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Zápisnica
z 4. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 15. 6. 2020
Začiatok zasadnutia:
09:35 h.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK
(Nová budova UK, 1. poschodie)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Dodatok č. 2 k Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.
3. Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2020/2021.
4. Zmena cenníkov za ubytovanie v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
5. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení
Univerzity Komenského v Bratislave.
6. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020.
7. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku AS UK.
8. Rôzne.
9. Záver.

Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril podpredseda komisie
JUDr. Filip Vincent, ktorý privítal prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa
prezenčnej listiny. Zasadnutie komisie viedol podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent, keďže
predseda komisie Bc. Matej Gajdoš má pozastavené členstvo v AS UK.
Podpredseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo
z celkového počtu 23 členov komisie prítomných 12 členov).
Podpredseda komisie následne navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke

na zasadnutie komisie:
1. Otvorenie.
2. Dodatok č. 2 k Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.
3. Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2020/2021.
4. Zmena cenníkov za ubytovanie v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
5. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení
Univerzity Komenského v Bratislave.
6. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020.
7. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku AS UK.
8. Rôzne.
9. Záver.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

12

7

12

0

0

Podpredseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol schválený.
Podpredseda komisie následne navrhol za overovateľov zápisnice členku komisie Kristínu Mravcovú
a prorektorku UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. Overovatelia
zápisnice overia obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie. Podpredseda komisie
následne nechal o prednesenom návrhu hlasovať:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK za overovateľov zápisnice z rokovania
komisie určuje prorektorku UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD.
a členku komisie Kristínu Mravcovú.
č. hlas.
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Podpredseda komisie konštatoval, že overovatelia zápisnice boli schválení.
Bod č. 2:

Dodatok č. 2 k Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK

Podpredseda komisie prítomných informoval, že v spolupráci s členom komisie RNDr. Róbertom
Kyselom, PhD. pripravili návrh Dodatku č. 2 k Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací
proces na UK. Následne poďakoval členovi komisie RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. za pomoc pri
príprave predmetného právneho predpisu. Predmetný právny predpis upravuje niektoré návrhy od
zložiek UK participujúcich na ubytovacom procese, upravuje určité pravidlá ubytovacieho procesu
v súvislosti s COVID-19 krízou a tiež precizuje niektoré povinnosti osôb podieľajúcich sa na
ubytovacom procese. Podpredseda komisie následne informoval, že predmetný materiál bol zverejnený
prostredníctvom webového úložiska komisie. Podpredseda komisie tiež uviedol, že predmetný právny
predpis bol posúdený Oddelením legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK a ich pripomienky boli

zapracované do znenia právneho predpisu.
Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš (pozastavené členstvo v AS UK) poďakoval podpredsedovi
komisie JUDr. Filipovi Vincentovi a členovi komisie RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. za prípravu
predmetného právneho predpisu.
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, prečo predložený Harmonogram ubytovacieho
procesu pre akademický rok 2020/2021 nekorešponduje v niektorých označeniach termínov
ubytovacieho procesu s predloženým právnym predpisom. Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent
uviedol, že vytýkané číslovanie termínov v Harmonograme ubytovacieho procesu pre akademický rok
2020/2021 sa upraví v zmysle znenia prerokúvaného právneho predpisu.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla že v zimnom
semestri akademického roka 2020/2021 bude predložený ďalší dodatok k Smernici rektora UK, ktorou
sa upravuje ubytovací proces na UK, ktorý upraví otázku ubytovania zamestnancov UK.
Podpredseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča rektorovi UK vydať Dodatok č. 2
k Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.
č. hlas.
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Podpredseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Bod č. 3:

Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2020/2021

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. v hlavných bodoch
predstavila Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2020/2021 a ďalšie súvisiace
informácie:
 aktuálne je v priebehu ubytovacieho procesu výrazný časový sklz;
 UK dopytovala Úrad verejného zdravotníctva SR s otázkou, či je možné spustiť ubytovací
proces a za akých podmienok;
 požiadala členov komisie o aktívnu participáciu na priebehu ubytovacieho procesu na prelome
júla / augusta 2020;
 informovala, že študijné oddelenia fakúlt UK boli upozornené, aby si od študentov UK do
31. 05. 2020 vyžiadali podklady k bodom za mimoškolské činnosti študentov;
 informovala, že s ohľadom na časový sklz nebude pravdepodobne ubytovací proces úplne
plynulý najmä v otázke informačnej podpory zo strany CIT UK.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč následne informoval, že priebeh elektronického ubytovacieho
procesu nie je úplne jasný s ohľadom na personálne kapacity a finančné možnosti CIT UK.

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, čo presne znamená zmienená participácia zo strany
členov komisie na ubytovacom procese.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč odpovedal, že v súčasnej situácii nevie garantovať, že všetky
procesy, ktoré za normálnych okolností prebiehajú elektronicky, tak prebehnú aj počas leta 2020.
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, že kto ponesie zodpovednosť, ak zlyhá elektronický
ubytovací proces na UK.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč odpovedal, že vyriešenie tohto problému je mimo kompetencie CIT
UK.
Riaditeľka Centra študentov so špecifickými potrebami UK PaedDr. Elena Mendelová, CSc. požiadala
prítomných o to, aby boli v čo najvyššej možnej miere zohľadňované potreby študentov so
špecifickými potrebami a súčasne, aby fakulty UK kládli dôraz na to, aby boli údaje o týchto
študentoch v rámci informačných systémov UK aktuálne.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. ďalej
k ubytovaciemu procesu uviedla:
 ak to bude možné, tak sa plánuje notifikácia študentov žiadajúcich o ubytovanie cez SMS správy;
 v čase podávania žiadostí o ubytovanie budeme mať skupinu uchádzačov o štúdium, ktorí ešte
nebudú vedieť, či sú prijatí na štúdium na UK;
 je možné, že bude meškať vyhotovenie poradovníkov žiadateľov o ubytovanie zo strany
niektorých fakúlt UK.
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, ako funguje párovanie uhradených preddavkov na
kaucie za ubytovanie, ktoré uhrádzajú novoprijatí študenti UK.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč vysvetlil proces párovania úhrad preddavkov na kauciu za
ubytovanie, ktorý vykonávajú zamestnanci CIT UK.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že proces
párovania úhrad preddavkov na kauciu za ubytovanie v minulých rokoch prebiehal spravidla plynule,
pričom určité problémy boli zaevidované len pri zahraničných žiadateľoch o ubytovanie.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč uviedol, že s párovaním úhrad preddavkov na kauciu za ubytovanie
nie je problém vtedy, keď to žiadatelia uhrádzajú zo svojich bankových účtov a uvedú, podľa pokynov,
svoje UOČ ako variabilný symbol. Problémy nastávajú vtedy, keď žiadatelia o ubytovanie pri platbe
neuvedú žiadny variabilný symbol a CIT UK nemá ani iný doklad preukazujúci pôvod úhrady, pretože
vtedy CIT UK musí vyzývať dotknutých žiadateľov o ubytovanie o predloženie dokladu o úhrade
platby a následne ju musí manuálne priradiť k jednotlivým žiadostiam o pridelenie ubytovania.
Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. sa opýtala, prečo párovanie úhrad

preddavkov na kauciu za ubytovanie vykonávajú zamestnanci CIT UK, keď sú podľa prezentovaných
informácií personálne poddimenzovaní.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč odpovedal, že v minulosti všetky dotknuté zložky UK tvrdili, že
párovanie úhrad preddavkov na kauciu za ubytovanie nepatrí do ich kompetencie, a preto to začal
realizovať CIT UK.
Vedúci Oddelenia pre európske projekty a Erasmus+ Rektorátu UK RNDr. Milan Remiš uviedol, že
študenti prichádzajúci na UK cez výmenný študijný program Erasmus+ majú problém s termínom
úhrady kaucie za ubytovanie, pretože je pre nich príliš skorý s ohľadom na proces príchodu na program
Erasmus+.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že rozumie
uvedenému problému študentov prichádzajúcich na program Erasmus+, avšak treba tiež brať ohľad na
to, že ak si študenti prichádzajúci na program Erasmus+ podajú žiadosť o ubytovanie a na ubytovanie
nenastúpia, tak vzniká finančná strata ubytovacím zariadeniam UK.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že s ohľadom na ekonomické dopady COVID-19
krízy je pre VI Družba UK neakceptovateľné znášať ešte aj finančné straty spôsobené nenastúpením
študentov programu Erasmus+ na ubytovanie na VI Družba UK. Následne dodal, že nie je pravidlom
v rámci realizácie programu Erasmus+, že je študentom garantované ubytovanie na ubytovacích
zariadeniach dotknutej univerzity v inom členskom štáte.
Následne medzi prítomnými k tejto otázke prebehla diskusia, ktorej výsledkom bolo to, že posunutie
termínu úhrady kaucie za ubytovanie do 14. 8. 2020 pre študentov v rámci programu Erasmus+ je
akceptovateľné pre všetky zložky ubytovacieho procesu.
Počas rozpravy k bodu sa na rokovanie komisie dostavil člen komisie Mgr. Martin Bača, PhD., čím sa
počet členov komisie prítomných na rokovaní komisie zvýšil na 13.
Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh
uznesenia:
Uznesenie č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
 prerokovala Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2020/2021;
 predkladá prorektorke UK pre vzdelávanie a sociálne veci Harmonogram ubytovacieho
procesu pre akademický rok 2020/2021 s odporúčaním vydať ho.
č. hlas.
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Podpredseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Bod č. 4:

Zmena cenníkov za ubytovanie v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Zmenu cenníkov za ubytovanie v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK predstavil riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK Ing. Peter Petro, ktorému udelil slovo podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent. Riaditeľ VM Ľ.
Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro uviedol, že ide len o drobné zmeny v cenníkoch s ohľadom na
rekonštrukcie niektorých izieb a zvýšenie komfortu niektorých blokov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK,
pričom sa nenavrhuje plošné zvýšenie cien za ubytovanie.
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že v zápisnici z Vedenia UK je prezentované, že
ubytovacie zariadenia UK trpia akútnym výpadkom príjmov v súvislosti s následkami COVID-19
krízy, pričom ako jeden zo spôsobov vyriešenia tohto problému je tam navrhnuté plošné zvýšenie cien
za ubytovanie na ubytovacích zariadeniach UK. Následne sa opýtal, prečo sa teda táto možnosť
nerealizuje.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla,
v súčasnosti sa Vedenie UK rozhodlo nenavrhnúť zvyšovanie cien za ubytovanie s poukazom
finančné dopady COVID-19 krízy na študentov UK a ich rodiny. Následne však dodala, že
budúcnosti bude potrebné zaviesť systém pravidelnej valorizácie cien za ubytovanie s ohľadom
vývoj externých vstupov.

že
na
do
na

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že aj udržiavanie internátov v prevádzkyschopnom
stave, aj keď sú aktuálne prázdne, stojí ubytovacie zariadenia UK finančné prostriedky.
Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč uviedol, že Vedenie UK sa rozhodlo nezvyšovať ceny za
ubytovanie s poukazom na finančné následky COVID-19 krízy na študentov. Zároveň dodal, že na
poskytovaní ubytovania UK netvorí zisk, a preto je potrebné, aby kontext celej situácie prípadného
zvyšovania cien za ubytovanie študentom vysvetlili ich zástupcovia v Komisii pre vysokoškolské
internáty a ubytovanie AS UK.
Vedúci Kancelárie rektora Rektorátu UK Mgr. Róbert Zsembera uviedol, že otázka prípadného
zvyšovania cien za ubytovanie bude otvorená na jeseň roku 2020.
Počas rozpravy k bodu sa na rokovanie komisie dostavila členka komisie Bc. Nina Vlhová, čím sa
počet členov komisie prítomných na rokovaní komisie zvýšil na 14.
Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh
uznesenia:
Uznesenie č. 3:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK
 schváliť cenník za ubytovanie študentov v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 1. 9.
2020;
 schváliť cenník za ubytovanie zamestnancov v VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 1.
9. 2020.
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Podpredseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Bod č. 5:
Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe
ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
Podpredseda komisie následne udelil slovo riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Petrovi Petrovi,
ktorý predstavil jednotlivé žiadosti o nájom:
 v prípade nájomcu Petra Danišová:
o ide o prenájom skladu na bloku Manželských internátov I;
 v prípade nájomcu Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba:
o ide o prenájom priestoru predajne vo vestibule Výškového bloku Ľ. Štúra;
o nájom bol predčasne ukončený dohodou k 31. 5. 2020, pretože z dôvodu uzatvorenia
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v súvislosti s COVID-19 krízou dotknutá prevádzka
prirodzene nemala klientov;
o nájomca mal v minulosti výbornú platobnú disciplínu;
o v prevádzke sú poskytované služby najmä pre študentov v súvislosti s ich štúdiom;
 v prípade nájomcu Mladiinfo, o.z.:
o ide o nájom klubovne v Átriovom domku F;
o predmetný nájomca realizuje vo významnej miere činnosť v prospech študentov (napr.
v oblastiach medzinárodnej mobility alebo zvyšovania osobných zručností študentov);
 v prípade nájomcu Vladimír Srniak:
o ide o nájom skladu na bloku Manželských internátov J;
 člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či je predmetný nájom
v súlade s BOZP a inými bezpečnostnými normami vychádzajúc zo zverejnenej
fotografie dotknutého priestoru;
 riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro odpovedal, že predmetnú
otázku si osobne overoval, a že je to v súlade s BOZP a inými bezpečnostnými
normami;
 v prípade nájomcu SWAN, a.s.:
o ide sa o nájom priestoru pre telekomunikačnú anténu na Výškovom bloku Ľ. Štúra –
bloku B;
o nájomné sa nezvyšuje, pretože je vysoké v porovnaní s obdobnými nájomnými vzťahmi;
 v prípade nájmu nebytového priestoru klubu Unique:
o medzi študentmi bola realizovaná anketa o využití predmetného priestoru, tak ako to
bolo v minulosti sľúbené;
o najviac študentov chce v predmetnom priestore na základe výsledkov ankety aj
v budúcnosti večerný klub;
o VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v predmetnej žiadosti predkladá podmienky verejnej
obchodnej súťaže, ktorá bude zrealizovaná na prenajatie dotknutého priestoru;
o na procese vyhodnocovania verejnej obchodnej súťaže sa bude podieľať aj zástupca
komisie;



v prípade nájomcu Vinisoft, s.r.o.:
o ide o nájom kancelárie v Átriovom domku C.

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh
uznesenia:
Uznesenie č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča Akademickému senátu UK
udeliť predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku UK v správe
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK nájomcom Petra Danišová, Ing. Peter Maretta –
kopírovacia služba, Mladiinfo, o.z., Vladimír Srniak, SWAN, a.s., Vinisoft, s.r.o. a na nebytový
priestor, v ktorom sa v minulosti nachádzal klub Unique, na základe výsledkov verejnej obchodnej
súťaže podľa predloženej žiadosti.
č. hlas.
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Podpredseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 6:
rok 2020

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent prítomných informoval, že prostredníctvom webového
úložiska komisie bola členom komisie predložená Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 vrátane Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám
a ďalším súčastiam UK na rok 2020.
Počas rozpravy k bodu vystúpil riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč, ktorý prezentoval nedostatok
financií pridelených v zmysle prezentovaných dokumentov na činnosť CIT UK v roku 2020, a preto
uviedol, že sa obáva o poskytovanie plynulých služieb zo strany CIT UK v niektorých aspektoch jeho
činnosti. Následne požiadal prítomných o podporu navýšenia financií pre CIT UK.
Medzi prítomnými následne k tejto otázke prebehla diskusia, pričom podpredseda komisie JUDr. Filip
Vincent následne na podklade diskusie predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vyzýva dotknuté zložky UK, aby brali na
zreteľ finančnú náročnosť ubytovacieho procesu na UK vrátane personálnych nákladov zložiek UK
participujúcich na ubytovacom procese.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

14

8

14

0

0

Podpredseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Podpredseda komisie následne predniesol ďalší návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala Metodiku rozpisu dotácie zo
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 vrátane Rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 a odporúča ich Akademickému senátu UK
schváliť.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

14

8

13

0

1

Podpredseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 7:

Návrh zmeny Rokovacieho poriadku AS UK

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent prítomných informoval, že prostredníctvom webového
úložiska komisie bol členom komisie predložený materiál nazvaný Dodatok č. 4 k Rokovaciemu
poriadku AS UK. Následne uviedol, že v predmetnom materiáli sa do kompetencie komisie doplnili
činnosti, ktoré komisia už v súčasnosti aktuálne vykonáva, a on osobne nemá k zneniu materiálu
výhrady.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, tak podpredseda komisie predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 7:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala materiál nazvaný Dodatok č. 4
k Rokovaciemu poriadku AS UK a odporúča ho schváliť v časti kompetencie týkajúcej sa Komisie
pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

14

8

14

0

0

Podpredseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.
Bod č. 8:

Rôzne

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 9:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent poďakoval členom

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia:

11:25 hod.

Zapísal:
JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie)
Zápisnicu vyhotovil:
JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie)
Zápisnicu overili:
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci)
Kristína Mravcová (členka komisie)

.................................................................
JUDr. Filip Vincent
podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK

