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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 01. mája 6766 
 
 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Viera 
Štvrtinová, Ingrid Kútna Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer, 
Radomír Masaryk, Viera Štvrtinová, Jana Duračinská 

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Alena Matušíková, Jana Šmelková, 
Róbert Zsembera 

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

P. Návrh úpravy cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK. 
V. Rôzne. 

 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 

0. Návrh úpravy cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK. 
 
Kvestorka UK predstavila návrh úpravy cien za ubytovanie pre študentov a zamestnancov v ubytovacích 
zariadeniach UK – Mlyny UK a Družba UK - a návrh dvoch súvisiacich vnútorných predpisov. UK musí 
pristúpiť k úprave cien za ubytovanie z dôvodu enormného zvýšenia oprávnených nákladov (najmä 
energií), ktoré s ubytovaním v správe UK súvisia. Pri výpočtoch úpravy (navýšenia) cien sa vychádzalo z 
reálnej spotreby energií z roku V^P_ (obdobie pred pandémiou spôsobenou COVID-P_) a táto spotreba 
bola prepočítaná aktuálnymi cenami energií. Zároveň bola celková plocha ubytovacích zariadení 
rozpočítaná na m! podľa účelu danej plochy. V návrhu je zapracovaný aj tzv. index inflácie, ktorým sa 
rozumie percentuálna miera inflácie publikovaná Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny 
rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. 
Záver: Vedenie UK s návrhom úpravy cien za ubytovanie súhlasí a postupuje ho na rokovanie grémií  
Akademického senátu UK. 
 
6. Rôzne. 

Rektor UK žiada o organizáciu pracovného stretnutia zástupcov UK a STU zodpovedných za projekty 
ACCORD a CEVIS, a to za účelom oboznámenia sa s aktuálnym stavom projektov. 
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Prorektor UK pre informačné technológie informoval o aktuálnom stave elektronickej podpory 
ubytovacieho procesu. Aktuálne je už zabezpečená fáza, ktorá zahŕňa zber a podávanie žiadostí 
o ubytovanie. 

 

 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
r e k t o r  


