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A KA D E MI C KÝ SE N ÁT
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Bratislava 04 12. 2020

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 04.12.2020
Začiatok zasadnutia:
09:30 hod.
Miesto konania zasadnutia: online cez MS Teams
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení
Univerzity Komenského v Bratislave
Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VMLS – Mlyny UK
Informácia o ďalšom fungovaní Unique
Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave
Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského
Zverejňovanie citlivých údajov študentov v Centrálnom registri zmlúv
Rôzne
Záver

Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda komisie Bc.
Matej Gajdoš, ktorý privítal prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa prezenčnej
listiny. Taktiež prečítal mená členov komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili a ostatných pozvaných
hostí. Následne komisiu informoval o zmenenom počte členov a o ich novom celkovom počte.
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli z celkového
počtu 22 členov komisie prítomní 16-ti členovia).
Predseda komisie následne navrhol za zapisovateľku členku komisie Alexandru Šurinovú a za
overovateľov zápisnice členky komisie Ninu Vlhovú a Kristínu Mravcovú. Overovatelia zápisnice overia
obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie, pričom následne nechal o tomto návrhu
hlasovať:
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Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK za zapisovateľku určuje
Alexandru Šurinovú a za overovateľov zápisnice z rokovania komisie určuje členky
komisie Ninu Vlhovú a Kristínu Mravcovú.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

16

9

16

0

0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Predseda komisie následne navrhol, aby komisia rokovala podľa zmeneného programu oproti
programu uvedenom na pozvánke:
1.

Otvorenie

2.

Prerokovanie príkazu rektora Univerzity Komenského, ohľadne zľavy z ceny
za ubytovanie, k prvému kalendárnemu štvrťroku
3. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe
ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
4. Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VMLS – Mlyny UK
5. Informácia o ďalšom fungovaní Unique
6. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave
7. Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského
8. Zverejňovanie citlivých údajov študentov v Centrálnom registri zmlúv
9. Rôzne
10. Záver
Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie nezaznel,
predseda komisie nechal hlasovať o ním navrhnutom programe rokovania komisie:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje nasledujúci program
rokovania komisie:
1.

Otvorenie

2.

Prerokovanie príkazu rektora Univerzity Komenského, ohľadne zľavy
z ceny za ubytovanie, k prvému kalendárnemu štvrťroku
Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v
správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VMLS – Mlyny UK
Informácia o ďalšom fungovaní Unique
Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave
Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského

3.
4.
5.
6.
7.

2

8. Zverejňovanie citlivých údajov študentov v Centrálnom registri zmlúv
9. Rôzne
10. Záver

č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

16

9

16

0

0

Predseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol schválený.
Bod č. 2:
Prerokovanie príkazu rektora Univerzity Komenského, ohľadne zľavy
z ceny za ubytovanie k prvému kalendárnemu štvrťroku
Príkaz predkladá rektor Univerzity Komenského v Bratislave, avšak pre jeho neprítomnosť
predseda komisie vyzýva JUDr. Michala Káčeríka – vedúceho oddelenia legislatívy a právnych
služieb UK a Mgr. Róberta Zsemberu – vedúceho kancelárie rektora UK, aby o danom príkaze
komisiu informovali.
Mgr. Róbert Zsembera následne uvádza, že na základe záverov z permanentného krízového
štábu a po vyhodnotení epidemiologickej situácie na celom Slovensku, sa rektor Univerzity
Komenského v Bratislave rozhodol poskytnúť 100% zľavu z bytného k prvému kalendárnemu
štvrťroku a to tým ubytovaným, ktorí sa do stanoveného termínu rozhodli uzatvoriť dodatok k
ubytovacej zmluve.
Predseda komisie následne otvoril diskusiu k druhému bodu programu.
Člen komisie Ján Šutý informoval o podnetoch prichádzajúcich od študentov a vzhľadom
k týmto podnetom sa opýtal, či bude študentom umožnené sa na internát vrátiť už v skúškovom
období, aj keď podpísali dodatok a epidemiologická situácia sa zatiaľ výrazne nezlepšila.
Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK, odpovedá, že vzhľadom k momentálnej
epidemiologickej situácii takýmto žiadostiam univerzita nevie vyhovieť a teda nebude možné,
aby sa študenti cez skúškové obdobie na internát vrátili.
Členka komisie Kristína Šlonerová taktiež informovala o podnetoch prichádzajúcich od
ubytovaných študentov, týkajúcich sa kaucie za ubytovanie. Následne sa opýtala na spôsob
platenia druhej časti tejto kaucie za ubytovanie.
Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová PhD. odpovedala, že
táto kaucia by mala byť splatná s prvým bytným, ktoré budú študenti posielať. Zároveň
následne k odpovedi vyzvala aj riaditeľa VI Družba UK Mgr. Ivana Daňa.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo k tejto otázke navrhol, aby študenti skutočne túto
kauciu platili až s prvým bytným – teda až keď sa budú môcť na internát vrátiť a naďalej obývať
svoje izby.
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Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK, reagoval na predošlé odpovede
a uviedol, že kancelária rektora sa taktiež prikláňa k návrhu platby kaucie až s prvým bytným,
ktoré študenti zaplatia.
Člen komisie JUDr. Filip Vincent taktiež vyjadril súhlas s týmto návrhom platenia kaucie.
Následne sa vrátil k otázke od člena komisie Jána Šutého a informoval o predikciách vývoja
covidu-19 a neskôr vyjadril nesúhlas s rozširovaním počtu ubytovaných osôb.
PhDr. Oľga Peštuková, vedúca ubytovacieho zariadenia Lafranconi, taktiež vyjadrila súhlas
s návrhom platby kaucie s prvým bytným.
Člen komisie Ján Šutý sa opýtal na aktuálny počet študentov, ktorí momentálne bývajú na
internátoch a na počet nakazených vírusom covid-19.
Predseda komisie však na túto otázku odpovedal tým, že jej odpoveď bude preriešená v inom
bode programu a následne k slovu vyzval PhDr. Janu Seryjovú – vedúcu prevádzky
ubytovacieho zariadenia Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
PhDr. Jana Seryjová, vedúca prevádzky ubytovacieho zariadenia Jesseniovej lekárskej fakulty
v Martine, sa opýtala, či bude študentom, ktorí sa do tohto dňa rozhodli zostať na internáte
z dôvodu dobrovoľníckej lekárskej činnosti, dodatočne umožnené podpísať dodatok k zmluve
o ubytovaní.
Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK, odpovedal, že v takomto prípade je
možné dodatok podpísať aj dodatočne.
Člen komisie Adam Kováčik sa opýtal podobnú otázku, avšak zameranú na farmaceutov, nie
na medikov.
Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK, odpovedal, že v prípade, ak takáto
situácia vznikne, ju vedenie internátov vyrieši a študentom sa bude snažiť vyhovieť.
K tejto otázke sa následne vyjadril aj JUDr. Michal Káčerík, vedúci oddelenia legislatívy
a právnych služieb UK, pričom upozornil na nutnosť prehodnotenia dodatočného podpísania
dodatku zo strany týchto študentov a to z dôvodu, že by svoje rozhodnutie opäť neskôr zmenili
a na internát sa chceli vrátiť.
Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK, sa na záver opäť uistil o téme kaucie
a potvrdil, že právnu korekciu k tomuto problému rektorát pripraví tak, ako sa zúčastnení
dohodli a síce, že študenti budú túto kauciu platiť až s prvým bytným.
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Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
I. prerokovala príkaz rektora UK ktorým sa poskytuje 100% zľava z ceny za ubytovanie, za
prvý kalendárny štvrťrok 2021 a odporúča ho rektorovi UK vydať.
II. odporúča vedeniu UK, aby sa druhé časti kaucií platili s prvým bytným v nasledujúcom
kalendárnom roku.

č. hlas.
3

prítomných
16

kvórum
9

za

proti

16

0

zdržal sa
0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.

Bod č. 3:

Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe
ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda komisie následne udelil slovo riaditeľovi VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo, ktorý
predstavil jednotlivé žiadosti o nájom:
v prípade spoločnosti Almanach išlo o reklamnú kampaň k novej kantíne v priestoroch
internátov;
v druhom prípade nájomcu Almanach išlo o parkovacie miesta, kde táto spoločnosť
žiada o rozšírenie o ďalšie dve takéto miesta, po dobu piatich rokov;
v treťom prípade, opäť spoločnosť Almanach, ktorá žiadala poskytnutie zľavy z nájmu
za mesiace september, október a december 2020, pričom táto zľava bude udelená pri
platení za mesiace január, február a marec 2021, z dôvodu nemožnosti udeľovať takéto
spätné zľavy pri platení nájmu.
Predseda komisie následne udelil slovo Ing. Ingird Kútnej Želonkovej, PhD., kvestorke
Univerzity Komenského, ktorá predstavila jednotlivé žiadosti o nájom:
v prípade Bordács – Vinyl išlo spoločnosti o sklad, konkrétne o pridanie k už
prenajatému skladu o ďalšiu miestnosť;
v prípade spoločnosti ELPROMER, s.r.o. išlo o žiadosť o predĺženie nájmu do
31.12.2023;
v prípade spoločnosti Integrácia študentov, o.z. išlo o žiadosť s informáciu o zmene
názvu tejto spoločnosti a taktiež navýšenie ceny nájmu nehnuteľného majetku;
v prípade spoločnosti Lux communication išlo o predĺženie zmluvy po dobu jedného
roku;
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v prípade spoločnosti P.J. Servis Holding, s.r.o. išlo taktiež o predĺženie nájmu, v tomto
prípade o 2 roky;
v prípade Bc. Soni Halásovej išlo o ateliér, kde nájomkyňa žiada o predĺženie nájmu o 2
roky, pričom nájomné sa zvyšuje;
v prípade spoločnosti SK PROFESIONAL, s.r.o. išlo taktiež o predĺženie nájmu o 2
roky, pričom nájomné sa zvyšuje;
v prípade Unique išlo o žiadosť od nového nájomcu, pričom v nej žiada o nájom
interiéru v hodnote 1€ na meter štvorcový, po dobu vykonávania rekonštrukcie, teda od
1.2.2020 do 31.8.2021. Po uplynutí tohto časového intervalu sa však tento nájom zvýši
na 8€ za jeden meter štvorcový. Nájomca taktiež žiada o pridanie tzv. covid-doložky
k zmluve, pričom daná zmluva v prípade pandémie, alebo inej podobnej situácie,
nájomcovi umožní platiť len 50% tejto ceny z nájmu. Zmluva bude následne uzatvorená
na 10 rokov;
v prípade UPC Mosty išlo o žiadosť o predĺženie nájmu, po dobu jedného roka, pričom
po uplynutí toho obdobia sa prehodnotí cena nájmu a samotný prenájom daného
nehnuteľného majetku;
v prípade spoločnosti VERY GOODIES SK, s.r.o. išlo o prenájom miesta pre
potravinový automat. Pri tomto prípade došlo k mylnému zverejneniu inej zmluvy
s touto spoločnosťou ako tej, ktorá bola podpísaná. Spoločnosť však taktiež žiadala
o predĺženie nájmu, pričom nájomné sa zvyšuje.
Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK
I. odporúča udeliť súhlas s predloženými návrhmi nájmov nehnuteľného majetku v správe
ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave;
II. odporúča udeliť súhlas Akademického senátu UK s predloženými návrhmi o znížení
nájmu nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského
v Bratislave.
Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie Marco Obetko, čím sa počet členov komisie
prítomných na rokovaní komisie zvýšil na 17.
č. hlas.
4

prítomných
17

kvórum
10

za
17

proti

zdržal sa

0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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Bod č. 4: Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VMLS – Mlyny UK.
JUDr. Michal Káčerík, vedúci oddelenia legislatívy a právnych služieb UK, komisiu
informoval o právnych záležitostiach týkajúcich sa urovnania s nájomníkmi VMLS – Mlyny
UK. JUDr. Michal Káčerík zároveň komisiu informoval o nasledovnom:
nájomcovia žiadajú o ukončenie pôsobenia vo fitnescentrách Keraton a Hektor, pričom
fitnescentrum Diana je už užívané iným nájomcom;
starí nájomcovia majú stále záujem o užívanie čajovne Aura a klubu Musicat;
starí nájomcovia majú záujem Univerzite Komenského odovzdať celý tzv. funkčný
podnikateľský koncept, resp. vybavenie týchto fitnescentier, stavebné úpravy a profily na
sociálnych sieťach, pričom cena za horeuvedený celok činí 75 000 €, vrátane DPH;
starí nájomcovia majú taktiež záujem Univerzite Komenského odovzdať vybavenie klubu
UNIQUE, pričom však zároveň požadujú zaplatenie stavebných úprav,
elektrotechnických zariadení a vzduchotechniky, a to všetko za sumu 25 000 €, bez DPH;
JUDr. Michal Káčerík ďalej komisiu informoval, že protistrana, resp. starí nájomcovia boli
informovaní, že vzhľadom na výšku ich dlhu, ktorý činí 60 000 €, tento rozdiel tvorí 30 000 €
a teda v takomto prípade by museli byť využité mechanizmy verejného obstarávania.
Člen komisie JUDr. Filip Vincent následne, vzhľadom k týmto informáciám, apeloval na
komisiu, aby Univerzita Komenského pokračovala v súdnych sporoch s predmetnými
nájomcami, a členov komisie požiadal o vyjadrenie nesúhlasu s prezentovanou dohodou.
Predseda komisie vyjadril súhlas s apelom člena komisie JUDr. Filipom Vincentom.
Člen komisie Ján Šutý sa následne opýtal na viac podrobností k situácii ohľadne klubu Unique,
čajovne Aura a klubu Musicat.
JUDr. Michal Káčerík, vedúci oddelenia legislatívy a právnych služieb UK, odpovedal
a uviedol, že v prípade klubu Unique išlo o uplynutie zmluvy a to ku dňu 31.12.2019, teda od
tohto dňa je jej užívateľom Univerzita Komenského. Ďalej uviedol, že v prípade fitnescentier
je jedno z nich už užívané novým nájomcom, pričom zvyšné dve zostávajú nedoriešené.
Čajovňa Aura je v tomto prípade v procese vykonateľného rozhodnutia a pri klube Musicat je
momentálne stanovené pojednávanie.
Člen komisie Samuel Omasta sa opýtal na fitnescentrá Diana a Hektor, respektíve ich
doriešenie.
JUDr. Michal Káčerík, vedúci oddelenia legislatívy a právnych služieb UK, uviedol, že tieto
dve fitnescentrá nie sú doriešené a momentálne prebieha súdne konanie, pričom pojednávanie
však zatiaľ nebolo vytýčené.
Člen komisie Samuel Omasta sa ďalej opýtal, či univerzita plánuje pokračovať v plánoch
bývalého riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Petra, konkrétne v prebratí riadenia
spomínaných fitnescentier univerzitou.
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JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že tento problém zatiaľ nie je vyriešený a je skoro na jeho
riešenie, vzhľadom na epidemiologickú situáciu a fakt, že na internátoch je momentálne malý
počet študentov.
Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK, odporúča
neudeliť súhlas Akademického senátu UK s dohodou o urovnaní s nájomníkmi v Mlynskej
doline.

č. hlas.
5

prítomných
17

kvórum
10

za

proti

17

zdržal sa

0

0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté a teda komisia
neodporúča Akademickému senátu UK takúto dohodu prijať.

Bod č. 5: Informácia o ďalšom fungovaní Unique
spojený s
Bod č. 6: Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave:
Ing. Ingird Kútna Želonková, PhD., kvestorka Univerzity Komenského, komisiu informovala
o pridelení dotácií, pričom táto bola rozdelená na bežnú aj kapitálovú dotáciu. Pričom časť
z tejto dotácie bola rozdelená medzi tri internáty Univerzity Komenského, konkrétne Mlyny,
Družbu a Lafranconi.
Kapitálové dotácie s ktorými bola komisia oboznámená boli nasledovné:
pre VMLS – MLYNY UK boli pridelené peniaze na rekonštrukciu ďalších jadier
nových blokov. Zároveň informovala o finišovaní projektu s verejným obstarávaním,
ktorý sa zameriava nie len na spomínané jadrá, ale aj na strechy a podlahy tohto
internátu;
ďalšia kapitálová dotácia sa týkala vybudovania a pokrytia Wi-Fi sietí;
posledná kapitálová dotácia, s ktorou bola komisia oboznámená, sa týkala vypracovania
dokumentu na komplexnú rekonštrukciu Bloku A. Tento dokument sa univerzita
rozhodla spracovať pre prípad potreby predčasne.
Bežné dotácie, s ktorými bola komisia oboznámená, sa týkali:
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výmeny nábytku, konkrétne v rekonštruovaných častiach budov;
výmeny balkónových zábradlí Bloku A aj Bloku B, pričom táto investícia je považovaná
za veľmi dôležitú a v prípade potreby budú prostriedky na jej dokončenie získané
z vlastných zdrojov;
výmeny nábytku Bloku A, plus svojpomocných úprav, potrebných na zvýšenie
štandardu ubytovania;
a nakoniec, výmeny podlahy v rámci Átriových domčekov, pričom rekonštrukcia
všetkých týchto častí a blokov bude v sume 3 703 000€.
Predseda komisie následne vyzval kvestorku Univerzity Komenského a prorektora UK pre
vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD, aby komisii ozrejmili aj informácie
týkajúce sa klubu Unique.
Ing. Ingird Kútna Želonková, PhD., kvestorka Univerzity Komenského, komisiu informovala,
že s najväčšou pravdepodobnosťou bude možné tento klub v septembri otvoriť s tým, že bude
plniť také účely, aké si univerzita predstavuje. Ďalej komisiu informovala, že noví nájomcovia
majú záujem využívať aj vonkajšiu terasu, k čomu sa vedenie univerzity postavilo veľmi
kladne, a teda s takýmto návrhom boli spokojní.
Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk potom opísal samotný výber
víťaza súťaže o klub Unique nasledovne:
na základe výsledku ankety bola vypísaná súťaž, do ktorej sa prihlásilo päť záujemcov,
z ktorých si následne komisia vybrala dvoch najlepších. Týchto si ďalej zvolená komisia
prizvala k ďalšiemu kolu, kde si podrobne vypočula návrhy od oboch záujemcov.
Nakoniec, po zvážení rôznych faktorov a na základe tohto druhého kola, sa komisia
rozhodla pre úplného víťaza.
Doc. PhDr. Radomír Masaryk taktiež dodal, že víťaz tejto súťaže už má skúsenosti
s prevádzkovaním priestoru a taktiež s akustikou, ktorá je na internátoch naozaj dôležitá, keďže
všetko musí byť nastavené tak, aby študenti žijúci na týchto internátoch neboli pri svojom štúdiu
rušení. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy taktiež komisiu uistil, že nový nájomca tohto
priestoru a taktiež priestoru vonkajšej terasy, bude dbať na všetky pravidlá nočného pokoja
a teda ani vonkajšia terasa nebude študentov ubytovaných v areáli nijako obmedzovať.
Predseda komisie následne pripomenul, že výberová komisia, ktorá sa zaoberala súťažou o klub
Unique, bola zastúpená aj členom tejto komisie – Erikom Tóthom.
Člen komisie Samuel Omasta sa následne opýtal, o ktorú terasu konkrétne ide.
Doc. PhDr. Radomír Masaryk odpovedal, že sa jedná o priestor za klubom Unique. K tomu
zároveň opäť uistil, že fungovanie tejto terasy bude nastavené skutočne tak, aby študentov
nerušilo.
Člen komisie Ján Šutý sa následne opýtal na priebeh a plány rekonštrukcie Átriových
domčekov.
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Ing. Ingird Kútna Želonková, PhD., kvestorka Univerzity Komenského, odpovedala, že študenti
budú kvôli tejto rekonštrukcii pravdepodobne preubytovávaní a celkový plán priebehu
rekonštrukcií sa ešte upraví.
Predseda komisie následne vyzval riaditeľa VI Družba UK Mgr. Ivana Daňa, aby komisiu
informoval o aktuálnej situácii na internáte Družba.
Mgr. Ivan Daňo nadviazal na kvestorku Univerzity Komenského a komisiu informoval, že:
internát Družba momentálne prechádza rekonštrukciami. Spomenul kotolňu, Blok D1,
pričom do konca januára 2021 bude hotový návrh projektu a realizácia tohto projektu je
naplánovaná na mesiace máj až august;
internát Družba má naplánovanú výmenu nábytku a už vykonané kompletné pokrytie
celého internátu Wi-Fi sieťou;
do roku 2021 budú všetky pridelené dotácie na tento internát vyčerpané;
na internáte Družba sú momentálne dvaja nakazení.
Predseda komisie nadviazal na riaditeľa VI Družby UK a vyzval Mgr. Anetu Taňašiovú alebo
Ing. Ingird Kútna Želonková, PhD, aby komisiu informovali o momentálnej situácii spojenej
s vírusom covid-19 a o počte nakazených študentov v Mlynskej doline.
Mgr. Aneta Taňašiová, vedúca prevádzkového úseku UK, odpovedala, že momentálne je
v Mlynskej doline jeden pozitívny študent, pričom ďalší má podozrenie a čaká na výsledok
testu.
Člen komisie Adam Kováčik sa opýtal, ako prebieha starostlivosť a zabezpečovanie
stravy nakazeným študentom v Mlynskej doline.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že internát Družba postupuje podľa vnútornej
smernice, ktorá sa týka covid-doložky. Internát týmto študentom dodáva dezinfekciu a čistiace
prostriedky, avšak samotné umývanie a dezinfikovanie už nakazení musia zvládnuť sami.
Zároveň však uviedol, že momentálne sa nakazení sami dohadujú s inými študentmi, ktorí im
donesú pred dvere jedlo a iné potrebné veci. Všetci však majú kontakt na zodpovedných, a teda
možnosť o takúto pomoc požiadať aj samotný internát.
Riaditeľ VI Družba na záver ešte dodal, že v prípade vrátenia sa študentov na internát a teda
zvýšenia počtu nakazených ubytovaných internát nebude schopný takúto situáciu zvládať.
Člen komisie Adam Kováčik sa opäť opýtal na priebeh starostlivosti a zabezpečovanie stravy
nakazeným študentom v Mlynskej doline. Zároveň povedal, že bol konfrontovaný
s konkrétnym prípadom, kde pozitívne testovaný študent, ubytovaný na internáte, nedostal od
internátu stravu a celý deň tak musel zostať sám na izbe, bez možnosti konzumácie jedla.
Mgr. Aneta Taňašiová, vedúca prevádzkového úseku UK odpovedala, že každý študent, ktorý
sa ocitne v izolácii na internáte, je informovaný o možnostiach donášky jedla z Venzy.
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy, dodal, že akonáhle
kompetentní zachytili podobný problém, dohodli sa, že vedenie internátu každý deň kontaktuje
nakazených študentov v izolácii a informuje sa o ich psychickom stave, aj o tom, či niečo
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nepotrebujú. Zároveň dodal, že mu skutočne každý deň prichádza email s informáciami o tom,
koľko sa takýchto študentov nachádza v izolácii a či boli kontaktovaní.
Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, koľko študentov zostalo v Mlynskej doline.
Mgr. Aneta Taňašiová odpovedala, že v Mlynskej doline je momentálne 1120 ubytovaných.
Člen komisie Ján Šutý sa ďalej opýtal, či majú študenti možnosť úplného zrušenia ubytovacej
zmluvy.
Mgr. Aneta Taňašiová odpovedala, že študenti zrušiť zmluvu môžu, s tým, že v takomto
prípade majú prednosť tí študenti, ktorí sú momentálne fyzicky na internáte a majú záujem sa
odsťahovať.
Predseda komisie následne vyzval PhDr. Janu Seryjovú, riaditeľku internátu v Martine, aby
komisiu informovala o situácii na ich internáte.
PhDr. Jana Seryjová odpovedá, že na internáte je momentálne ubytovaných 208 študentov
a pozitívny prípad neevidujú žiadny. Taktiež informovala, že sú pripravení na výskyt vírusu
covid-19, keďže si internát už v minulosti prešiel kompletnou karanténou.
Predseda komisie ďalej vyzval PhDr. Oľgu Peštukovú, vedúcu ubytovacieho zariadenia
Lafranconi, aby zúčastnených informovala o situácii na ich internáte.
PhDr. Oľga Peštuková odpovedala, že na internáte Lafranconi je momentálne ubytovaných 32
študentov, pričom neevidujú žiadny pozitívny prípad.
Taktiež dodala, že internát plánuje opravy ubytovacích aj spoločných priestorov, výmenu
interiéru spoločných aj sociálnych priestorov a sociálnych zariadení, modernizáciu
študentských izieb a nákup nábytku a doplnkov. V januári internát plánuje riešiť proces
verejného obstarávania, pričom po vysúťažení firmy by v máji mala začať samotná realizácia
a rekonštrukcia.
PhDr. Jana Seryjová, riaditeľka internátu v Martine, nadviazala na túto tému a dodala, že
internát sa v tomto smere spolieha na vlastné zdroje, keďže na tento internát neboli vyčlenené
dotácie.
Predseda komisie následne riaditeľov internátov požiadal, aby začiatkom budúceho
kalendárneho roka komisii predložili víziu rekonštrukcií na rok 2021.
Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK, predsedu komisie doplnil, že PR
oddelenie Univerzity Komenského v tomto mesiaci plánuje na internetovú stránku internátov
doplniť informácie o dotáciách, ktoré Ministerstvo školstva Univerzite Komenského schválilo
a ktoré konkrétne projekty sa budú realizovať.
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu o tomto bode a prešiel k ďalšiemu bodu, podľa
programu rokovania.
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Bod č. 7: Zverejňovanie citlivých údajov študentov v Centrálnom registri zmlúv.
Z rokovania komisie odišla členka komisie Nina Vlhová, čím sa počet členov komisie
prítomných na rokovaní komisie znížil na 16.
Predseda komisie zúčastnených informoval, že o tomto probléme bol informovaný kolegom
z Akademického senátu Askarom Gafurom, ktorého následne vyzval, aby komisii objasnil
konkrétnosti týkajúce sa tejto témy.
Člen Akademického senátu Askar Gafura odpovedal, že v Centrálnom registri zmlúv, pri
Univerzite Komenského, sú zverejnené ubytovacie zmluvy so študentmi, obsahujúce ich meno
a trvalé bydlisko.
Askar Gafura následne poprosil Mgr. Ladislava Kovára o objasnenie právnej podstaty tohto
problému.
Mgr. Ladislav Kovár, člen centra informačných technológií a zodpovedná osoba podľa GDPR,
k tomuto hneď na začiatok uviedol, že názov tohto bodu nie je korektný, keďže sa nejedná
o zverejňovanie citlivých údajov študentov, ale o zverejnenie osobných údajov.
Ďalej komisiu informoval o tzv. infozákone, ktorý univerzitu núti akúkoľvek uzatvorenú
zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv. Dôležitá informácia, ktorá zároveň musí byť
zverejnená je, s ktorou osobou sa táto zmluva uzatvára. Vedenie sa teda rozhodlo v tomto
registri zverejniť meno, priezvisko, trvalé bydlisko a výšku sadzby, ktorú daný človek zaplatil.
Všetky ostatné informácie zo zmluvy v tomto registri zverejnené nie sú. Konkrétne však ide iba
o šablónu zmluvy a dokument, v ktorom sú zverejnené už spomínané údaje, teda celé zmluvy
zverejnené nie sú.
Problémom je, že Centrálny register zmlúv odmieta z tohto registra čokoľvek vymazať, aj
napriek tomu, že v spomínanom zákone je uvedené, že zmluva musí byť zverejnená najmenej
po dobu piatich rokov, od skončenia účinnosti.
Mgr. Ladislav Kovár však zároveň komisiu informoval, že Centrálny register môže upraviť
zverejnené dokumenty, teda je možné na vyžiadanie vymazať napríklad informáciu o trvalom
bydlisku. S týmto však zároveň dodal, že to nepovažuje za dobré riešenie a zverejňovanie
takýchto dát nie je v súlade s GDPR.
Ďalej povedal, že s týmto problémom kontaktoval priamo Úrad vlády SR, avšak ani tento krok
nepomohol k vyriešeniu daného problému. Nakoniec navrhol kontaktovanie Úradu na ochranu
osobných údajov, prípade ombudsmanku, avšak v oboch prípadoch na základe podnetu
Akademického senátu.
Člen Akademického senátu Askar Gafura následne na túto debatu ďalej nadviazal a dodal, že
tento problém konzultoval aj s predsedom ŠRVŠ a táto rada sa spomínaným problémom taktiež
plánuje zaoberať a to aj z hľadiska iných univerzít. Zároveň na záver komisiu požiadal uznanie
problému a o stanovisko.
Z rokovania komisie odišla členka komisie Kristína Šlonerová, čím sa počet členov komisie
prítomných na rokovaní komisie znížil na 15.
Z rokovania komisie odišiel člen komisie Christopher Steinemann, čím sa počet členov komisie
prítomných na rokovaní komisie znížil na 14.
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Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK,
I. vidí skutočnosť zverejňovania osobných údajov študentov pri zmluvách o ubytovaní
v Centrálnom registri zmlúv, ako vážny problém týkajúci sa ochrany osobných údajov
študentov;
II. vyzýva reprezentantov Univerzity Komenského v reprezentáciách vysokých škôl, aby
podnikli kroky k riešeniu situácie.

č. hlas.
6

prítomných
14

kvórum

za

8

15

proti
0

zdržal sa
0

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Bod č. 9: rôzne.
Ján Šutý sa opýtal, či je študentom, ktorí podpísali dodatok, umožnené prísť na internát a zobrať
si potrebné veci, ktoré si tam po svojom odchode nechali alebo zabudli.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že študenti boli vyzvaní, aby si na svojich
izbách nenechali žiadne predmety, ktoré by vyslovene potrebovali k svojmu štúdiu alebo
osobnému životu. Teda nie sú púšťaní späť na internáty, nemajú kľúče od svojich izieb, ani
preukazy, ktoré by ich pustili cez turnikety.
Člen komisie, Adam Kováčik sa opýtal, v akom režime momentálne funguje Univerzitné
pastoračné centrum.
Mgr. Aneta Taňašiová, vedúca prevádzkového úseku UK, odpovedala, že za fungovanie tohto
centra zodpovedá samotný nájomca, avšak aj napriek tomuto faktu vedenie internátov realizuje
priebežné kontroly ohľadne dodržiavania opatrení a teda v čase, keď toto centrum malo, resp.
má byť zatvorené, tak zatvorené bolo.
Člen komisie Ján Šutý následne poďakoval vedeniu za udelenie 100% zľavy z ubytovania
a zároveň za možnosť niektorým študentom ostať fyzicky na internáte.
Člen komisie Samuel Omasta sa opýtal, či univerzita zvažuje, že bude letný semester prebiehať
prezenčne.
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Člen komisie a zároveň člen permanentného krízového štábu JUDr. Filip Vincent odpovedal,
že zatiaľ bude dištančné len skúškové obdobie a o druhom semestri sa následne neskôr
rozhodne.
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy, doplnil, že univerzita
plánuje rozhodné stanovisko dať najneskôr na konci januára, pričom rozhodujúce budú
vianočné sviatky a vývoj pandémie po nich. Taktiež informoval, že vedenie univerzity zvažuje
aj testovanie študentov a iné rôzne opatrenia, aby sa cez letný semester mohli vrátiť, ak nie
všetci, tak aspoň časť študentov.
Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD na túto tému
nadviazala a dodala, že s najväčšou pravdepodobnosťou do školy a na internát pôjdu tí študenti,
pre ktorých je to nevyhnutné – teda takí, ktorí celý letný semester nemali povinné praktické
cvičenia, ako napríklad prírodovedecká fakulta, alebo Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky.
Bod č. 7:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Matej Gajdoš poďakoval členom
komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia: 11:55 hod.
Zapísala:
Alexandra Šurinová (členka komisie)
Zápisnicu vyhotovila:
Alexandra Šurinová (členka komisie)
Zápisnicu overili: Nina Vlhová a Kristína Mravcová (členky komisie)

..........................................................
Bc. Matej Gajdoš
predseda Komisie pre vysokoškolské
internáty a ubytovanie AS UK
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