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Bratislava  24. 03. 2021 

Zápisnica 

z 8. (mimoriadneho) zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty                        

a ubytovanie AS UK dňa 24. 03. 2021 

 

Začiatok zasadnutia:   09:04 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  platforma MS Teams (online)  

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

Program zasadnutia:   (podľa pozvánky)  

1. Otvorenie 

2. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity 

Komenského v Bratislave na rok 2021. 

3. Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na rok 2021/2022 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské́ internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda komisie Matej 

Gajdoš, ktorý́ privítal prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. 

Následne prečítal mená členov komisie a pozvaných hostí, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili. 

Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná́ (na začiatku zasadnutia boli z 

celkového počtu 23 členov komisie prítomní 19 členovia). 
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Nezazneli žiadne návrhy na zmenu programu rokovania. Predseda komisie nechal hlasovať 

o programe rokovania komisie: 

Komisia pre vysokoškolské́ internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje nasledujúci program 

rokovania komisie: 

1. Otvorenie 

2. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity 

Komenského v Bratislave na rok 2021. 

3. Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na rok 2020/2021 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 19 11 19 0 0 

Predseda komisie skonštatoval program za schválený.  

 

Predseda komisie navrhol za zapisovateľa zápisnice Adama Kováčik, za overovateľov zápisnice Bc. 

Ninu Vlhovú a Bc. Andreja Feješa: 

 

Komisia pre vysokoškolské́ internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje zapisovateľa Adama 

Kováčik a overovateľov zápisnice Bc. Ninu Vlhovú a Bc. Andreja Feješa: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 19 11 18 0 1 

Predseda komisie konštatoval, že zapisovateľ a overovatelia boli schválení.  

 

Bod č. 2: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021. 

 

Predseda komisie Matej Gajdoš udelil slovo kvestorke UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., ktorá 

prezentovala podstatné body návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam Univerzity Komenského  v Bratislave: 

 celková suma príspevku pre Vysokoškolské internáty UK je oproti minulému roku nižšia, 

 majoritu z daného poklesu dotácie tvorí položka týkajúca sa zľavy na stravovanie, 
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 financie z dotácie na tovar, služby, mzdy a podobné sa nezmenil (neklesol),  

 poskytnuté financie klesli pri zúčtovateľných položkách metodiky a v prípade nutnosti 

existujú nástroje, akými je možné dané položky navýšiť,  

 výpadok vlastných finančných prostriedkov spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 je 

aj naďalej výrazný, 

 niektoré menšie rekonštrukcie či plánované implementácie bude nutné preventívne a dočasne 

pozastaviť z dôvodu obavy z naďalej dlhotrvajúcej pandémie. 

 

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doplnila kvestorku 

Želonkovú: 

 metodika rozpisu dotácie z MŠ SR je totožná so štátnou a je podrobovaná finálnym úpravám, 

 v metodike sa nenachádzajú kapitálové dotácie, tie MŠ SR poskytuje zariadeniam pri 

požiadaní, 

 UK bude aj naďalej vyvíjať tlak smerom na ministerstvo ohľadom dotácií na rekonštrukciu 

VBB. 

Na zasadnutie komisie sa pripojila členka komisie Kristína Mravcová, čím sa počet členov komisie 

prítomných na zasadnutí komisie zvýšil na 20. 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 1: Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča schváliť predložený 

návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 20 11 20 0 0 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na rok 2021/2022 

 

Predseda komisie Matej gajdoš udelil slovo Ing. Barbore Gregovej ohľadom motivácie za návrhom 

harmonogramu ubytovacieho procesu UK na rok 2021/2022: 

 harmonogram ostáva v rovnakej forme ako minulý rok,  

 v prípade komplikácií ohľadom pandémie je možné ho meniť.  
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Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. vyzvala členov komisie 

a hostí, aby boli v komunikácii s uchádzačmi o ubytovanie, či uchádzačmi o štúdium, konzistentní 

v poskytovaných informáciách. Je nutná jednotnosť vo vyjadrovaní, aby nevznikal zbytočný chaos. 

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, či je dátum stabilizácií izieb ubytovaných fixný alebo je možný jeho 

posun na neskorší dátum z dôvodu podpisovania dodatkov ku zmluve o ubytovaní alebo odstúpení 

od zmlúv o ubytovaní.  

Ing. Barbora Gregová odpovedala, že navrhovaný dátum by nutne neposúvala. Ľudia, ktorí podpísali 

dodatky, sú v systéme evidovaní a v prípade záujmu o stabilizáciu je možné daných študentov 

jednoducho vyfiltrovať v systéme a následne riešiť požiadavky.  

Člen komisie Mgr. Samuel Omasta prispel do diskusie, že takýmto spôsobom dôjde ku „potrestaniu“ 

študentov, ktorí v prvých mesiacoch semestra ukončili zmluvu o ubytovaní. Považuje takýto postup 

za nefér voči študentom, ktorí sa zachovali a konali zodpovedne.  

Ing. Barbora Gregová odpovedala, že posúvaním dátumu, aby sa do úvahy brali aj študenti, ktorí 

ukončili zmluvu o ubytovaní, by vzniklo mnoho problémov. Niektoré odbory získali výnimku 

a mohli sa opäť ubytovať, či preubytovať. To znamená, že existujú izby, kde bol niekto ubytovaný, 

ale počas semestra sa tam po jeho odstúpení nasťahoval niekto nový. Taktiež by takéto riešenie 

technicky a ľudsky zahltilo CEPIT.   

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, či je možné pozmeniť procesy za druhými, tretími, atď. kolami 

prijímacieho konania na fakulty. Niektoré fakulty končia druhé kolo prijímacieho konania napr. 30 

júla, kedy už prebehol proces výberu izby.  

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že nie je 

v jej kompetencii diktovať fakultám, ako si majú rozvrhnúť proces prijímacieho konania. Niektoré 

fakulty majú špecifické formy prijímacieho konania (napr. FTVŠ), ktoré sú časovo náročnejšie alebo 

týmto procesom sanujú nedostatok študentov.  

 

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, ako prebieha proces aktualizácie cien za ubytovanie – ceny ostávajú 

na rovnakej úrovni alebo dôjde v najbližšom horizonte k ich zvýšeniu? 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš odpovedal, že aj napriek nevôli k tomuto rozhodnutiu, ceny 

ubytovania sa v nejakom časovom horizonte budú meniť vzhľadom na nepriaznivé smerovanie stavu 

internátov.  
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Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že tomuto 

procesu musí predchádzať návrh jednotlivých riaditeľov ubytovacích zariadení.  

Riaditeľ internátu Družba Ing. Ivan Daňo odpovedal, že dané navýšenie sa náročne kalkuluje.                     

Je logické, že inflácia narastá a ceny ubytovania neboli dlhodobo menené. Dá sa predpokladať, že 

ubytovanie v nasledujúcom akademickom roku bude musieť byť pozmenené z dôvodu pandémie 

infekčného ochorenia, napr. zmeny počty lôžok na izbe, izolačné izby, atď. Ing. Daňo navrhol 

zvýšenie o približne 1 – 2 EUR, teda približne o infláciu a vyzval, aby bol v budúcnosti zaujatí postoj, 

ktorý bude odrážať všeobecný konsenzus a prijateľné sumy pre internáty, študentov a UK.  

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš navrhol, že v dohľadnom horizonte bude danej problematike 

venované samostatné zasadnutie komisie.  

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2: I. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK spracovala v 

súčinnosti s ostatnými zložkami ubytovacieho procesu návrh Harmonogramu ubytovacieho 

procesu na akademický rok 2021/2022. 

II. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK predkladá návrh harmonogramu 

podľa bodu I. tohto uznesenia na schválenie prorektorke pre študijné veci s odporúčaním vydať 

predmetný harmonogram. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 19 11 18 1 0 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Člen komisie Adam Kováčik sa opýtal, aká je situácia a či bude študentom zdravotníckych odborov, 

ktoré boli dodatočne pridané do výnimky ohľadom štúdia a praxe (zubári, farmaceuti, atď.), 

umožnené ubytovať sa.  

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že už 

prebieha komunikácia s dekanom Farmaceutickej fakulty UK a procesy, ktoré zabezpečia, aby bolo 

študentom umožnené ubytovanie.  

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, či sú nejaké problémy so systémom ISCAM, ktorý facilituje platby 

kartami v stravovacom zariadení Venza a či existujú nejaké riziká pri platbách.  
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Ing. Barbora Gregová odpovedala, že ISCAM nepredstavuje žiadne riziko a pracuje sa na tom, aby 

boli platby kartou zavedené aj v stravovacom zariadení Eat&Meet. 

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, či sa nezmenila situácia ohľadom ubytovania, keďže došlo 

k zlepšeniu pandemickej situácie na Slovensku.  

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že 

momentálne majú zo zákona, a na základe uznesení Vlády SR, umožnené ubytovanie len niektoré 

odbory.  

Člen komisie Šutý adresoval komisii a Vedeniu UK poďakovanie a pochvalu za prácu, ktorú robí             

pre študentov.  

 

Bod č. 5: Záver 

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

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 10:18 hod. 

 

Zapísal: 

Adam Kováčik (člen komisie) 

Zápisnicu vyhotovil: 

Adam Kováčik (člen komisie) 

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

Matej Gajdoš 

predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 

 


