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Zápisnica 

z 18. zasadnutia 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK zo dňa 25.5.2022 

Začiatok zasadnutia: 9:35 

Miesto konania: Zasadačka Rektora + MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Prezenčne 4 členovia a 6 členov a členiek MS Teams  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu dodatku k vnútornému predpisu, ktorým sa upravuje ubytovací 

proces na UK. 

3. Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na akad. rok 2022/2023. 

4. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa upravuje postup pri uzatváraní 

zmlúv o ubytovaní  v ubytovacích zariadeniach UK. 

5. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa určujú pravidlá pre stanovenie 

cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK. 

6. Prerokovanie návrhu cenníkov ubytovania študentov a zamestnancov 

v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK s účinnosťou od 31.08.2022. 

7. Rôzne. 

8. 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. 

Následne predseda komisie vykonal prezenciu prítomných členov komisie a ďalších hostí,  

na základe čoho konštatoval uznášaniaschopnosť komisie (10 prítomných členov komisie).  

Predseda komisie navrhol za zapisovateľa Bc. Adama Kubinca, ktorý vyjadril s nomináciou 

súhlas a následne predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK určuje za zapisovateľa 

zápisnice z rokovania komisie Bc. Adama Kubinca. 
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č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

1 10 9 10 0 0 
 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Predseda komisie ďalej navrhol za overovateľov zápisnice z rokovania Bc. Andreja Feješa a 

Bc. Jána Šutého, 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 Bc. Andreja Feješa a Bc. Jána Šutého  

č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

1 10 9 10 0 0 
 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Následne predseda komisie dal slovo Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (rektor UK), ktorý sa 

vyjadril k hlavným bodom zasadnutia a to  „Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, 

ktorým sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK“, 

„Prerokovanie návrhu cenníkov ubytovania študentov a zamestnancov v študentských 

domovoch Mlyny UK a Družba UK s účinnosťou od 31.08.2022.“  a „Prerokovanie návrhu 

vnútorného predpisu, ktorým sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní  

v ubytovacích zariadeniach UK.“  Podľa Prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. (rektor UK), nie je 

prekvapením, že vedenie UK pristupuje k zvýšeniu cien za bývanie. Podľa jeho slov UK dotuje 

dlhodobo internáty, aby sa udržala cena čo najnižšie, hlavne v zložitej pandemickej dobe. 

Žiaľ, už si to univerzita viac nemôže dovoliť, a to v spojitosti s nárastom inflácie a cien za 

energie.  Uviedol, že situácia je taká vážna, že hrozí aj neotvorenie internátov v budúcom 

akademickom roku, ak sa nenavýši cena za ubytovanie. Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

(rektor UK) sa tiež vyjadril k novému nastavenie systému ubytovania. Vedenie sa chce pokúsiť 

zlepšiť systém, vytvoriť dokumentáciu k procesom, ktorá doposiaľ chýbala. 

 

Ďalej sa do rozpravy zapojila Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (kvestorka UK). Podľa jej slov 

sa pokúšali nájsť najlepšie a spravodlivé kritérium zvyšovania cien. Aktuálne nie je na každé 

lôžko krytých 13,87 eur (Mlyny UK) a 17,89 eur (Družba UK). 

 

Následne sa do rozpravy zapojil Mgr. Róbert Zsembera (vedúci Kancelárie rektora), ktorý 

pripomenul, že aktuálny cenník je už zastaralý a nezohľadňuje infláciu. Preto sa vedenie UK 

rozhodlo zaviesť index inflácie, ktorý stanovuje Štatistický úrad SR. Vedenie UK sa bude môcť 
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rozhodnúť, či sa tento index uplatní pri navyšovaní cien za ubytovanie.  

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci)  dodala  

do rozpravy, že internáty nemajú byť ziskové, ale nemôžu byť ani stratové.  

 
Následne predseda komisie navrhol vrátiť sa k programu a prejsť si jednotlivé body v poradí, 
v akom boli schválené.  
 

Bod č. 2:     Prerokovanie návrhu dodatku k vnútornému predpisu, ktorým sa upravuje 
ubytovací proces na UK 

Predseda komisie otvoril bod programu zasadnutia a požiadal o uvedenie RNDr. Zuzanu 

Kovačičovú, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci), ktorá priblížila isté 

organizačné zmeny, ktoré súvisia s identifikáciou rôznych problémov v procese ubytovania. 

Pre tento ubytovací proces vznikne nová pozícia Správcu ubytovacieho procesu. Taktiež by 

malo prísť k zjednoteniu procesu pre Mlyny UK a Družba UK. Z ubytovacieho procesu sa 

vylúči možnosť novoprijatých študentov uchádzať sa o zmiešané ubytovanie.  

Pre pokračujúcich študentov a študentky táto možnosť zostane, ale po novom sa budú body 

do poradovníka priemerovať pre oboch uchádzačov o ubytovanie. Taktiež sa dopredu 

vyhradili kapacity pre študentov a študentky so špecifickými potrebami. 

Predseda komisie otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. 

Do rozpravy sa prihlásil Bc. Andrej Feješ (člen komisie) a vyzdvihol zmeny týkajúce sa 

zmiešaného ubytovania. 

Následne sa do rozpravy prihlásil Bc. Adam Kubinec (člen komisie), ktorý sa pýtal ako bude 

vyzerať proces pre študentov a študentky so špecifickými potrebami.  

Predseda komisie následne rozpravu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Uznesenie č. 1:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh Dodatku 

k vnútornému predpisu, ktorým sa upravuje ubytovací proces na UK a odporúča ho AS UK 

schváliť. 

 

č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa 

3 10 9 10 0 0 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
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Bod č. 3:     Prerokovanie návrhu Harmonogramu ubytovacieho procesu na akad. rok 
2022/2023 

Predseda komisie otvoril ďalší bod a požiadal o uvedenie RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. 

(prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci). Harmonogram bude takmer rovnaký ako 

predošlé roky až na pár menších zmien (zrušenie lehôt pre zamestnancov). Ďalšie zmeny sa 

môžu odvíjať od schválenia cenníka. Avizovala aj možné technické chyby, ktoré sa môžu 

objaviť, keďže sa do procesu zavádzajú rôzne zmeny.    

Predseda komisie otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Predseda komisie následne rozpravu ukončil a dal hlasovať návrhu uznesenia: 

Uznesenie č. 2:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh 

Harmonogramu ubytovacieho procesu na akad. rok 2022/2023 a odporúča ho AS UK 

schváliť. 

č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa 

4 10 9 10 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Keďže nasledujúce body spolu súvisia predseda komisie navrhol ich spojiť do jedného bodu.  

 

Bod č. 4:  Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa upravuje postup pri 
uzatváraní zmlúv o ubytovaní  v ubytovacích zariadeniach UK a bod č. 5: 
Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa určujú pravidlá pre 
stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK 

 
Predseda komisie otvoril nasledujúci bod a udelil slovo JUDr. Michalovi Káčerikovi (vedúci 

Oddelenia legislatívy a právnych služieb), ktorý priblížil komisii menšie zmeny v postupe  

pri uzatváraní zmlúv. Hlavné zmeny sa týkajú zmien, ktoré boli potrebnú po prechode 

internátov Družba UK a  Mlyny UK pod správu rektorátu. Navrhovaný vnútorný predpis, 

ktorým sa určujú pravidla pre stanovenie cien za ubytovanie by mal byť o niečo prehľadnejší 

oproti aktuálnemu vnútornému predpisu. Najväčšou zmenou je už spomínaný index inflácie, 

ktorý je v dokumente zapracovaný.  

Členka komisie Kristína Mravcová sa ospravedlnila a odpojila sa zo zasadnutia.   

Predseda komisie otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. 
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O slovo do rozpravy sa prihlásil Bc. Andrej Feješ (člen komisie), ktorý  podporil návrh ale 

vyzval vedenie UK k dobrej komunikačnej stratégii, ktorá vysvetlí študentom a študentkám 

dôvody zvyšovania cien.  Na výzvu reagoval doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. (prorektor 

pre vonkajšie vzťahy), ktorý avizoval uverejnenie blogov na túto tému, ktoré budú vysvetľovať 

študentom aktuálnu situáciu.  

Ďalej sa do rozpravy zapojil Bc. Adam Kubinec (člen komisie), ktorý sa pýtal či je možnosť 

navýšenie dotácie na bývanie od štátu. Vedenie komunikovalo pokusy komunikovať 

s kompetentnými štátnymi orgánmi, no neúspešne.  Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

(kvestorka UK) avizovala, že túto otázku otvorí na najbližšom stretnutí kvestorov.  

Predseda komisie následne rozpravu ukončil a dal hlasovať o ním predloženom návrhu 

uznesenia 

Uznesenie č. 3:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh Vnútorného 

predpisu, ktorým sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní  v ubytovacích 

zariadeniach UK a odporúča ho AS UK schváliť. 

č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa 

5 9 9 9 0 0 
 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Predseda komisie dal hlasovať ďalšom predloženom návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 4:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh vnútorného 

predpisu, ktorým sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích 

zariadeniach UK a odporúča ho AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa 

6 9 9 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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Bod č. 6      Prerokovanie návrhu cenníkov ubytovania študentov a zamestnancov 
v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK s účinnosťou od 31.08.2022 

Predseda komisie otvoril ďalší bod zasadnutia, ktorý už bol komisii popísaný na začiatku. Do 

rozpravy sa zapojila PhDr. Jane Seryjovej (riaditeľka Vysokoškolského internátu a jedálne JLF 

UK v Martine), ktorá komisii priblížila situáciu na JLF UK. Ich návrhy na zvýšenie cien prešli 

cez rokovanie so ŠČ AS JLF UK, ktorá odsúhlasila návrh vedenia fakulty. Taktiež sa do 

rozpravy zapojila PhDr. Oľga Peštuková (vedúca ŠD Lafranconi FTVŠ UK), ktorá ohlásila plán 

navýšiť celoplošne ceny za ubytovanie v ŠD Lafranconi o 10 eur/mesiac. 

Do rozpravy sa zapojil aj Bc. Ján Šuty (člen komisie), ktorý upozornil na chýbajúce ceny za 

dvojlôžkové izby v objekte Átriové domy (Mlyny UK). Jednalo sa len o preklep a tento údaj 

bude doplnený.  

Predseda komisie následne rozpravu ukončil a dal hlasovať o ním predloženom návrhu 

uznesenia:  

Uznesenie č. 5:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh Cenníkov 

ubytovania študentov a zamestnancov v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK 

s účinnosťou od 31.08.2022 a odporúča ho AS UK schváliť. 

  

č. hlas. prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa 

7 9 9 8 0 1 
 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

V tomto bode sa do rozpravy zapojil Denis Filin (člen komisie), ktorý sa chcel informovať 

o stave novej jedálne (VMĽŠ – Mlyny UK). Čiastočne na otázku odpovedal Mgr. Róbert 

Zsembera (vedúci Kancelárie rektora), ktorý informoval, že jedáleň by mala byť spustená  

od septembra 2022. Avšak novú jedáleň má v gescii doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

(prorektorka pre majetok a investície), ktorá nebola prítomná. Bližšie informácie budú 

komisii prezentované na najbližšom zasadnutí (8. júna). 
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Bod č. 8:   Záver  

V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval členom komisie a ostatným hosťom  

za účasť, zaprial im veľa zdravia. 

 

Koniec zasadnutia: 11:00 hod.  

Zapísal: Bc. Adam Kubinec (člen komisie) 

Zápisnicu vyhotovil: Bc. Adam Kubinec (člen komisie) 

Zápisnicu overili: Bc. Andrej Feješ (člen komisie), Bc. Ján Šutý (člen komisie) 

 

 

 

 
Bc. Matej Gajdoš 

predseda  
Komisie pre vysokoškolské internáty 

 a ubytovanie AS UK 
 


