UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
___________________________________________________________________________
Bratislava 01.03.2021

Zápisnica
zo 7. zasadnutia
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
zo dňa 01.03.2021
Začiatok zasadnutia: 9.35 hod.
Miesto konania zasadnutia: online cez MS Teams
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie
2. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích
zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
3. Prerokovanie návrhu Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity
Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030
4. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského
v Bratislave
5. Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave
6. Rôzne
7. Záver
Bod č. 1: Otvorenie
Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK (ďalej len „komisia“)
otvoril predseda komisie Bc. Matej Gajdoš (ďalej len „predseda komisie“), ktorý privítal
prítomných členov komisie a ďalších hostí na prvom zasadnutí komisie v tomto kalendárnom
roku.
Následne predseda komisie vykonal prezenciu prítomných členov komisie a ďalších hostí, na
základe čoho konštatoval uznášaniaschopnosť komisie (21 prítomných členov komisie).
Predseda komisie navrhol za zapisovateľa Bc. Erika Tótha, ktorý vyjadril s nomináciou súhlas
a následne predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
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Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK určuje za zapisovateľa zápisnice
z rokovania komisie Bc. Erika Tótha.
č. hlas.
1

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Predseda komisie ďalej navrhol za overovateľov zápisnice z rokovania JUDr. Filipa Vincenta
a Bc. Andreja Feješa, ktorí vyjadrili s nomináciou súhlas. Predseda komisie dal o tomto návrhu
hlasovať:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK určuje za overovateľov zápisnice
z rokovania komisie JUDr. Filipa Vincenta a Bc. Andreja Feješa.
č. hlas.
2

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Predseda komisie uviedol, že nakoľko boli komisii doručené dodatočne ďalšie materiály na jej
rokovanie, tak bolo nevyhnutné plánovaný program zasadnutia komisie doplniť. Následne
navrhol, aby komisia rokovala podľa zmeneného a doplneného programu v nasledujúcom
znení:
Program zasadnutia:
(zmeny vyznačené podčiarknutím)
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2021/2022
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie ubytovacích služieb študentom VŠMU
Prerokovanie návrhu Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity
Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030
5. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích
zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
6. Prerokovanie udelenia súhlasu so znížením nájomného týkajúceho sa nehnuteľného
majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
7. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského
v Bratislave
8. Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave
9. Rôzne
10. Záver
Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu a doplnenie programu nezaznel, tak predseda komisie dal
hlasovať o ním navrhnutom programe rokovania:
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Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje nasledujúci program
rokovania komisie:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok
2021/2022
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie ubytovacích služieb študentom VŠMU
4. Prerokovanie návrhu Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity
Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030
5. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích
zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
6. Prerokovanie udelenia súhlasu so znížením nájomného týkajúceho sa nehnuteľného
majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
7. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského
v Bratislave
8. Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave
9. Rôzne
10. Záver
č. hlas.
3

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Predseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol jednohlasne schválený.
Bod č. 2: Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na rok 2021/2022
Predseda
komisie
otvoril
ďalší
bod
programu
zasadnutia
a požiadal
RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci), aby sa
úvodom vyjadrila k Harmonogramu ubytovacieho procesu na akademický rok 2021/2022.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci) v stručnosti
uviedla, že ide o návrh harmonogramu, ktorý v princípe vychádza z harmonogramov, aké platili
aj minulý a predminulý akademický rok, čo považuje v súčasnej situácii za najvhodnejšie
riešenie. Poukázala zároveň na to, že je nevyhnutné stanoviť termín, ku ktorému budú
vyhodnocované vážené študijné priemery pre účely ubytovacieho procesu s tým, že by malo ísť
o marcový termín a letný semester nebude braný do úvahy.
Ing. Barbora Gregová (zamestnanec CIT UK) doplnila, že pre ubytovací proces je dôležité, aby
na fakultách boli ukončené aj prijímacie konania.
Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu.
Do rozpravy sa prihlásil Ján Šutý (člen komisie), ktorý sa opýtal na stabilizácie izieb s ohľadom
na súčasnú situáciu.
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Ing. Barbora Gregová (zamestnanec CIT UK) odpovedala, že v rámci ubytovacieho procesu
budú rešpektované dodatky k zmluvám o ubytovaní, ktoré študenti uzatvorili.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci) doplnila,
že je na ďalšiu diskusiu, k akému termínu sa bude otázka stabilizácií izieb posudzovať
a v zásade nie je problém, ak by to bolo k 30. septembru 2020, teda tak, aby sa stabilizácia izby
umožnila čo najväčšiemu počtu študentov.
Do rozpravy sa zapojila aj PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK), ktorá sa
taktiež prihovorila, aby sa pri stabilizáciách izieb vychádzalo zo skoršieho termínu ešte pred
odchodom študentov z internátov počas jesene, aby si mohlo stabilizáciu udržať čo najviac
študentov.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci) sa opýtala
PhDr. Oľgy Peštukovej (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK) na rekonštrukčné práce
v Študentskom domove Lafranconi FTVŠ UK v budúcom akademickom roku.
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK) uviedla, že rekonštrukčné práce chcú
v Študentskom domove Lafranconi FTVŠ UK naplánovať tak, aby sa študenti mohli
v septembri 2021 riadne ubytovať.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil. Predseda komisie následne rozpravu k tomuto bodu
programu ukončil s tým, že harmonogram ubytovacieho procesu bude schválený na ďalšom
zasadnutí komisie alebo v per- rollam hlasovaní.
Bod č. 3: Prerokovanie žiadosti o poskytnutie ubytovacích služieb študentom VŠMU
Predseda komisie otvoril ďalší bod programu a na úvod udelil slovo RNDr. Zuzane
Kovačičovej, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci).
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci) uviedla, že
ide o obdobnú žiadosť, aká je komisii predkladaná každý rok. Žiadosť sa týka partnerskej
spolupráce UK s Vysokou školou múzických umení, v rámci ktorej UK poskytuje študentom
Vysokej školy múzických umení časť svojej ubytovacej kapacity.
Predseda komisie podporil túto žiadosť a zároveň otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Róbert Zsembera (vedúci Kancelárie rektora UK), ktorý
upozornil, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebude zrejme v septembri možné sprístupniť
100% ubytovacej kapacity a komisia by mala túto skutočnosť brať pri posudzovaní žiadosti na
zreteľ.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci) v reakcii
uviedla, že ubytovacia kapacita pre študentov UK je prioritou.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil. Predseda komisie následne rozpravu ukončil. Komisia
pristúpila k hlasovaniu o uznesení, ktoré predložil predseda komisie:
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Uznesenie č. 1:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala žiadosť VŠMU
o poskytnutie ubytovacích kapacít a zohľadní ju pri delení ubytovacích kapacít UK.
č. hlas.
4

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Bod č. 4: Prerokovanie návrhu Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom
Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030
Predseda komisie otvoril ďalší bod programu a na úvod udelil slovo gestorke návrhu doc. JUDr.
Jane Duračinskej, PhD. (prorektorka UK pre majetok a investície).
Doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. (prorektorka UK pre majetok a investície) následne
prezentovala koncepciu nakladania s majetkom UK v dotknutom časovom období. Uviedla, že
ide o strategický dokument, ktorý poukazuje na východiská, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri
nakladaní s majetkom UK. Poukázala na dlhodobý problém nedostatočného financovania
vysokého školstva na Slovensku, ktorý sa prejavuje aj na stave majetku UK. Uviedla, že jedným
z cieľov koncepcie je príprava celouniverzitného plánu, v rámci ktorého by sa identifikovali
najdôležitejšie strategické ciele rozvoja majetku UK smerom do budúcnosti. Prorektorka UK
ďalej poukázala na komunikáciu s Bratislavským samosprávnym krajom, na ktorý by
v budúcnosti malo prejsť rozhodovanie o eurofondoch. Ako ďalší cieľ koncepcie uviedla
elektronizáciu a pasportizáciu objektov UK (zmapovanie stavieb UK). V koncepcii rozvoja
majetku je zohľadnená aj potreba revitalizácie vlastného majetku univerzity, aby mohol riadne
slúžiť celej akademickej obci. Prorektorka UK ďalej uviedla, že cieľom koncepcie je taktiež
pripraviť funkčné rozvrhnutie využitia pozemkov UK a vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k nim. Za týmto účelom vedenie UK rokuje aj s Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predseda komisie ocenil prácu doc. JUDr. Jany Duračinskej, PhD. (prorektorka UK pre majetok
a investície) a poďakoval jej za predstavenie koncepcie.
Predseda komisie otvoril diskusiu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie následne
rozpravu ukončil a dal hlasovať o ním predloženom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 2:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh Koncepcie
nakladania s majetkom UK pre roky 2021 – 2030 a odporúča ho AS UK schváliť.
č. hlas.
5

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Bod č. 5: Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe
ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave
Predseda komisie otvoril ďalší bod programu. Skonštatoval, že väčšina žiadostí sa týka
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK (VMĽŠ – Mlyny UK) a udelil slovo Ing. Ingrid
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Kútnej Želonkovej, PhD. (kvestorka UK poverená vedením VMĽŠ – Mlyny UK), ktorá
predstavila jednotlivé žiadosti o nájom:
-

313, s. r. o. – ide o priestor skladu, spoločnosť požiadala o predĺženie nájmu pôvodne
o 2 roky, VMĽŠ – Mlyny UK navrhuje predĺžiť nájom vzhľadom na súčasnú situáciu
len o 1 rok
Anna Raffaelli – BELLA ITALIA – ide o priestor skladu, VMĽŠ – Mlyny UK navrhuje
zvýšiť nájomne na 35 EUR za m2 ročne
GRAND SLOVAKIA, s. r. o. - VMĽŠ – Mlyny UK odporúča žiadosti vyhovieť, ide
o predĺženie nájmu kancelárie a skladu o 1 rok
PLUSIM spol. s. r. o. – dlhoročný nájomca, VMĽŠ – Mlyny UK navrhuje predĺženie
nájmu o 1 rok
Zrazu s. r. o. – ide o nájomcu, ktorý prejavil záujem o prenájom aj ďalších priestorov

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil. Predseda komisie rozpravu teda ukončil a nechal
hlasovať o ním predloženom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 3
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča udeliť predchádzajúci
písomný súhlas Akademického senátu UK s predloženými návrhmi nájmov nehnuteľného
majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave.
č. hlas.
6

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Predseda komisie navrhol, aby sa v rámci tohto bodu programu komisia zaoberala aj opravou
uznesenia AS UK č. 19/16.12.2020, ktorým sa udelil predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku v správe VMĽS – Mlyny UK.
Predseda komisie udelil v tejto súvislosti slovo Mgr. Anete Taňašiovej (vedúca Prevádzkového
úseku VMĽŠ – Mlyny UK), ktorá uviedla, že išlo o nedostatky v špecifikácii nájmu.
Predseda otvoril rozpravu v tejto veci. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie
následne teda rozpravu ukončil a dal hlasovať o ním predloženom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 4:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča AS UK prijať opravu
uznesenia AS UK č. 19/16. 12. 2020.
č. hlas.
7

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Bod č. 6: Prerokovanie udelenia súhlasu so znížením nájomného týkajúceho sa
nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity
Komenského v Bratislave
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Predseda komisie otvoril ďalší bod programu a na úvod udelil slovo Mgr. Ivanovi Daňovi
(riaditeľ VI Družba UK).
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) prezentoval žiadosť o udelenie súhlasu s poskytnutím
zľavy z nájomného pre spoločnosť Almanach s. r. o. a odporučil komisii vyhovieť tejto
žiadosti, nakoľko na nájomcu nepriaznivo dopadajú ekonomické dôsledky pandémie
v súvislosti s ochorením COVID – 19 (nájomca prevádzkuje jedáleň v priestoroch VI Družba
UK).
Predseda komisie otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda komisie rozpravu ukončil a dal hlasovať o ním predloženom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 5:
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča udeliť predchádzajúci
písomný súhlas Akademického senátu UK s predloženým návrhom o zníženie nájomného
týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity
Komenského v Bratislave.
č. hlas.
8
Bod č. 7:

prítomných
21

kvórum
11

za
21

proti
0

zdržal sa
0

Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave

Predseda komisie otvoril ďalší bod programu, ktorý sa týkal aktuálnej situácie v ubytovacích
zariadeniach UK a na úvod rozpravy udelil slovo Mgr. Róbertovi Zsemberovi (vedúci
Kancelárie rektora UK).
Mgr. Róbert Zsembera (vedúci Kancelárie rektora UK) informoval komisiu o zavedení
prísnejšieho režimu na internátoch s tým, že pokiaľ sa situácia zhorší, bude zavedený aj zákaz
návštev medzi izbami v rámci internátov. Predpoklad zmeny status quo sa očakáva možno
v apríli 2021 alebo neskôr.
Predseda komisie udelil následne slovo PhDr. Jane Seryjovej (riaditeľka Vysokoškolského
internátu a jedálne JLF UK v Martine), ktorá informovala komisiu o aktuálnej
epidemiologickej situácii na vysokoškolskom internáte JLF UK v Martine.
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK) informovala komisiu o tom, že
Študentský domov Lafranconi FTVŠ UK je úplne zatvorený.
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) informoval komisiu, že podľa posledných informácií
neeviduje na VI Družba UK žiadnych infikovaných ochorením COVID-19.
Predseda komisie poďakoval vedeniu UK za aktivitu pri presadzovaní výnimiek pre študentov
vybraných odborov, aby mohli riadne študovať aj v súčasnej situácii.
Do diskusie sa prihlásil Ján Šutý (člen komisie) s otázkou na spôsob odubytovania študentov
z internátov v tomto akademickom roku.
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Mgr. Róbert Zsembera (vedúci Kancelárie rektora UK) informoval, že sa nepripravuje obdobný
„zrýchlený“ režim odubytovania ako v minulom roku, ale skôr bude prebiehať odubytovanie
štandardným spôsobom.
Ján Šutý (člen komisie) upozornil na študentov, ktorí majú na internátoch svoje veci a nemôžu
sa k nim dostať, a v nadväznosti na to sa opýtal, ako by sa dala situácia týchto študentov
vyriešiť.
Mgr. Róbert Zsembera (vedúci Kancelárie rektora UK) uviedol, že univerzita by rada vyšla
študentom v ústrety, ale s ohľadom na aktuálnu situáciu a prijaté protiepidemiologické
opatrenia zatiaľ riešenie takýchto prípadov nie je možné.
JUDr. Filip Vincent (člen komisie) poukázal na skutočnosť, že aktuálna legislatíva univerzite
ani neumožňuje legálne riešenie takýchto žiadostí študentov, pretože za týmto účelom nemôžu
pricestovať do Bratislavy.
Do rozpravy sa prihlásil Adam Kováčik (člen komisie), ktorý navrhol, aby vedenie internátov
informovalo študentov prostredníctvom komunikačných prostriedkov o aktuálnej nemožnosti
riešenia vyzdvihnutia vecí z internátov.
Predseda komisie apeloval na to, že vysokoškolskí študenti by mali mať prehľad o aktuálnej
situácii a v tomto smere by mali chápať, že univerzita nemôže postupovať v rozpore
s protiepidemiologickými opatreniami. Apeloval tiež na členov komisie, aby v danej veci
komunikovali so spolužiakmi.
Bc. Lucia Petríková (členka komisie) opustila rokovanie komisie.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil. Predseda komisie rozpravu k tomuto bodu ukončil.
Bod č. 8: Informácia o rekonštrukčných prácach v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave
Predseda komisie otvoril ďalší bod programu, ktorého témou je informovanie komisie
o aktuálnom stave rekonštrukčných prác v ubytovacích zariadeniach UK.
Ako prvej udelil predseda komisie slovo PhDr. Jane Seryjovej (riaditeľka Vysokoškolského
internátu a jedálne JLF UK v Martine), ktorá komisiu informovala o tom, že zvažujú
rekonštrukcie z vlastných zdrojov.
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK) uviedla, že Študentský domov
Lafranconi FTVŠ UK plánuje rekonštrukčné práce, ktoré sú momentálne vo fáze prípravy
verejného obstarávania. Kvôli epidemiologickej situácii očakávajú v tomto procese zdržanie.
Ide najmä o výmenu vybavenia kuchyniek, dlažieb, vymaľovanie a aj nákup nábytku do izieb.
Zámerom ubytovacieho zariadenia je postupovať pri rekonštrukčných prácach tak, aby sa
študenti mohli v septembri 2021 riadne ubytovať.
Do diskusie sa zapojila Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (kvestorka UK poverená vedením
VMĽŠ – Mlyny UK), ktorá upozornila, že rekonštrukčné práce v Študentskom domove
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Lafranconi FTVŠ UK by mali prebiehať čo najpromptnejšie a netreba sa spoliehať na presun
zdrojov do roku 2022. V súvislosti s VMĽŠ – Mlyny UK informovala, že na webovom sídle
ubytovacieho zariadenia boli zverejnené aktuálne prebiehajúce, ako aj plánované rekonštrukčné
práce. Na blok B VB Ľ. Štúra bude čoskoro vysúťažený projekt. Záverom tiež informovala, že
univerzita robí všetko pre to, aby zabezpečila na rekonštrukčné práce čo najviac finančných
prostriedkov.
Alex Šurinová (členka komisie) opustila rokovanie komisie.
PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK) uviedla v reakcii na kvestorku UK,
že rekonštrukčné práce v Študentskom domove Lafranconi FTVŠ UK sú plánované do konca
roka 2021.
Mgr. Róbert Zsembera (vedúci Kancelárie rektora UK) uviedol, že ubytovacie zariadenia UK
na svojich webových sídlach zverejnili zoznamy prebiehajúcich, ako aj plánovaných
rekonštrukčných prác a ich stav sa bude pravidelne aktualizovať.
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK), ktorý informoval komisiu,
že projekt rekonštrukcie kotolne v VI Družba UK je dokončený, rovnako ako aj projekt na
výmenu nábytku v VI Družba UK, pričom dotknuté projekty sú podkladom pre verejné
obstarávanie a stanovenie súťažných podmienok. V VI Družba UK prebieha taktiež
rekonštrukcia schodov a maľovanie spoločných priestorov pre študentov. VI Družba UK platí
podľa analýzy v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 každý mesiac na svoju prevádzku
cca 100.000,- EUR z vlastných (našetrených) zdrojov. Tržby internátu klesli z cca 200.000,EUR mesačne na cca 20.000,- EUR mesačne.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, predseda komisie ukončil rozpravu k tomuto bodu
programu.
Bod č. 9: Rôzne
Predseda komisie otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil Ján Šutý (člen komisie), ktorý navrhol ako riešenie postihových bodov
v VMĽŠ – Mlyny UK udelených za správanie študentov zavedenie možnosti „odpracovať si“
postihové body verejnoprospešnými prácami v rámci brigád na internátoch.
JUDr. Filip Vincent (člen komisie) uviedol, že si nevie predstaviť takto nastavený
mechanizmus „odpracovania si“ postihových bodov a skôr by sa komisia mala zamerať na
prevenciu a osvetu medzi študentmi, aby boli pravidlá v zmysle ubytovacieho poriadku
dodržiavané s ohľadom aj na komplikovanú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením
COVID-19.
Predseda komisie naznačil, že takáto úprava v ubytovacom poriadku by mohla podľa jeho
názoru spôsobiť aj ľudsko-právny problém.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a predseda komisie rozpravu ukončil.
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Bod č. 10: Záver
V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval členom komisie a ostatným hosťom za účasť,
zaprial im veľa zdravia a apeloval na členov komisie, aby tlmočili študentom, že v aktuálnej
epidemiologickej situácii má univerzita limitované možnosti vyhovieť ich požiadavkám.
Koniec zasadnutia: 11.35 hod.
Zapísal:
Bc. Erik Tóth (člen komisie)
Zápisnicu vyhotovil:
Bc. Erik Tóth (člen komisie)
Zápisnicu overili:
JUDr. Filip Vincent
Bc. Andrej Feješ

________________________________
Bc. Matej Gajdoš
predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
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