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Bratislava 02. 03. 2023 

Zápisnica 

Z 21. zasadnutia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie  

AS UK dňa 2. marca 2023 

 

Začiatok zasadnutia:    14:40 

Miesto konania zasadnutia:   Štúrovňa – Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  

s možnosťou pripojenia on-line 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (5 členov prezenčne + 1 člen 

online MS Teams) 

 

Program zasadnutia:  

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Informácie o rekonštrukciách na internátoch UK, ubytovaní a ubytovacom procese 

a sociálnych veciach 

3. Voľba podpredsedu komisie 

tajná voľba 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Bod č. 1:  Otvorenie 

Predseda komisie Denis Filin otvoril v zmysle prezenčnej listiny zasadnutie Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a privítal prítomných členov komisie a hostí.  

 

Predseda komisie konštatoval, že počtom prítomných členov (6 z 10) je komisia 

uznášaniaschopná. 

 

Za zapisovateľa predseda komisie navrhol Damiána Samuela Ovečku a za overovateľa zápisnice 

Jána Jasiča. Tí s predloženým návrhom súhlasili a následne sa pristúpilo k hlasovaniu.  

 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje za zapisovateľa zasadnutia 

komisie Damiána Samuela Ovečku a za overovateľa zápisnice Jána Jasiča.  
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Č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržali sa 

1 6 6 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že zapisovateľ zo zasadnutia komisie a overovateľ zápisnice boli 

jednomyseľne schválení. 

 

Nasledovalo schvaľovanie programu rokovania komisie. Predseda komisie sa prítomných spýtal, 

či chcú predložiť návrhy na doplnenie programu oproti návrhu rokovania uvedenom na 

pozvánke. Keďže nikto z prítomných členov nepodal žiaden pozmeňovací návrh, tak predseda 

komisie dal hlasovať o programe rokovania komisie: 

 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schvaľuje nasledujúci program 

rokovania komisie:  

1. Otvorenie 

2. Informácie o rekonštrukciách na internátoch UK, ubytovaní a ubytovacom procese 

a sociálnych veciach 

3. Voľba podpredsedu komisie 

tajná voľba 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržali sa 

2 6 6 6 0 0 

  

Na základe hlasovania predseda komisie uviedol, že navrhovaný program rokovania komisie bol 

jednomyseľne prijatý. 

 

Bod č. 2:  Informácie o rekonštrukciách na internátoch UK, ubytovaní a ubytovacom 

procese a sociálnych veciach 

Predseda komisie Denis Filin vyzval prítomných členov vedenia UK o informácie týkajúce sa 

daného bodu.  

 

Prorektorka docentka Duračinská informovala o prebiehajúcich rekonštrukciách bloku A budovy 

Štúrak. V rámci tejto rekonštrukcie sa nedávno vybudoval vonkajší výťah pre pracovníkov na 

stavbe. V tejto súvislosti sa vyhradila zóna staveniska na ceste medzi Manželskými blokmi 
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a Átriovými domkami, ktoré je v súčasnosti potrebné obchádzať z dôvodu bezpečnosti 

študentov. Je pripravený i balíček rekonštrukcie bloku B, ktorý je vo finálnej časti prípravy – 

chystajú sa potrebné povolenia, zhromažďujú sa vyjadrenia zainteresovaných strán. Internáty sa 

budú uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy. Onedlho by sa mali dokončiť rekonštrukcie prvých 

blokov na Átriových domkoch, bloky C a E by sa mali zrealizovať v máji tohto roku. S cieľom 

rekonštrukcií na internátoch Družba sa žiadajú kapitálové dotácie na rekonštrukciu fasád, 

pričom nedávno bola dokončená rekonštrukcia kotolne bloku B. Tiež sa finalizuje príprava 

výmeny časti nábytku. 

 

Člen komisie Bc. Ján Šutý položil otázku, či sa ubytovacia kapacita od septembra vráti do 

pôvodných počtov a aké sú plány s priestormi Sole 2. Docentka Duračinská skonštatovala, že 

priestory po Sole 2 sa vyčistili, no na danom mieste sa istý čas nebude stavať nič nové – priestor 

sa nechá vyčistený a čas ukáže, či sa vyskytne potreba niečo postaviť. Zvažovalo sa dosiaľ 

viacero alternatív – napríklad infocentrum, aby prichádzajúci študenti neboli v prvých chvíľach 

stratení na internátoch. Vo veci kapacít prorektorka skonštatovala, že v mnohom závisia od 

toho, či sa podarí získať prostriedky z Plánu obnovy. Jednotlivé fázy rekonštrukcie bloku B na 

Štúraku sa budú plánovať tak, aby sme mali stále čo najvyššie ubytovacie kapacity, no viac 

informácií budeme mať v máji. Podstatné však je, že sa vôbec rekonštruuje, keďže 30 rokov 

internáty neboli výraznejšie obnovované a to si vyžiadalo svoju daň – napriek pravidelnej 

údržbe má infraštruktúra svoju životnosť a keď sa dostane do havarijného stavu, treba 

nevyhnutne konať. Ak chceme budovy udržať životaschopné, treba vykonať rekonštrukcie i za 

cenu dočasne znížených ubytovacích kapacít.  

 

Hosť na zasadnutí, podpredseda AS UK za študentskú časť, Boris Bobáľ, sa informoval na to, 

ktorú výzvu z Plánu obnovy plánuje vedenie UK využiť – či komplexnú výzvu na modernizáciu 

internátov a vysokých škôl a aká by mala byť spoluúčasť univerzity. Prorektorka Duračinská 

vysvetlila, že ide o predmetnú výzvu, no tá ešte nevyšla, teda sa čaká na sumu, aká bude 

alokovaná. Potrebná suma, akú treba, je 35 miliónov eur vrátane DPH – táto suma by 

postačovala na komplexnú rekonštrukciu a dlhodobo udržateľný stav. Podpredseda Bobáľ sa 

tiež pýtal na to, či prebehne diskusia o podobe izieb v rekonštruovaných blokoch. Prorektorka 

objasnila, že na takúto diskusiu už nie je priestor, keďže už bol vytvorený pozičný plán izieb 

a ten je definovaný v návrhu projektu, ktorý je už komplexne pripravený. Sľúbila však, že 

podoba izieb bude výrazne lepšie od súčasného stavu. 
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Člen komisie Bc. Ján Šutý sa informoval na pomery rozdelenia ubytovacích kapacít medzi 

fakultami, pričom zdieľal obrazovku s tabuľkou ubytovacích kapacít. Poukázal na to, že na 

Filozofickej fakulte UK sa ocitlo pod čiarou málo študentov v porovnaní k celkovému počtu 

novoprijatých. Poukázal aj na nerovnosť medzi fakultami v tom, koľko bodov bolo potrebné 

dosiahnuť na získanie ubytovania. Magisterka Silvia Bohumeľová z Referátu služieb IKT a 

doktorka Zuzana Kovačičová z Útvaru pre integráciu informačných systémov reagovali, že zo 

zobrazenej tabuľky nemožno vytvárať podobné závery. Každá fakulta má nastavený svoj vlastný 

systém prideľovania bodov, napríklad za mimoškolské aktivity, každá fakulta má tiež iný priemer 

dosahovaného VŠP – čo ústi v nerovnosť bodov medzi fakultami, ktoré však nie je možné 

objektívne komparovať. Špecifikom UK tiež je, že každý novoprijatý študent mimo dosahu 

Bratislavskej integrovanej dopravy má nárok na ubytovanie, čiže čím viac novoprijatých 

študentov na fakulte žiada o ubytovanie, tým menej kapacít zostáva pre študentov vyšších 

ročníkov. Možno preto má FiF UK uvedené čísla, pretože mnoho novoprijatých nepotrebuje 

ubytovanie a tak zostáva viac kapacity pre starších študentov. Pomery ubytovacích kapacít 

medzi fakultami však určuje ubytovacia komisia a tá by si mala pýtať analýzu. 

 

Riaditeľ Kancelárie rektora UK, magister Róbert Zsembera, pripomenul, že rozdiel je tiež 

v študijných výsledkoch jednotlivých fakúlt. Ak má fakulta mnoho excelentne hodnotených 

študentov, potom stúpa aj počet tých študentov s dobrým VŠP, ktorí ubytovanie nedostanú. Ak 

jestvuje fakulta s malým počtom excelentne hodnotených študentov, dostanú ubytovanie 

takmer všetci z nich. Poukázal na to, že ak sa v minulosti presúvali kapacity medzi fakultami, 

rozhodujúce slovo mala ubytovacia komisia. Do diskusie sa pripojili aj magisterka Silvia 

Bohumeľová a členka komisie Alexandra Karabinová. Doktorka Kovačičová vyzvala komisiu na 

súčinnosť počas najbližšieho leta pri prerozdeľovaní ubytovacích kapacít v spolupráci s CIT UK. 

 

Magister Zsembera pripomenul, že v minulosti zvykla ubytovacia komisia splnomocniť svojho 

predsedu na rozhodnutia, na základe čoho mal následne kompetenciu schvaľovať alebo 

zamietať jednotlivé procesy. Člen komisie Bc. Šutý skonštatoval, že primárnym problémom sa 

teda javí byť prideľovanie ubytovania každému novoprijatému študentovi. Správkyňa služby 

ubytovania z CIT, Martina Bulková spoločne s doktorkou Kovačičovou a magistrom Zsemberom 

vysvetlili, že prideľovanie ubytovania každému novoprijatému študentovi má za cieľ zvýšiť 

atraktivitu štúdia na UK. Problém sa začína prejavovať na Právnickej fakulte UK, kde by si mali 

spraviť samostatný poradovník. Novoprijatí sú takisto prijímaní na ubytovanie preto, aby mali 

možnosť plnohodnotne sa zžiť s prostredím univerzity i jej kampusom. Na starších študentov sa 

uplatňuje kľúč VŠP s cieľom motivovať ich k čo najlepším vzdelávacím výsledkom, pričom v 2017 
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sa zrušilo nahliadanie na vzdialenosť trvalého bydliska, aby sa zvýšila objektivita priraďovania 

ubytovania na základe toho, že „som dobrým študentom“ a nie toho, že „som z východu“. Padla 

myšlienka, že možno nastal čas na prehodnotenie systému, upustiť od centrálnych pravidiel 

bodovania a nechať jednotlivé fakulty, nech si pravidlá tvorby svojich poradovníkov určia 

samostatne. Komisia bola povzbudená, aby skúsila v budúcnosti navrhnúť riešenie. 

 

Člen komisie Bc. Šutý načrtol myšlienku zmedzifakultnenia internátu Družba, ktorý v súčasnosti 

slúži len vybraným fakultám. Vedúci prevádzkového útvaru Úsek pre študentské domovy, 

inžinier Jozef Kráľ, odporučil ponechať systém Družby tak, ako je nastavený a nemiešať doň 

ďalšie fakulty. Poznamenal, že skúsenosti so súčasným stavom sú dobré a v minulosti počas 

podobnej debaty sa už vytvoril záver smerujúci k súčasnému stavu. Členka komisie Karabinová 

sa tiež priklonila k názoru zmedzifakultnenia internátov Družba. Inžinier Kráľ pripomenul, že 

predošlé snahy o narušenie integrity na Družbe spôsobili silnú nevôľu samospráv na fakultách, 

ktorým Družba slúži – tie si žiadne zmeny neželali. Upozornil na to, že s podobnou reakciou 

treba počítať aj v tomto prípade. V istom roku sa veľkým zázrakom podarilo len do malej 

vymedzenej časti Družby vpustiť študentov Farmaceutickej fakulty UK. Ako argument pre 

zachovanie súčasného stavu uviedol nerovnosť medzi študentmi jednotlivých fakúlt v tom, ako 

veľmi sústredene sa potrebujú pripravovať na skúšky počas skúškového obdobia. Do diskusie sa 

zapojil aj magister Blažej Svoboda z Ubytovacieho oddelenia Družba, ktorý uviedol, že napríklad 

študentom medicíny nie je jedno, s kým sú na izbe. Poukázal tiež na to, že slabší študent na 

jednej fakulte sa nerovná slabšiemu študentovi na inej fakulte a tým pádom pokým čo jeden sa 

potrebuje pri učení sústrediť, druhý ho môže potenciálne vyrušovať. Predseda komisie Denis 

Filin vyjadril podporu názoru Ing. Kráľa a priklonil sa ku zachovaniu súčasného modelu Družba 

UK. 

 

Člen komisie Bc. Šutý skonštatoval, že zahraniční študenti sú pri vytváraní poradovníkov 

a ubytovaní priorizovaní. Doktorka Kovačičová poznamenala, že ak ubytovacia komisia 

rozhodne inak, systém sa môže zmeniť. Ak je však niekto napríklad vládnym štipendistom 

z Konga, tak sa univerzita prirodzene zaväzuje, že ho ubytuje, teda je medzi prvými 

v poradovníku. Magister Zsembera poukázal na to, že študenti Erasmus+ majú svoje vlastné 

kapacity, ktoré sú segregované od ostatných a tak neuberajú na právam bežným študentom. 

Doktorka Kovačičová sa prihovorila za to, aby sa nerušili napríklad miesta vyhradené pre VŠMU 

a VŠVU, pretože doteraz tradične jestvovali.  
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V diskusii zaznelo, že zahraniční študenti neštudujú vždy poctivo, prípadne k nim na fakultách je 

pristupované s ústupkami, a sú tu kvôli ubytovaniu, čím zaberajú miesto bežným študentom. 

Doktorka Kovačičová vyslovila názor, že by sa na tento problém malo upozorniť.  

 

Tiež upozornila na problém, ktorý vznikol so študentmi po prerušení štúdia. Problémom je, 

podľa čoho sa im má prisudzovať ubytovanie – podľa SP z doterajšieho štúdia alebo ich 

považovať za novoprijatých a tým pádom ich automaticky prijať na ubytovanie? Členka komisie 

Karabinová by takýchto študentov navrhla zaradiť ako novoprijatých. Poukázala na to, že máme 

totiž aj študentov v medziročníku, ktorí majú len veľmi málo predmetov, ale zaberajú 

ubytovacie kapacity. Doktorka Kovačičová namietla v zmysle, že ak máme študenta po 

prerušení štúdia so zlým VŠP, nemal by mať automaticky pridelené ubytovanie. 

 

Riešili sa i stabilizácie ubytovacích jednotiek, konkrétne termín podávania žiadostí o stabilizácie. 

Prítomní hostia sa vyjadrili za názor, že je potrebné vykonať stabilizácie čím skôr, aby študenti, 

ktorých už v najbližšej dobe čakajú záverečné skúšky pred prechodom na vyšší stupeň štúdia, 

mohli takisto zažiadať o stabilizáciu ešte predtým, než sa odubytujú. Magisterka Bohumeľová 

pripomenula, že vlani bol problém s tým, že stabilizácie sa vykonali prineskoro a niektorí 

študenti už v danom čase boli odubytovaní. Doktorka Kovačičová po krátkej diskusii s členmi 

komisie určila 4. apríl 2023 ako termín, kedy sa začnú podávať žiadosti o stabilizácie izieb.  

 

V diskusii sa preberala i téma dôvodov na výnimky z dosahu Bratislavskej integrovanej dopravy, 

ktoré môžu byť udelené. Komisia chcela vedieť, či je potrebné spísať presné dôvody. Docentka 

Duračinská uviedla, že presné dôvody by bolo ťažké uviesť do zoznamu. Doktorka Kovačičová 

objasnila, že takúto výnimku spravidla môžu dostať napríklad doktorandi, pričom o ostatných 

žiadostiach môžu rozhodovať dekani jednotlivých fakúlt.  

 

Člen komisie Ján Jasič sa pýtal na platby cez QR kód. Docentka Duračinská poznamenala, že UK 

má iný systém ako napríklad univerzity v Česku a platobná brána má svoju cenu. Prorektor 

docent Radomír Masaryk sa zapojil do debaty poznámkou, že vytvorenie QR kódu nie je 

priveľmi zložité a je to v kapacitách univerzity. Doktorka Kovačičová vyzdvihla potrebu človeka – 

zamestnanca, ktorý by sa na túto úlohu podujal.  

 

Člen komisie Jasič sa tiež zaujímal o problém obchodovania s izbami, ktorý zaznamenal, 

prípadne či by sa nedalo zabrániť tomuto fenoménu tým, že by náhrady za odubytovaných 

riešilo výhradne ubytovacie oddelenie, resp. či by nebolo dobré zaviesť pravidlo, že kto raz 
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ukončí zmluvu o ubytovaní, ten už ubytovanie viackrát nedostane. Magister Zsembera upozornil 

v tejto súvislosti na špecifické prípady, kedy odubytovaný študent môže takto konať napríklad 

z dôvodov operácie, onkologického problému, problémov v rodine a podobne. V istom 

momente, keď sa vyprázdni poradovník žiadateľov, navyše internáty potrebujú, aby si daný 

študent už našiel náhradu samostatne. 

 

Bc. Zdenka Valocková z Ubytovacieho oddelenia Mlyny informovala komisiu o zmene, ktorá sa 

udiala. Systém 10+2 mesiace sa zrušil a od septembra budú všetky zmluvy uzatvárané od 

septembra do júna.  

 

Člen komisie Bc. Šutý a predseda Filin sa informovali, či sa od septembra budú opätovne 

zvyšovať ceny za ubytovanie. Magister Zsembera reagoval, že sa čaká, ako veľmi sa zvýšia 

náklady na energie, čo sa následne vyhodnotí. Ceny sa budú zvyšovať o infláciu a prejaví sa i to, 

že univerzita má uzatvorené spotové ceny s dodávateľmi energií. Vezme sa ohľad i na sumu, 

ktorú bude kompenzovať štát.  

 

Člen komisie Jasič upozornil na to, že sa na internátoch často nešetrí energiami, keď sa 

nezhasínajú svetlá na toaletách. Ing. Kráľ informoval o tom, že žiarovky sa postupne vymieňajú, 

no na bunkách tento problém riešiť nevieme. Do spoločných priestorov sú potrebné snímače 

pohybu, tie sa postupne implementujú.  

 

Predseda Filin sa informoval na stav ohľadne elektrospotrebičov. Magister Zsembera 

informoval, že sa o nich intenzívne komunikuje, čoskoro bude výsledkom istý návrh do komisie, 

ktorý sa dotkne internátneho poriadku. Ing. Kráľ doplnil, že návrh už je vyhotovený – 

elektrospotrebiče sú v súčasnosti zakázané, no zohľadnili sa pripomienky a dospelo sa ku 

kompromisu – elektrospotrebiče budú povolené, avšak za stanovené poplatky. Tie budú 

vypočítané na základe výpočtov energetika. Akonáhle sa pristúpi k tomuto riešenie, kontroly 

dodržiavania pravidiel elektrospotrebičov budú intenzívnejšie a pokuty budú udeľované 

striktne.  

 

Predseda Filin sa informoval na výšku poplatkov za jednu noc pre návštevu, ktorý v súčasnosti 

predstavuje 5 eur. Ing. Kráľ uviedol, že výška sa neplánuje zatiaľ meniť.  Predseda Filin však 

upresnil, žeby sa malo prihliadať aj na stav ubytovania a nemal by byť poplatok jednotný. Je 

rozdiel v komforte ubytovania na ,,nových“ MI a starších AD, ako napr. blok N, S, atď. Podľa 
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jeho názoru by bolo vhodné tento poplatok prispôsobiť. Mgr. Zsembera sa vyjadril, že v prípade 

zvyšovania tohto poplatku, prihliadnu aj na tieto faktory. 

 

Predseda Filin posunul do komisie sťažnosti na kvalitu stravy v internátnych stravovacích 

zariadeniach. Ing. Kráľ už odpovedal všetkým trom sťažovateľom, problém sa komunikoval 

s prevádzkovateľom, ktorý poskytol stanovisko – to sa odoslalo sťažujúcemu sa študentovi. 

Problém sa prediskutoval so zamestnancami prevádzky, ktorí neevidovali osobne žiadne 

sťažnosti. Ak by sa v budúcnosti problém s kvalitou stravy opakoval, študenti sú povzbudení 

upozorniť naň na mieste samotných zamestnancov prevádzky, resp. prevádzkara. Docentka 

Duračinská sa takisto vyjadrila za riešenie problémov na mieste ich vzniku, pretože len tak vedia 

kompetentní problémy efektívne riešiť, ak sa o nich čo najskôr dozvedia.  

 

Predseda Filin sa informoval na podrobnosti ohľadne útoku ukrajinských občanov pri blízkom 

Terne 31.1.2023. Ing. Kráľ informoval, že účastníci konfliktu neboli študentmi ubytovanými na 

internátoch Mlyny a ani v rámi pomoci pre UA odídencov na Družbe UK. Vedenie internátov 

o konflikte vedelo od počiatku a komunikovalo ho s policajným zborom.  

 

Člen komisie Jasič navrhol vystavať kryté parkovisko – kontajner pre motorky a bicykle, za ktoré 

by sa platilo. Spomenul anketu, ktorá bola zrealizovaná a v ktorej sa do 20 ľudí prihlásilo so 

záujmom o túto službu. Docentka Duračinská vysvetlila, že ide o otázku zodpovednosti – 

zodpovednosť za poškodenie, prípadnú stratu a pod. by niesol prevádzkovateľ. Akonáhle 

jestvuje bariéra prístupu, zodpovednosť je vyššia než v otvorenom priestore. Ale nevylúčila túto 

možnosť a požiadala Jána Jasiča o zaslanie tejto požiadavky aj na mail. 

 

Člen komisie Damián Samuel Ovečka posunul do komisie sťažnosti na porušenie nočného 

pokoja zo strany študentov adresované na nájomcu UPeCe v uplynulom období pri dvoch 

rozličných akciách organizovaných v daných priestoroch. Docentka Duračinská navrhla 

adresovať oficiálnu sťažnosť riaditeľovi s uvedením presných termínov, o ktoré išlo. Členka 

komisie Karabinová označila danú sťažnosť za trápnu, v porušovaní nočného pokoja v princípe 

nevidela žiaden problém. Doktorka Kovačičová navrhla požiadať podnik UPeCe o vyjadrenie, 

koľkokrát do roka majú podobné akcie, tie vopred nahlásiť a vopred sa ospravedlniť 

ubytovaným študentom za zvýšený hluk, ktorý ich sprevádza.  

 

Docent Masaryk informoval, že disponuje novým vedúcim pracovníkom svojho tímu (Mgr. 

Anton Repkom, ktorý má skúsenosti s organizáciou festivalu Pohoda. S tým plánuje organizovať 
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koncert v priebehu mája a takisto už realizuje dostupnejšie akcie, napr. Z prvej rUKy, pričom 

požiadal komisiu o promo tejto diskusnej relácie. Koná sa každý pondelok v tomto semestri.  

 

Predseda Filin informoval komisiu a prítomných hostí o informáciách z internátov Lafranconi, 

ktoré mu doručila doktorka Oľga Peštuková, vedúca ŠD Lafranconi. Zo zasadnutia sa 

ospravedlnila. Znenie informačného mailu je priložené na konci zápisnice. 

 

V diskusii bolo upozornené na incident, kedy študentke padla omietka na notebook. Docent 

Masaryk vyjadril poľutovanie nad spôsobom, akým bola daná škoda nahlásená – formou 

príspevku na sociálnej sieti s cieľom vyvolať senzáciu. Docentka Duračinská pripomenula 

existenciu kontaktu, kam sa nahlasujú poruchy – treba vždy kontaktovať ako prvý práve ten. 

Magister Zsembera tiež upozornil na to, že ak si chce dotknutá študentka uplatňovať 

odškodnenie, príspevok na sociálnej sieti sa nepovažuje za dostatočný, musí byť podaný 

oficiálny podnet.  

 

Predseda komisie Denis Filin sa poďakoval všetkým prítomným hosťom za účasť na zasadnutí 

a v závere druhého bodu vyzval už len prítomných členov komisie na zotrvanie i pre ďalšie body 

programu. Všetci hostia sa postupne rozlúčili a opustili zasadnutie. V miestnosti zostalo 

prezenčne prítomných 5 členov komisie a 1 člen pripojený dištančne.  

 

Bod č. 3:  Voľba podpredsedu komisie 

Komisia s počtom členov 6 bola uznášaniaschopná, no s počtom členov 5 prítomných prezenčne 

a 1 on-line neschopná vykonať tajné hlasovanie. Predseda komisie Filin tak voľbu podpredsedu 

komisie presunul na neskôr a do online priestoru. Predbežne sa však zaujímal, či jestvujú 

kandidáti na tento post. O pozíciu prejavili záujem členovia komisie Bc. Šutý a Ovečka. Predseda 

komisie vyhlásil, že prostredníctvom mailu vyzve aj neprítomných členov komisie ku 

kandidatúre a voľba prebehne neskôr. 

 

Bod č. 4:  Rôzne 

Členovia komisie sa zhodli, že všetko, čo by teoreticky mohli spomenúť v tomto bode, už bolo 

uvedené v bode č. 2. Predseda Filin len povzbudil členov komisie v úsilí o naverbovanie do 

komisie zástupcov študentov za internáty Družba, ktorí dosiaľ svoje zastúpenie nemajú.  
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Bod č. 5:  Záver 

Predseda komisie Denis Filin sa po vyčerpaní programu poďakoval členom komisie za účasť po 

dlhšej dobe na riadnom zasadnutí a ukončil zasadnutie. 

Stručná informácia o ŠD Lafranconi – ubytovanie a rekonštrukcia 

ŠD Lafranconi sme z dôvodu posunutia termínu ukončenia rekonštrukčných prác otvorili v AR 
2022/2023 až v novembri 2022. V mesiacoch september a október poskytol náhradné 

ubytovanie vyše 170 študentom FTVŠ internát Mlyny UK, vedeniu ktorého, menovite z RUK Ing. 
Jozefovi Kráľovi, Ing. Ladislavovi Vandovi a vedúcej Ubytovacieho oddelenia Bc. Zdenke 

Valockovej, by sme radi poďakovali za ich pomoc a mimoriadnu ústretovosť. 

Od 7. novembra 2022 je ŠD Lafranconi opäť v bežnej prevádzke s takmer plnou obsadenosťou a 
väčšie prevádzkové obmedzenia už vedenie fakulty neplánuje. Momentálne máme ubytovaných 
troch študentov FTVŠ z Ukrajiny. Vzhľadom na zvýšenie cien energií sa od septembra 2022 zvýšil 

mesačný poplatok za ubytovanie v internátnych aj hosťovských izbách o 10 EUR na osobu.  

Rekonštrukcia ŠD 

1. Na jeseň 2021 bola zahájená 1. etapa rekonštrukčných prác: „Modernizácia a vybudovanie 
VIP izby, rekonštrukcia priľahlej kúpeľne a sociálnych zariadení na 3. poschodí a vybudovanie 

kuchynky pre študentov na 3. poschodí.“ 

Rekonštrukciu bez väčších problémov a k našej spokojnosti vykonala firma Lorime Garden s. r.o. 
z Bratislavy. 

Celková suma: 59 114,52 EUR 

Obnova pôvodnej kuchynky na 3. poschodí sa stretla u ubytovaných študentov s mimoriadne 
pozitívnym ohlasom. 

2. V marci 2022 sa začala 2. a 3. etapa rekonštrukcie: „Izby rekonštrukcia – maľby, podlahy, 
osvetlenie-elektroinštalácia.“ Rekonštrukciu realizovala firma DelCom Slovakia a.s., Bratislava. 

V rámci tejto fázy rekonštrukcie sa v 92 izbách na 2., 3. a 4. poschodí internátu zrealizovalo: 

· Maľovka stien 

· Osadenie plávajúcej podlahy (len 3. a 4. poschodie) 

· Výmena dvier a dverových zámkov 
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· Montáž LED svietidiel 

5. poschodie (8 izieb): z dôvodu nedostatku financií sa zrealizovala len montáž LED svietidiel 

Celková suma: 290 139,43€ 

3. Nákup a montáž zriaďovacích predmetov nábytok a doplnky ŠD Lafranconi UK (4. etapa ): 

Aktuálne v spolupráci s Rektorátom UK prebieha verejné obstarávanie. 

V predpokladanej hodnote 141 907 EUR sa bude do 43 internátnych izieb kupovať nový 
nábytok, konkrétne 115 setov, pričom set pozostáva z 1 ks pracovného stola, 1 ks stoličky, 1 ks 

postele s úložným priestorom a 1 ks skrine. 

Lehota realizácie predmetu zákazky je február 2023 - apríl 2023. 

Informáciu spracovala: 28.2.2023 

PhDr. Oľga Peštuková 

vedúca ŠD Lafranconi 

Koniec zasadnutia: 17:09 hod 

 

Zapísal:  

Damián Samuel Ovečka (člen komisie) 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

Damián Samuel Ovečka (člen komisie) 

 

Zápisnicu overil: 

Mgr. Ján Jasič (člen komisie) 

 

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

                              Denis Filin 

      predseda Komisie pre vysokoškolské  

           internáty a ubytovanie AS UK 
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