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Bratislava  03. 08. 2020 

 

Zápisnica  
z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického 

senátu UK  

spôsobom per-rollam  

(18. 07. 2020 – 19. 07. 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 uznesenia spôsobom per-rollam podpredseda komisie odôvodnil potrebou schváliť rozdelenie 

ubytovacej kapacity na ubytovacích zariadeniach UK na akademický rok 2020/2021.  

 

Návrh uznesenia: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK  
I. schvaľuje rozdelenie počtu miest vo vysokoškolských internátoch (reálnej ubytovacej kapacity) a 
ich dislokácie na akademický rok 2020/2021 podľa priložených materiálov,   
II. poveruje podpredsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vykonať všetky 
potrebné opatrenia v súvislosti s ubytovávaním žiadateľov na akademický rok 2020/2021 s 
poukazom na čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu UK č. 8/2017 v znení neskorších predpisov. 
  

Podpredseda komisie podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne 

určil lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia osobitne, a to do 19. júla 2020 do 16:00 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. 
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Počet všetkých členov komisie :     23 

Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní:    14 (60,87 %), z toho:  

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh:    14    

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: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

 

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

 JUDr. Filip Vincent 

 podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
 


