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Bratislava 10.06.2021 

 

Zápisnica 

z 11. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK zo 

dňa 10. 06. 2021 

Začiatok zasadnutia:   13.05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  online prostredníctvom MS Teams 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

Program zasadnutia:   (v zmysle pozvánky)  

1. Otvorenie. 

2 .Prerokovanie návrhu rozpočtu výnosov anákladov UK na rok 2021.  

3. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2020.  

4. Prerokovanie návrhu rektora UK na zrušenie vybraných SHS a CFS UK. 

5. Prerokovanie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému 

predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave. 

6. Prerokovanie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému 

predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

7. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení 

Univerzity Komenského vBratislave. 

8. Prerokovanie udelenia súhlasu so znížením nájmu vspráve ubytovacích zariadení Univerzity 

Komenského vBratislave. 

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

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Bod č. 1: Otvorenie 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš otvoril zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK, na ktorom  privítal členov komisie a ďalších prítomných hostí. Predseda 

komisie zdôraznil všetkým členkám a členom komisie, ktorí aktuálne ukončili štúdium a plánujú 

v ňom pokračovať ďalej, aby písomne požiadali o prerušenie mandátu.  

 

Po prezencii prítomných členov komisie jej predseda skonštatoval, že komisia nie je 

uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli z celkového počtu 21 členov komisie prítomní len 8 

členovia). Na základe toho sa Bc. Matej Gajdoš opýtal pozvaného hosťa Mgr. Róberta Zsemberu, 

vedúceho kancelárie rektora, ako bývalého predsedu komisie pre vysokoškolské internáty, ako má 

komisia v tomto prípade ďalej postupovať. Mgr. Róbert Zsembera uviedol, že komisia v tomto 

prípade môže prijímať len neformálne stanoviská.  

 

Predseda komisie navrhol za zapisovateľa zápisnice Jána Šutého; za overovateľov zápisnice                

Mgr. Samuela Omastu a Mgr. Luciu Procházkovú: 

 

Komisia pre vysokoškolské́ internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje zapisovateľa Jána Šutého 

a overovateľov zápisnice Mgr. Samuela Omastu a Mgr. Luciu Procházkovú: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

Predseda komisie uviedol, že zapisovateľ a overovatelia boli schválení.  

 

Predseda komisie sa opýtal prítomných ohľadne návrhov na zmenu programu rokovania. Keďže 

nikto z prítomných členov nepodal žiadny návrh, predseda komisie nechal hlasovať o programe 

rokovania komisie: 

 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje nasledujúci program 

rokovania komisie: 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021.  

3. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2020.  

4. Prerokovanie návrhu rektora UK na zrušenie vybraných SHS a CFS UK. 
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5. Prerokovanie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6                 

k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave. 

6. Prerokovanie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5                   

k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského             

v Bratislave. 

7. Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe 

ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave. 

8. Prerokovanie udelenia súhlasu so znížením nájmu v správe ubytovacích zariadení 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

9. Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

Predseda komisie uviedol, že navrhovaný program bol jednomyseľne prijatý. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie návrhu rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš udelil slovo kvestorke UK Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, 

PhD., ktorá predstavila najdôležitejšie body predloženého návrhu rozpočtu: 

- celkový návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK zahŕňa sumár rozpočtov každej fakulty 

a internátov 

- je to povinný dokument na základe vysokoškolského zákona 

- v prezentovanom dokumente sú uvedené a rozpísané všetky najdôležitejšie položky, ktoré 

vstupovali do rozpočtu 

- rozpočet by mal byť vyrovnaný 

- hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení k 31.12. 2020 bol 8 986 677,05 € 

predpoklad na rok 2021 je na úrovni 7 288 474 € 

 

Predseda komisie otvoril diskusiu k tejto téme. Keďže sa nikto z prítomných do rozpravy nezapojil, 

predseda komisie predniesol návrh stanoviska: 
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Stanovisko č. 1: Komisia pre Vysokoškolské internáty AS UK prerokovala návrh rozpočtu 

výnosov a nákladov UK na rok 2021 a odporúča ho AS schváliť. 

č. hlas. prítomných kvórum za Proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

Predseda komisie konštatoval, že dané stanovisko bolo prijaté. 

 

Bod č. 3: Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2020 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš udelil slovo za ubytovacie zariadenie Mlyny UK -kvestorke UK 

Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, PhD., ktorá uviedla nasledovné skutočnosti: 

- Internát Mlyny skončil v roku 2020 v strate cca 182 000 €, pričom rok predtým bol v zisku 

1 508 000 €. Rozdiel bol spôsobený pandémiou Covid –19 

- rozpočet sa v roku 2020 nekrátil 

- jedáleň Venza skončila za rok 2020 v strate cca 500 000 € 

 

Následne predseda komisie udelil slovo riaditeľovi VI Družba UK - Mgr. Ivanovi Daňovi, ktorý 

zhrnul tieto faktory: 

- výsledok hospodárskej činnosti z hlavnej činnosti VI Družba v roku 2020 bol vo výške 

140 857 € 

- VI Družba vo veľkom rekonštruuje. Všetky projekty budú do konca augusta dokončené 

a ich presné znenie je k dispozícii v pláne rekonštrukcii na webovom sídle VI Družba 

 

Do diskusie sa prihlásil člen komisie Mgr, Samuel Omasta, ktorý upozornil na číselnú nezrovnalosť 

vo výročnej správe o hospodárení Internátu Mlyny v časti „výnosy zo študentských domovov“ 

v roku 2019 v porovnaní s rokom 2020.  

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.odpovedala, že predmetnú skutočnosť preverí ešte počas 

zasadnutia.  

Keďže už neboli vznesené ďalšie otázky, predseda komisie uzavrel rozpravu k bodu č. 3 a 

predniesol návrh stanoviska: 

Stanovisko č. 2: Komisia pre Vysokoškolské internáty AS UK prerokovala výročnú správu 

o hospodárení UK v Bratislave za rok 2020 v častiach týkajúcej sa vecnej pôsobnosti komisie 

a odporúčajú ho AS UK schváliť. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 8 5 2 1 5 

Predseda komisie uviedol, že stanovisko k danému uzneseniu nebolo prijaté. 

 

Body č. 4 - 6: Prerokovanie návrhu rektora UK na zrušenie vybraných SHS a CFS UK; 

prerokovanie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému 

predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave; prerokovanie návrhu rektora 

na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš ozrejmil, že body rokovania č. 4 až 6 sa budú prerokovávať 

naraz, lebo z bodu č. 4 vyplývajú body č. 5 a 6. 

Následne predseda komisie poprosil členov vedenia UK o uvedenie  materiálov.  

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Róbert Zsembera uviedol, že do SHS patrí VI Mlyny, VI Družba 

a UVP (ten je však v súčasnosti zo SHS vyňatý). Snahu o zrušenie SHS a CFS UK treba chápať tak, 

aby integráciou celouniverzitných internátov VI Družba a VI Mlyny boli v budúcnosti poskytované 

kvalitnejšie služby študentom a vedeli pružne reagovať na nové výzvy. Ďalším cieľom má byť 

efektívne napĺňanie rozhodnutí vedenia UK na nižších úrovniach, a teda čo najrýchlejší prenos 

rozhodnutí vedenia priamo na úroveň referátu na jednotlivých internátoch. Nastane nevyhnutná 

zmena na úrovni pracovísk t. j. kompetencia za chod internátu sa prenesie medzi kvestorku UK 

(zodpovedná za ekonomické záležitosti), prorektorku pre majetok a investície (strategické 

plánovanie a rekonštrukcie) a samotného riaditeľa pre prevádzkovo-technickú (bežný chod 

internátov) časť obidvoch internátov.  

Mgr. Zsembera zároveň skonštatoval, že táto zmena, ktorá nastane k 1.1. 2022 sa spočiatku zásadne 

nedotkne samotných ubytovaných študentov. Cieľom však je, aby v budúcnosti boli študenti viac 

zapojení do rozhodovacích procesov a internát bol pod väčšou kontrolou. Fúziou VI internátov sa 

nestratí ekonomický aspekt hospodárenia jednotlivých  internátov. 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš otvoril diskusiu a zároveň sa opýtal, či komisia pre VŠ 

internáty nepríde touto organizačnou zmenou (zrušenie vybraných SHS) o kontrolný mechanizmus 

nad internátmi a o svoje vlastné opodstatnenie. 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/komisie/komisia-pre-vysokoskolske-internaty-a-ubytovanie/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/komisie/komisia-pre-vysokoskolske-internaty-a-ubytovanie/


____________________________________________________________________________________________________ 

as.ubytovacia@rec.uniba.sk ,https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/komisie/komisia-pre-vysokoskolske-

internaty-a-ubytovanie/ 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Róbert Zsembera odpovedal, že činnosť a náplň komisie nebude 

nijakým spôsobom ohrozená a zároveň bude komisia v bližšom kontakte s rektorátom, než  je  tomu  

v súčasnosti.  

Člen komisie Mgr. Samuel Omasta sa opýtal, že ako presne budú študenti viac implementovaní            

do rozhodovacích procesoch na internátoch.  

 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Zsembera odpovedal, že snahou súčasného vedenia UK je 

participácia študentov na rozhodovacích procesoch (napr. kontrola uchádzačov pri výberových 

konaniach o nájomné priestory apod.) a odstráni sa pomyselná komunikačná bariéra medzi 

študentami a vedením. 

 

Člen komisie Mgr. Omasta sa opýtal, či v súčasnosti existuje účet, na ktorom majú SHS finančné 

prostriedky a čo sa s ním stane po zrušení SHS. 

 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Zsembera odpovedal, že VI Mlyny má viacero účtov, ktoré po 

zrušení SHS prejdú priamo pod rektorát, kde budú hneď operatívne kontrolované, čo bude mať              

za následok lepšie riadenie financií.  

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. doplnila, že spravovanie peňazí na účtoch sa 

bude aj po zrušení SHS riadiť v zmysle rozpočtových pravidiel a nemôžu sa použiť na iný účel, ako 

boli určené. 

 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Zsembera na záver diskusie poprosil členov komisie o podporu 

predmetného návrhu (bod č. 4). 

 

Člen komisie Bc. Christopher Steinemann na základe písomného ospravedlnenia o 13.55 hod. 

opustil rokovanie komisie. 

 

Predseda komisie uzavrel rozpravu k bodomč. 4 - 6 a predniesol návrh stanoviska: 

Stanovisko č. 3: Komisia pre Vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh 

rektora na zrušenie súčastí UK – VMĽ. Štúra Mlyny UK a VI Družba UK v Bratislave. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 7 4 6 0 1 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/komisie/komisia-pre-vysokoskolske-internaty-a-ubytovanie/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/komisie/komisia-pre-vysokoskolske-internaty-a-ubytovanie/


____________________________________________________________________________________________________ 

as.ubytovacia@rec.uniba.sk ,https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/komisie/komisia-pre-vysokoskolske-

internaty-a-ubytovanie/ 

Predseda komisie dodal, že stanovisko bolo prijaté. 

 

Stanovisko č. 4: Komisia pre Vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča schváliť 

Akademickému senátu UK Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 7 4 7 0 0 

Predseda komisie podotkol, že stanovisko bolo jednomyseľne prijaté. 

 

Stanovisko č. 5: Komisia pre Vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča schváliť 

Akademickému senátu UK Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 7 4 6 0 1 

Predseda komisie skonštatoval, že stanovisko bolo prijaté. 

 

Bod č. 7 a 8: Prerokovanie udelenia súhlasu s nájmom a so znížením nájmu nehnuteľného 

majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Na úvod predseda komisie udelil slovo riaditeľovi VI Družba Ing. Ivanovi Daňovi, ktorý predstavil 

predložené nájomné zmluvy: 

- F. Kiraly kancelárie – ide o predĺženie nájmu nebytového priestoru v priestoroch 

„Švédskych domkov“ s nájmom vo výške 39,83 eur/1 m2/1 rok 

- NM Slov. arbitrážna – ide o predĺženie nájmu nebytového priestoru s nájmom vo výške 

39,83 eur/1 m2/1 rok  

- Almanach, s.r.o. – ide o zníženie nájmu o 50 % prevádzke stravovacieho zariadenia kvôli 

absencii študentov v súvislosti s pandémiou 

-  

Do diskusie k tejto téme sa nikto z prítomných neprihlásil a tak predseda komisie udelil slovo 

kvestorke UK Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, PhD. poverenej vedením VM Ľ. Štúra Mlyny, ktorá 

uviedla nasledovné nájomné žiadosti: 
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- Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o. – ide o predĺženie nájmu nápojových automatov 

o 1 rok s prihliadnutím na aktuálnu pandemickú situáciu a za rovnakých cenových 

podmienok 

- NM_CHAOS ŠPORT – ide o nového nájomcu, ktorý prešiel riadnym výberovým konaním. 

Predkladanou žiadosťou sa navrhuje prenajať nebytový priestor, ktorý je situovaný v objekte 

Manželské internáty, blok J do 30. júna 2024  

- súhlas s prevodom práv a povinností Klech spol. s. r. o. – zmena spočíva len v zmene názve 

spoločnosti 

 

Predseda komisie otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak pristúpil k predneseniu a 

hlasovaniu k predloženým stanoviskám: 

 

Stanovisko č. 6: Komisia pre Vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča udeliť 

súhlas Akademickému senátu UK s predloženými návrhmi nájmov nehnuteľného majetku 

v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 7 4 7 0 0 

Predseda komisie uzavrel, že stanovisko bolo jednomyseľne prijaté. 

 

Stanovisko č. 7: Komisia pre Vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporúča udeliť 

súhlas Akademickému senátu UK s predloženými návrhmi o znížení nájmu nehnuteľného 

majetku v správe ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 7 4 7 0 0 

Predseda komisie podotkol, že stanovisko bolo jednomyseľne prijaté. 

 

Bod č. 9:  Informácia o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

Predseda komisie uviedol ďalší bod programu, ktorým bolo informovanie komisie o aktuálnom 

stave v jednotlivých internátoch UK.  
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Ako prvá sa k danej problematike vyjadrila Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca ubytovacieho odd. VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK), ktorá podotkla, že odubytovanie študentov, ktoré je umožnené od 17. mája, 

postupuje veľmi pomaly a aktuálne je na internáte VM ĽŠ Mlyny UK ešte cca 3500 študentov.  

Ing. Juhásová ďalej uviedla, že letné ubytovanie bude poskytnuté len pre doktorandov a tých 

študentov, ktorí majú počas leta školskú aktivitu.  

 

Mgr. Samuel Omasta (člen komisie) sa opýtal na výnimky na letné ubytovanie, ktoré udeľuje 

rektorát. 

 

Vedúca ubytovacieho odd. Ing. Alžbeta Juhásová odpovedala, že výnimky na letné ubytovanie sú 

poskytované predovšetkým zahraničným študentom a študentom, ktorí počas leta síce nemajú 

výučbu, no sú v bezvýchodiskovej rodinnej či zložitej zdravotnej situácií. 

 

Člen komisie Mgr. Samuel Omasta sa opýtal, prečo práve týmto študentom sa poskytuje cena za 

letné ubytovanie (7€/noc), ktorá sa mu zdá byť neadekvátna. 

 

Ing. Alžbeta Juhásová (vedúca ubytovacieho odd.) odpovedala, že ubytovanie počas leta  je určené 

primárne pre študentov, ktorí majú výučbu,  a teda letné ubytovanie ostatným študentom, by 

nemuselo byť poskytované vôbec. 

 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. Róbert Zsembera doplnil, že letné ubytovanie na internáte je 

rozdelené do dvoch kategórií: 

- študentom so vzdelávacími činnosťami počas leta (praxe, laboratóriá apod. ), ktorí majú 

stanovenú cenu letného ubytovania tak ako počas roka, teda na úkor internátu, keďže počas 

leta nie je ubytovanie dotované štátom 

- študentom na základe výnimiek (siroty, zahraniční apod.), ktorým sa poskytuje ubytovanie 

po schválení komisie na čele s prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanou 

Kovačičovou PhD., kde je stanovená reálna, štátom nedotovaná, cena ubytovania 

Ďalej Mgr. Zsembera zdôraznil, že Átriové domky budú na  základe odporúčaní regionálnych 

hygienikov počas leta zatvorené a internáty sa už, s prihliadnutím na pandémiu, pripravujú na 

ubytovanie študentov od septembra, aby sa nemuseli internáty opäť „zatvárať“ už po prvom mesiaci 

prevádzky.  
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Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doplnila, že žiadatelia 

o výnimky na letné ubytovanie posielali častokrát neodôvodnené a ničím nepodložené žiadosti 

a zároveň prijala množstvo sťažností žiadateľov, ktorí neakceptovali stanovenú cenu ubytovania. 

 

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal na možnosť ponechania si niektorých vecí počas leta na Átriových 

domkoch pre študentov a doktorandov, ktorí tu permanentne bývajú, a musia sa prechodne na leto 

preubytovať na Manželské internáty príp. Štúrak.  

 

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

a upozornila na viaceré aspekty tejto problematiky: 

- ako sa budú riešiť prípadné krádeže? 

- čo v prípade, ak sa budú chcieť študenti vrátiť po „zabudnuté“ veci? 

- budú študenti ochotní platiť za „uskladnenie a stráženie vecí?“ 

 

Člen komisie Ján Šutý odpovedal, že si je vedomý krádeží, no napriek tomu si tu počas 

akademického roka študenti na základe dodatku k ubytovacej zmluve ponechali svoje veci bez toho, 

aby bolo nutné ich strážiť a opýtal sa, prečo by takáto forma ponechania si vecí nemohla fungovať 

aj počas leta. 

 

Odpovedal vedúci kancelárie rektora Mgr. Róbert Zsembera. Vysvetlil, že je rozdiel medzi 

ubytovaním počas leta a počas akademického roka (AR), keďže počas leta nie sú ubytovaní 

s internátmi viazaní zmluvne, ako tomu je počas AR. 

 

Rokovanie komisie opustila o 14.30 hod. členka komisie Mgr. Nikola Šišková, čím sa počet členov 

komisie zúčastnených na rokovaní znížil na 6.  

 

Člen komisie Bc. Andrej Feješ sa opýtal, či sa už vieme dostať k zoznamu študentom, ktorým bude 

udelené letné ubytovanie na základe študijných povinností, aby si vedeli naplánovať výučbu a prečo 

Štúrak blok A nie je zaradený do letného ubytovania.  

Následne prebehla diskusia s prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanou 

Kovačičovou, PhD., ktorá vysvetlila, že zoznamy študentov, ktorí budú mať študijné povinnosti 

počas leta, ešte nie sú sfinalizované a k dnešnému dňu (10. jún) ešte nie je dokončený zber žiadostí. 
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Na druhú otázku člena komisie Bc. Feješa týkajúcu sa  Štúraku odpovedala vedúca ubytovacieho 

odd. Ing. Alžbeta Juhásová, ktorá uviedla, že v súčasnosti sa ešte nevie, koľko študentov bude na 

internáte reálne bývať a pokiaľ to bude situácia vyžadovať, pre účely letného ubytovania sa otvorí 

aj Štúrak A. 

 

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal, čo so študentmi – absolventmi, ktorí budú počas leta 

v medziobdobí medzi jednotlivými stupňami štúdia. 

 

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

študenti môžu,v prípadoch hodných osobitného zreteľa, požiadať o výnimku. 

 

Predseda komisie následne udelil slovo riaditeľovi VI Družba Ing. Ivanovi Daňovi, ktorý 

k problematike uskladnenia vecí na internáte uviedol, že v zmysle občianskeho zákonníka 

zodpovednosť za všetky vnesené veci na internát preberá dané ubytovacie zariadenie a prípadné 

legislatívne ošetrenie daného problémuby stálo nemalé úsilie zamestnancov internátu.  

 

Riaditeľ VI Družba Ing. Daňo uviedol námet na diskusiu v súvislosti s možným neodubytovaním 

väčšieho počtu študentov ku dňu skončenia platných ubytovacích zmlúv (30. jún), keďže 

v súčasnosti máme špecifickú situáciu v súvislosti s pandémiou. 

 

Do diskusie sa zapojila prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., ktorá skonštatovala, že 

študentov treba o povinnosti odubytovania neodkladne a opakovane informovať prostredníctvom 

jednotlivých ubytovacích oddelení.  

 

Člen komisie Mgr. Omasta sa opýtal, kedy končí semester na jednotlivých fakultách v súvislosti 

s tým, že množstvo študentov sa plánuje odubytovať až po absolvovaní všetkých študijných 

povinností. 

 

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

semester na väčšine fakúlt UK končí spravidla posledný júnový deň, na LF UK do 23. júla.  

Člen komisie Mgr. Omasta sa opýtal, akou formou budú počas leta ubytovaní doktorandi, ktorí sú 

ubytovaní na jednolôžkových izbách a na leto sa musia preubytovať na Manželské internáty, ktoré 

disponujú dvojlôžkovými izbami. 
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Odpovedala vedúca ubytovacieho odd. Ing. Juhásová, že študenti budú bývať v prípade presunu 

z jednolôžkovej do viaclôžkovej izbe sami.  

 

Člen komisie Ján Šutý sa opýtal na počty ubytovaných počas leta na jednotlivých bunkách. 

 

Vedúca ubytovacieho odd. Ing. Juhásová odpovedala, že na Štúraku, kde je za bežných okolností 

ubytovaných 10 osôb, budú na bunke počas leta len 4 osoby a na Manželských internátoch budú na 

bunke namiesto 6 osôb ubytované len 3 osoby.  

 

Keďže už neboli vznesené ďalšie otázky, predseda komisie uzavrel rozpravu k tejto téme. 

 

Bod č. 10:  Rôzne 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš informoval prítomných, že komisiu pre VŠ internáty čaká 

v najbližšom období schvaľovanie prerozdelenia ubytovacích kapacít a sprievodcu ubytovaním na 

ďalší AR a nie sú jasné podrobnosti týkajúce sa elektronických zmlúv o ubytovaní. 

 

Ing. Barbora Gregová z CIT UK uviedla, že ubytovacie zmluvy sa majú riešiť od tohto roku novým 

spôsobom, realizuje sa príprava ubytovacieho systému a aktuálne prebieha komunikácia 

s internátmi.  

 

O slovo sa prihlásila kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., ktorá potvrdila slová člena 

komisie Mgr. Samuela Omastu, ktorý upozornil na číselnú nezrovnalosť vo výročnej správe 

o hospodárení Internátu Mlyny. Za chybu sa ospravdlňuje a vykoná opravu predmetného 

dokumentu. 

 

Člen komisie Ján Šutý upozornil na problém týkajúci sa zatekania vody zo striech do priestorov 

UPeCe, ktoré sídli vo výškovom bloku D.  

 

Kvestorka UK odpovedala, že daný problém treba nahlásiť, zdokumentovať a príslušné oddelenie 

internátu sa bude daným problémom zaoberať.  

 

Člen komisie Mgr. Omasta sa opýtal, v akom režime budú fungovať Átriové domky (AD) počas 

leta  a aké sú dôvody ich zatvorenia. 
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Do diskusie sa zapojila kvestorka UK Ing. Kútna Želonková a vedúci kancelárie rektora Mgr. 

Zsembera, ktorí uviedli nasledovné fakty: 

-  firmy, ktoré majú platné nájomné vzťahy, budú fungovať na AD aj počas leta  

- zatvorenie AD bolo z troch dôvodov – z ekonomického, pandemického a  bezpečnostného 

vzhľadom na prebiehajúce i plánované rekonštrukcie  

 

Bod č. 11:  Záver 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš po prerokovaní všetkých bodov programu veľmi pekne 

poďakoval všetkým zúčastneným za účasť na rokovaní a poprial pekný zvyšok týždňa. 

 

Koniec zasadnutia: 15.01 hod. 

 

Zapísal: 
Ján Šutý (člen komisie) 

Zápisnicu vyhotovil: 

Ján Šutý (člen komisie) 

Zápisnicu overili: 

Mgr. Samuel Omasta (člen komisie) 

Mgr. Lucia Procházková (členka komisie) 

 

 

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

Matej Gajdoš 

predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK 
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