20.03.2020 v Bratislave

Zápisnica
z hlasovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického
senátu UK
spôsobom per-rollam
(19.03.2020 – 20.03.2020)

(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 návrhu Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú
pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského
v Bratislave.
Návrh uznesenia:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK berie na vedomie Dodatok
č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie
cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave a odporúča ho
schváliť a vydať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave.

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 20. marca 2020 do 17:30 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
:
Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní:
Jeden člen/ka komisie nehlasoval, ale vyjadril námietku proti per-rollam
hlasovaniu v zmysle čl. 40c ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK.

23
16

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia :
Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia :
Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia :

11
2
3

Celkom vznesených námietok proti per-rollam hlasovaniu
v zmysle čl. 40c ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK :

4

Členka komisie Lucia Procházkova informovala predsedu komisie, že svojim hlasovaním ,,hlasujem
proti“ chcela vzniesť námietku proti hlasovaniu per-rollam v zmysle čl. 40c ods. 2 Rokovacieho
poriadku AS UK a nie hlasovať proti uzneseniu, nakoľko tak urobila po termíne hlasovania
(20.03.2020, 17:30), predseda komisie jej námietku neakceptoval, pretože nebolo dodržané formálne
hľadisko na jej vznesenie, i keď by v prípade jej platnosti táto námietka spôsobila zrušenie per-rollam
hlasovania v zmysle čl. 40c ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK z dôvodu nesplnenia podmienok na
uskutočnenie hlasovania.
V rámci per-rollam hlasovania boli vznesené nasledovné námietky zo strany, niektorých členov
komisie voči návrhu Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa
určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského
v Bratislave :
1. Predmetný dodatok v súčasnom znení môže znamenať to, že rektor UK môže svojim
rozhodnutím zasiahnuť do cenotvorby na fakultných ubytovacích zariadeniach UK, ktoré sú
napojené na rozpočty fakúlt (napr. ŠD Lafranconi FTVŠ UK), čo môže ovplyvniť rozhodovacie
kompetencie dekana príslušnej fakulty UK, ktorý nesie zodpovednosť za hospodárenie aj tohto
ubytovacieho zariadenia.
2. Do procesu rozhodovania nie je zapojená Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS
UK a ani riaditelia internátov, keďže v zmysle navrhovaného znenia môže teoreticky rektor UK
rozhodnúť aj proti vôli riaditeľa ubytovacieho zariadenia.
3. Nie je upravený spôsob, ako by mal o tom rektor UK rozhodnúť a voči akej skupine
ubytovaných (nie je charakterizovaná hromadnosť rozhodovania oproti individuálnej možnosti
rozhodnutia zo strany riaditeľa ubytovacieho zariadenia UK).
4. Dôvod hodný osobitného zreteľa nie je vymedzený taxatívne, ale len demonštratívne.
Návrh uznesenia bol prijatý.
Zapísal:
Matej Gajdoš (predseda komisie)
_____________________________
Matej Gajdoš
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK

