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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440  

  814 99 Bratislava 1 

__________________________________________________________________________________
 

 
Bratislava 17. 9. 2020  

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia  

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

 

Začiatok zasadnutia: 10:15 h. 

Miesto konania zasadnutia: MS-Teams 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

Program zasadnutia:  

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.   

2. Tlačová správa ŠRVŠ zo dňa 11.09.2020 

3. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave 

a prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Bod č. 1:  Otvorenie  

 

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril podpredseda Bc. Matej 

Gajdoš, ktorý privítal vedenie Univerzity Komenského v Bratislave, prítomných členov komisie a 

ďalších prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Bc. 

Matej Gajdoš. 

 

Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z 

celkového počtu 23 členov komisie prítomných 16 členov).   

 

Predseda komisie navrhol člena komisie Bc. Andreja Feješa ako zapisovateľa zápisnice, ktorý súhlasil. 

Následne predseda komisie dal hlasovať.  
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č. hlas.  prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

1 16  9  16  0  0  

 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK ako zapisovateľa určuje člena komisie Bc. 

Andreja Feješa.  

 

Predseda komisie následne navrhol za overovateľov zápisnice člena komisie Adama Kováčika 

a riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Petra Petra. Overovatelia zápisnice 

overia obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie. Predseda komisie následne 

nechal o prednesenom návrhu hlasovať:  

 

č. hlas.  prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

2 16  9  16  0  0  

 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK za overovateľov zápisnice z rokovania 

komisie člena komisie Adama Kováčika a riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

Ing. Petra Petra. 

 

Predseda komisie konštatoval, že overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

Predseda komisie následne navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke na 

zasadnutie komisie:  

 

1. Otvorenie.   

2. Tlačová správa ŠRVŠ zo dňa 11.09.2020 

3. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave 

a prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

č. hlas.  prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

3 16 9 16 0  0  

 

Predseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 
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Bod č. 2: Tlačová správa ŠRVŠ zo dňa 11.9.2020 

 

Predseda komisie informoval o svojom konaní v ŠRVŠ, svojom odmietavom stanovisku k tlačovej 

správe ŠRVŠ z 11.9.2020, o vzdaní sa členstva v predsedníctve ŠRVŠ a stručne predstavil bod 

programu. Následne odovzdal slovo rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD.  

 

Rektor UK prof. Marek Števček PhD. vyjadril znepokojenie k vyjadreniu a tlačovej správe ŠRVŠ. 

Následne informoval komisiu o stretnutí zástupcov komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK, vedenia UK a ŠRVŠ, pri ktorom bolo hlavným bodom programu pripravenosť internátov na 

situáciu spojenú s pandémiou COVID 19. Ako vedľajší bod stretnutia bola rekonštrukcia internátov.  

 

Rektor UK prof. Marek Števček PhD. považuje následnú správu ŠRVŠ zo dňa 11.9.2020 za absolútne 

nepravdivú a neprijateľnú, pričom zdôraznil, že ŠRVŠ disponovala všetkými informáciami o stave 

a rekonštrukcií internátov, ktoré boli verejne dostupné a taktiež o čerpaní dotácií na ich rekonštrukciu a 

revitalizáciu.  

 

Rektor UK prof. Marek Števček PhD. osobne vyzdvihol konanie predsedu komisie Bc. Mateja Gajdoša 

a poďakoval za promptné zvolanie mimoriadnej komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS 

UK. 

 

Riaditeľ vysokoškolského internátu Družba Mgr. Ivan Daňo informoval komisiu o investovaní, čerpaní 

dotácie na rekonštrukciu a revitalizáciu internátov, pričom zdôrazňoval najnovšie ukončené projekty. 

Informoval komisiu o projektovej pripravenosti vysokoškolského internátu Družba do nasledujúceho 

obdobia.  

 

Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval komisiu o najnovšej 

projektovej dokumentácii Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny: študovne, postupná výmena 

okien, podláh, wifi sietí a iných.  

 

Kvestora Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala o čerpaní dotácie z ministerstva školstva, 

ktorých účelom bola rekonštrukcia a revitalizácia internátov UK. Oboznámila členov komisie 

o konkrétnom nakladaní s financiami a účele finančnej dotácie.  

 

RNDr. Róbert Kysel sa opýtal vedenia UK, prečo UK nevyčerpala celú finančnú dotáciu, koľko peňazí 

sa reálne vyčerpalo a koľko peňazí sa dokáže vyčerpať v nasledujúcom období. Následne sa opýtal, 

v akom časovom horizonte sa bude realizovať rekonštrukcia Výškového bloku B v Mlynskej doline. 

Ďalej sa opýtal, prečo sa celá dotácia nepoužila na rekonštrukciu Výškového bloku B.  

 

Rektor JUDr. Marek Števček PhD. odpovedal, že nie je možné vyčerpať celú dotáciu na Výškový blok 

B, nakoľko nebola počas minulého vedia internátu a UK pripravená projektová dokumentácia, pričom 

by bola celková dotácia nedostačujúca pre celkovú rekonštrukciu. Následne informoval o zmene 

stratégie rekonštrukcií internátov v zmysle čiastkových obnov.  

 

Kvestora Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že sa realizujú projektové dokumentácie na 

rekonštrukciu Výškových blokov A, B.  
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Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro odpovedal a informoval 

komisiu o štádiu riešenia projektovej dokumentácie – odovzdanie projektovej dokumentácie v januári 

2021, pričom pripravujú aj iné parciálne projekty rekonštrukcie. Informoval o nutnosti čiastkových 

rekonštrukcií Výškového bloku A z dôvodu havarijného stavu budovy.  

 

Riaditeľ vysokoškolského internátu Družba Mgr. Ivan Daňo odpovedal a doplnil, že neschopnosť 

čerpania celkovej dotácie na rekonštrukciu pramení z projektovej nepripravenosti bývalého vedenia, 

pričom internát Družba svoje rekonštrukcie realizoval z vlastných zdrojov. Následne informoval 

o pružnom vytvorení projektových dokumentácie, ktoré boli následne urýchlene realizované. Na záver 

dodal, že komplexná rekonštrukcia by výrazne narušila ubytovací proces študentov a neschopnosť 

ubytovania študentov z dôvodu rekonštrukcií celých budov.  

 

Vedúca malého ubytovacieho zariadenia Študentský domov PhDr. Oľga Peštuková reagovala na 

diskusiu a uviedla, že Študentský domov sa nedostal k financiám na rekonštrukciu pri bývalej 

projektovej dokumentácií a čerpaní dotácie na Výškový blok B. Následne ocenila zmenu stratégie 

rekonštrukcií internátov z celkovej rekonštrukcie na parciálne obnovy.  

 

Členka komisie Bc. Nina Vlhová verejne vyjadrila podporu vedeniu UK aj riaditeľom internátov 

v kontexte tlačovej správy ŠRVŠ z 11.9.2020 a odmietavý postoj ku vydanému tlačovému materiálu 

ŠRVŠ. Následne ocenila transparentnosť vedenia UK a internátov UK pri realizáciách rekonštrukcií 

internátov UK a riešenia rekonštrukcií s ohľadom na ubytovaných študentov. 

 

Člen komisie Ján Šutý vyjadril znepokojenie v súvislosti s tlačovou správou ŠRVŠ z 11.9.2020, pričom 

poukazoval na nepravdivé informácie v obsahu tlačovej správy.  

 

Predseda komisie uzavrel diskusiu k bodu č. 2 a predniesol návrh uznesenia.  

 

Uznesenie č. 1:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK konštatuje, že na Univerzite Komenského 

v Bratislave sa investuje do rozvoja ubytovacích zariadení, a tým sa prispieva k zvyšovaniu komfortu 

a bezpečnosti ubytovaných. Univerzita Komenského v Bratislave využíva na úhradu nákladov 

spojených z rekonštrukciami ubytovacích zariadení finančné prostriedky z vlastnej činnosti, a nielen 

z prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu.  

 

Uznesenie č. 2:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK žiada riaditeľov vysokoškolských 

internátov UK, aby priebežne informovali komisiu o stave rekonštrukčných a modernizačných prác 

na vysokoškolských internátoch. 

 

č. hlas.  prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

4 16 8 16 0  0  

 

Podpredseda komisie konštatoval, že obe uznesenia boli schválené.  
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Bod č. 3:  Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v 

Bratislave a prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš vyzval vedenie UK, aby informovalo komisiu o danom bode 

rokovania.  

 

Rektor prof. JUDr. Marek Števček PhD. ocenil prácu zainteresovaných, poverených a kompetentných 

členov v súvislosti s prípravou plánov, opatrení a pripravenosti UK na pandémiu COVID 19 

v nasledujúcom akademickom roku. Následne vyzval vedúceho kancelárie rektora Mgr. Róberta 

Zsemberu o podanie bližších informácií. 

 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Róbert Zsembera informoval o opatreniach UK a pripravenosti na 

druhú vlnu pandémie COVID 19. Počas leta UK vypracovala pandemický plán a tzv. semafor 

v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom UK 

poskytla ucelený prehľad možností vysokých škôl v súvislosti s výučbou, hygienickými opatreniami 

a ubytovania v závislosti od pandémie COVID 19. Vedenie UK a rektorát UK vypracovali smernicu 

rektora v súvislosti s krízovými situáciami a príkaz rektora, ktorý špecifikoval jednotlivé podmienky na 

fakultách a ich súčastiach. Ďalej informoval o možnostiach ubytovacích zariadení, ich opatrení 

a pripravenosť na možné prepuknutie nákazy COVID 19 na internátoch UK. Mgr. Zsembera 

informoval komisiu o prijímaní opatrení, ktoré boli vydané Úradom verejného zdravotníctva, 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Krízovým štábom. Následne informoval o aktuálnom 

množstve infikovaných na internáte. Ďalej informoval o opatreniach súvisiacich s internátmi, ako sú 

zákaz návštev ubytovaných, povinné nosenie rúšok v objektoch internátu. Informoval komisiu 

o aktuálnom stave internátov v súvislosti s COVID semaforom, pričom dva objekty sa nachádzajú 

v oranžovej fáze. Následne informoval o karanténnych možnostiach internátu a ich realizáciu. 

 

Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. dodal a apeloval na komisiu, aby bola nápomocná pri 

dodržiavaní opatrení na internátoch, pričom dával na zreteľ sociálny život študentov na internátoch. 

Následne informoval o význame semaforu, pričom vysvetľoval, čo znamenajú jednotlivé fázy (zelená 

fáza, oranžová fáza, červená fáza). 

 

Členka komisie Kristína Šlonerová upozornila, že študenti na internátoch nedodržujú opatrenia 

a nariadenia vydané Univerzitou Komenského v Bratislave. 

 

Predseda Bc. Matej Gajdoš apeloval na členov komisie, ktorí sú ubytovaní na internátoch UK, aby 

v prípade, že zistia nedodržovanie nariadení a opatrení za účelom ochrany pred rozvojom pandémie 

COVID 19, upozorňovali či študentov alebo zamestnancov internátov na možnosť sankcií.  

 

Predseda Bc. Matej Gajdoš sa opýtal na možnosť ubytovania študentov pracujúcich v prvej línií 

(odberné miesta, laboratória a lekárne) v prípade zatvorenia internátov. 

 

Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. ubezpečil, že v prípade ubytovania študentov pracujúcich 

v prvej línií (odberné miesta, laboratória a lekárne) sa možnosť ubytovania bude vyhodnocovať 

individuálne. 



6 

 

 

V priebehu rokovania k bodu č. 3 sa ospravedlnili Bc. Erik Tóth a Bc. Nina Vlhová.  

 

Uznesenie č. 3:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bola informovaná o prijatých opatreniach 

na ubytovacích zariadeniach UK v súvislosti s pandémiou COVID 19 a zároveň komisia konštatuje, 

že prijaté opatrenia zo strany UK sú primerané možnostiam UK.  

 

č. hlas.  prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

5 14 12 13 0  1  

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.  

 

Bod č. 4:  Rôzne 

 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nikto neprihlásil.  

 

Bod č. 5:  Záver  

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Matej Gajdoš poďakoval členom komisie a 

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

Koniec zasadnutia: 12:25 hod.  

 

 

Zapísal:  

Bc. Andrej Feješ (člen komisie) 

Zápisnicu vyhotovil:  

Bc. Andrej Feješ (člen komisie) 

Zápisnicu overili:  

Adama Kováčik (člena komisie), Ing. Peter Petro (riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny  

UK)     

 

 

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

  Bc. Matej Gajdoš 

  Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty  

a ubytovanie AS UK  

 


