity vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK pre ZŤP študentov, ktorí nepotrebujú bezbariérové izby.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA upozornil komisiu na novinový
článok, ktorý vyšiel v denníku SME o tom, že študenti sú neinformovaní o rekonštrukcii VB Ľ. Štúra –
bloku B. Predseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že v súčinnosti s dotknutými súčasťami UK sa
vytvorí komuniké, ktoré sa rozpošle e-mailom všetkým členom akademickej obce UK za účelom ich
informovania o rekonštrukcii VB Ľ. Štúra – bloku B.
Bod č. 6:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Mgr. Filip Vincent poďakoval členom komisie a
hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia:

12:00 hod.

Záznam vyhotovil:
Mgr. Kristína Ormandyová (člen komisie)
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Záznam overili:
RNDr. Vojtěch Przybyla (člen komisie)
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie)
.................................................................
Mgr. Filip Vincent
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK
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