
  

 

 

10.03.2020 v Bratislave  

Zápisnica  

z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického 

senátu UK   

spôsobom per-rollam   

(09.03.2020 – 10.03.2020)  
  

  

(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 uznesení spôsobom per-rollam predseda komisie odôvodnil potrebou prijať stanovisko komisie 

k návrhom Ubytovacieho poriadku Vysokoškolského internátu Družba UK, Internátneho poriadku 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK, Internátneho poriadku Študentského domova Lafranconi 

a Organizačného poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK.  

  

Návrhy uznesení:  

1. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie 

zmeny vykonané v Ubytovacom poriadku Vysokoškolského internátu Družba UK a odporúča ho 

schváliť a vydať riaditeľovi Vysokoškolského internátu Družba UK. 

 

2. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie 

zmeny vykonané v Internátnom poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

a odporúča ho schváliť a vydať riaditeľovi Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

3. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie 

zmeny vykonané v Internátnom poriadku Študentského domova Lafranconi a odporúča ho 

schváliť a vydať riaditeľke Študentského domova Lafranconi. 

 

4. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie 

zmeny vykonané v Organizačnom poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

a odporúča ho schváliť a vydať riaditeľovi Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK. 



  

  

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 10. marca 2020 do 13:30 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  :           23  

Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní:   18   

 

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia č.1:    16       

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia č.1:    0   

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia č.1:    2  

 

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia č.2:    16       

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia č.2:    0   

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia č.2:    2  

 

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia č.3:    16       

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia č.3:    0   

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia č.3:    2  

 

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia č.4:    15       

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia č.4:    0   

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia č.4:    3  

  

Návrhy uznesení boli prijaté.  

   

  

Zapísal:  

Matej Gajdoš  (predseda komisie)  

  

 

 

 

       _____________________________ 

 Matej Gajdoš 

  predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

 a ubytovanie AS UK  
   


