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Ubytování studentů všech stupňů studia se realizuje na Prírodovedeckej fakulte UK v
Bratislave v souladu se zákonem č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o změně a doplnění
některých zákonů v znění pozdějších předpisů a dále s vnitřním předpisem rektora č. 10/2016
(Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania
ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave). Již šestým rokem ubytování probíhá
centrálně skrze celouniverzitní elektronický systém, jehož zásadní přestavba v letošním roce
přinesla transparentnější a efektivnější využívání ubytovacích kapacit UK pro jednotlivé
fakulty. Dle čl. 11 ods. 3 jednacího pořádku Akademického senátu UK je v procesu ubytování
studentů a zaměstnanců univerzity iniciativním, poradním a kontrolním orgánem Komise pro
vysokoškolské internáty a ubytování, která má zároveň rozhodovací pravomoc v rozsahu
určeném vnitřními předpisy UK. Komise rozděluje ubytovací kapacitu internátů jednotlivým
fakultám podle poměru k počtu studentů a vyčleňuje místa pro ubytování studentů se
zdravotním postižením, pro zaměstnance a doktorandy, pro zahraniční studenty a účastníky
Erasmus+ mobilit. V kalendářním roce 2016 zasedala komise pod vedením předsedy Bc.
Róberta Zsembery 10krát. Členy komise za PriF UK jsou: RNDr. Eva Viglašová (70% účast na
zasedáních) a Mgr. Vojtěch Przybyla (100% účast na zasedáních).
Organizací ubytování studentů na fakultní úrovni a kontrolou všech stránek ubytování
ve vysokoškolských internátech UK se zabývá Ubytovací komise PriF UK, která plní úlohy
spojené se zabezpečováním procesu ubytovaní na PriF UK a vykonává na fakultě nařízení
Komise pro vysokoškolské internáty a ubytování AS UK. Na základě VP č. 10/2016 je na
Ubytovací komisi PriF UK přenesena působnost fakultního referenta pro ubytování. Složení
komise, jejíž členy jmenuje děkan PriF UK, v roce 2016 bylo: Mgr. Vojtěch Przybyla (předseda),
RNDr. Eva Viglašová (člen) a Mgr. Vladimír Bilohuščin (člen). Pro snadnou komunikaci
s veřejností fakultní komise zřídila e-mailové konto ubytovanie.fns@gmail.com, na které bylo
v rozmezí od 7. 6. 2016 do 31. 8. 2016 zasláno 222 dotazů od studentů i zaměstnanců fakulty,
na něž komise odpověděla. Pro snadnou orientaci v problematice ubytovacího procesu komise
dále vytvořila Průvodce ubytováním, a také po domluvě se studijním oddělením zpracovala
samostatný návod pro nastupující studenty, který byl následně přikládán k dopisům o přijetí
na naší fakultu. Webové sídlo komise je na stránce www.fns.uniba.sk/sluzby/ubytovanie.
V minulém kalendářním roce tak proběhly v souvislosti s implementací nové rektorské
směrnice zásadní změny v celém ubytovacím procesu, které se dotkly všech fakult UK. Kromě
již zmíněných technicko-uživatelských změn v samotném systému E-ubytovanie došlo také
k legislativním proměnám ve všech dílčích částech procesu. Nejzásadnější změnou z hlediska
studentů byla garance místa pro nastupující 1. ročník bakalářského stupně studia a změna
hodnotících kritérii pro přidělení ubytování. Došlo k proměně váhování jednotlivých kategorií:
0 – 700 bodů za kritérium kvality (vážený studijní průměr)
0 – 100 bodů za sociální situaci
0 – 200 bodů za aktivity na základě směrnice děkana fakulty UK (mimoškolská činnost)
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Maximální hodnota celkového součtu bodů tak činí 1000. Kromě výše uvedených došlo
ke zrušení kritéria vzdálenosti, jež bylo transformováno do omezení možnosti podání žádosti
pro ty studenty, kteří mají trvalé bydliště v rámci systému Bratislavské integrované dopravy.
V návaznosti na VP č. 10/2016 rektora UK vydal dne 1. 6. 2016, v součinnosti s členy
Ubytovací komise PriF UK, děkan fakulty usměrnění upravující pravidla, na základě kterých se
studentům PriF UK určuje bodové hodnocení mimořádných aktivit pro přidělení ubytování v
ubytovacích zařízeních UK, v souladu s čl. 5 rektorské směrnice (Usmernenie dekana PriF UK o
úprave kritérií mimoriadnych aktivít študenta pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích
zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave pre podmienky štúdia v rámci študijných
programov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave). Studenti tak měli
možnost do 17. 6. 2016 předložit dokumenty/potvrzení, na jejichž základě jim Ubytovací
komise PriF UK, pověřená děkanem fakulty, přidělila nebo nepřidělila body dle příslušných
kategorií děkanova usměrnění. Této možnosti využilo celkem 215 studentů fakulty.
Samotný proces ubytování probíhal od 7. 7. 2016, kdy bylo spuštěno elektronické
podávání žádosti, do 20. 7. 2016, kdy bylo ukončeno. Následně všechny žádosti zpracovala
Ubytovací komise PriF UK, která dne 29. 7. 2016 zveřejnila čtyři samostatné pořadníky.
V pořadníku pro přijaté uchazeče (1. Bc.) se nacházelo 344 studentů, přičemž 11 lidem nebylo
z důvodu nesplnění kritérií VP 10/2016 vyhověno (dotyčná osoba nezaplatila povinnou kauci
nebo měla trvalé bydliště v dosahu IDS BK). Pořadník současných studentů zahrnoval 882
osob, pro nesplnění kritérií skončilo pod čarou 12 osob (všichni byli odmítnuti z důvodu
trvalého bydliště v dosahu Bratislavské integrované dopravy). Pořadník doktorandů a
zaměstnanců čítal 137 osob, vyhověno bylo všem. V pořadníku osob se zdravotním postižením
bylo 26 studentů, kterým byla přidělena lůžka v pokojích speciálně upravených pro osoby se
specifickými potřebami (ZTP). Pro PriF UK vyčlenila Komise pro vysokoškolské internáty a
ubytování AS UK celkem 1400 lůžek na obou hlavních internátech UK. V souvislosti s výše
zmíněným tak můžeme říci, že lůžko v ubytovacím zařízení UK získalo 98,4 % studentů PriF UK.
Následně probíhal od 3. 8. do 9. 8. výběr lůžek. Studenti si v systému E-ubytovanie
mohli sami zvolit pokoj, na kterém budou následující akademický rok bydlet. Mohli požádat o
stabilizaci současného místa, nebo si vybrat zcela jiné lůžko. Studenti mají zajištěno ubytování
ve Vysokoškolském městě Ľudovíta Štúra a na Vysokoškolském internátu Družba. Ubytování
bylo poskytnuto v jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové variantě v buňkovém systému nebo
v pokojích se sdíleným sociálním zařízením na chodbě. Cenové rozpětí měsíčního nájmu se
pohybuje podle kvalitativního členění od 47 € do 113 € měsíčně. Povinností studenta je také
platba kauce ve výši 100 € za ak. rok, rozdělená do dvou splátek dle jednotlivých semestrů.
V průběhu ubytovacího procesu se, zejména v důsledku implementace nových
pravidel, vyskytlo několik dílčích problémů, které byly většinou vyřešeny ihned po konzultaci
s Centrem informačních technologií UK (CIT UK). Jednalo se například o potíže při platbě kauce
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formou poštovní poukázky nebo automatického podávání žádosti doktorandům (podle
nových pravidel měl vygenerovat žádost doktorandům systém, ne vždy se tak bohužel opravdu
stalo). Všechny připomínky, postřehy a problémy k průběhu ubytovacího procesu ze strany
PriF UK v ak. roce 2016/2017 byly předneseny předsedou komise Mgr. Przybylou na 8. řádném
zasedání Komise pro vysokoškolské internáty a ubytování dne 21. 9. 2016 za přítomnosti paní
prorektorky pro studijní záležitosti dr. Kovačičové a zástupců CIT UK. I na základě těchto
podnětů dojde pro nadcházející akademický rok 2017/2018 k novelizaci VP č. 10/2016 a jemu
příslušných legislativních dokumentů.

Příloha:
Počet ubytovaných z PriF UK na UZV UK k 1. 9. 2016:


součet = 1366 studentů a zaměstnanců
z toho
o současní studenti = 896 ubytovaných (vč. ZTP)
o noví studenti = 333 ubytovaných
o doktorandi a zaměstnanci = 137 ubytovaných

Struktura pokojů přidělených PriF UK na UZV UK k 1. 9. 2016:


součet = 453 pokojů*
z toho
o VMĽŠ Mlyny = 230 pokojů
o VI Družba = 223 pokojů
z toho
 1-lůžkové pokoje = 26
 2-lůžkové pokoje = 107
 3-lůžkové pokoje = 320

*do statistiky nejsou zahrnuty pokoje pro ZTP a pokoje pro mezifakultní a partnerské bydlení, protože
tyto mají status celouniverzitních kapacit

Bratislava, 11. 1. 2017
Mgr. Vojtěch Przybyla
predseda Ubytovacej komisie PriF UK
člen Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie UK
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