SPRIEVODCA UBYTOVACÍM PROCESOM
PRE ŠTUDENTOV UK
OCESOM

NA AKADEMICKÝ ROK

2017/2018

Vážení študenti,
tento sprievodca je určený najmä pre prijatých uchádzačov a pokračujúcich študentov dennej
formy bakalárskeho, magisterského (vrátane spojeného) a doktorandského štúdia na
Univerzite Komenského v Bratislave, ktorým sa poskytuje ubytovanie vo Vysokoškolskom
meste Ľ. Štúra – Mlyny UK, Vysokoškolskom internáte Družba UK a Študentskom domove
Lafranconi. Pre študentov študujúcich v Martine môže byť vhodnou pomôckou pri podávaní
žiadostí v elektronickom ubytovacom systéme. Prideľovanie ubytovania na akademický rok
2017/2018 prešlo oproti predchádzajúcemu akademickému roku istými zmenami. Ubytovanie
ako služba poskytovaná študentom a zamestnancom UK vychádza z cieľov, ktoré sú obsiahnuté
v Dlhodobom zámere rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2014 – 2024.
Nižšie sa vám budeme snažiť bližšie špecifikovať parametre súvisiace s ubytovacím procesom
a odpovedať na často kladené otázky.

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
a Centrum informačných technológií UK
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VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
1. Aktuálny akademický rok je akademický rok, v ktorom sa podávajú a vyhodnocujú
žiadosti o pridelenie ubytovania pre nasledujúci akademický rok.
2. IDS BK je Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji.
3. Kritérium kvality pre pokračujúceho študenta je vážený študijný priemer (VŠP) za celé
obdobie štúdia jeho aktuálneho študijného vzťahu. V aktuálnom akademickom roku sa do
VŠP započítavajú všetky zapísané predmety a ich hodnotenia k poslednému dňu
skúškového obdobia letného semestra (s výnimkou predmetov, ktorých termín hodnotenia
je po ukončení skúškového obdobia a predmetov zapísaných v letnom semestri
študentami, ktorí sa v letnom semestri zúčastnili zahraničnej akademickej mobility). Za
predchádzajúce akademické roky sa do VŠP započítavajú len úspešne absolvované
predmety.
4. Medzifakultné ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej ubytovacej kapacite, ktoré
umožňuje spoločné bývanie žiadateľov rovnakého pohlavia z rozličných fakúlt UK.
5. Model „10+2“ umožňuje ubytovanie študenta na obdobie celého štúdia, ktoré študent
bez prerušenia absolvuje na UK. Ubytovaný sa na letné mesiace neodubytováva, izbu môže
kontinuálne využívať a uhrádza za ňu cenu za ubytovanie (bytné). Ak mu v nasledujúcom
akademickom roku nie je ubytovanie pridelené, stráca na túto izbu/lôžko nárok.
6. Partnerské ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej ubytovacej kapacite, ktorá umožňuje
spoločné bývanie žiadateľov rozličného pohlavia, bez ohľadu na príslušnosť k fakulte UK.
7. Žiadateľ s ŤZP je študent alebo doktorand, ktorý je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím a zároveň je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými
potrebami na fakulte, na ktorej študuje.
8. Prijatý uchádzač je osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá na dennú
formu
a. štúdia bakalárskeho, spojeného prvého a druhého stupňa alebo doktorského
študijného programu fakulty UK, alebo
b. štúdia magisterského študijného programu fakulty UK, ktorá študijný program
bakalárskeho stupňa štúdia absolvovala na inej vysokej škole.
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9. Pokračujúci študent je študent dennej formy štúdia bakalárskeho, magisterského,
spojeného prvého a druhého stupňa alebo doktorského študijného programu fakulty UK,
ktorý
a. je v aktuálnom akademickom roku zapísaný na štúdium a v nasledujúcom
akademickom roku bude pokračovať v štúdiu zápisom do ďalšej časti študijného
programu,
b. v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v štúdiu v magisterskom stupni
štúdia, alebo
c. ktorý má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku
nasledujúceho akademického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným zápisom.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA UBYTOVACIEHO PROCESU
Akými ubytovacími zariadeniami disponuje UK?
UK disponuje celouniverzitnými ubytovacími zariadeniami
•

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK,

•

Vysokoškolský internát Družba UK.

Samostatne svojim študentom poskytujú ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a Fakulta telesnej výchovy a športu
UK. V Martine študentom a zamestnancom Jesseniovej lekárskej fakulty UK poskytujú
ubytovanie tamojšie internáty na ul. L. Novomeského č. 7 a ul. P. O. Hviezdoslava č. 35.

Čím sa riadi ubytovací proces na UK?
UK zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie
ubytovacej kapacity v rámci univerzity sa riadi pravidlami vydanými rektorom UK, t. j.
vnútorným predpisom UK č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces
na Univerzite Komenského v Bratislave vrátane Prílohy č. 1, Prílohy č. 2, Prílohy č. 3 a Prílohy
č. 4. V apríli 2017 vydala prorektorka UK pre študijné veci metodické usmernenie
Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2017/2018. Neskôr boli vydané dva
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dodatky k harmonogramu – Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2. Harmonogram ubytovacieho procesu
môže byť v priebehu ubytovacieho procesu upravovaný ďalšími dodatkami.

Kto si môže podať žiadosť o ubytovanie?
Žiadateľom o ubytovanie môže byť prijatý uchádzač a pokračujúci študent UK dennej formy
štúdia na UK okrem žiadateľov s trvalým bydliskom v dosahu IDS BK, ktorí nemajú nárok na
ubytovanie na internáte. Prijatí uchádzači, zahraniční študenti, ako aj držitelia preukazu ŤZP
alebo ŤZP-S získajú ubytovanie po podaní žiadosti a splnení podmienok automaticky.

Kedy a ako si môžem podať žiadosť?
Od 07. 07. 2017 (19:00) do 17. 07 2017, ak ide o pokračujúceho študenta alebo prijatého
uchádzača na UK. Pre žiadateľov z Lekárskej fakulty UK začína termín podávania žiadostí
pridelenie ubytovania 11. 07. 2017. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického
formulára, ktorý nájdete na moja.uniba.sk v časti E-ubytovanie.
Na prihlásenie do systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnaké ako na prístup do
systému AiS2. Žiadateľa uvíta úvodná obrazovka:
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Kliknutím na položku „Moje údaje“ vľavo prejde žiadateľ do tejto časti systému, aby si mohol
skontrolovať svoje osobné údaje.

Tu žiadateľ môže vidieť, akú adresu trvalého bydliska a štátnu príslušnosť k nemu eviduje
univerzita. Ak je niektorý z týchto údajov nesprávny, obráťte sa na študijné oddelenie fakulty.
Ak ste prijatým uchádzačom a viete IBAN účtu, z ktorého budete platiť preddavok na kauciu,
jeho vyplnením v tejto časti predídete potencionálnym komplikáciám s párovaním vašej platby.
Ak si neželáte číslo účtu uviesť, potvrďte, že ste si vedomý dopadu tejto voľby.
Poslednými dvomi položkami je žiadateľov univerzitný e-mail, cez ktorý s ním univerzita
komunikuje, a telefónne číslo. Po jeho zadaní je nutné kliknúť na tlačidlo „Overiť údaje“, ktoré
umožní pristúpiť k podaniu žiadosti v časti „Žiadosť“.
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Na tejto obrazovke žiadateľ vidí obsah samotnej žiadosti:
•

Zmena izby: Ak žiadateľ v akademickom roku 2016/2017 býval na internáte, tu uvidí
informáciu o tom, či môže zostať bývať na svojej pôvodnej izbe (ak nie, nájde tu
uvedený dôvod). Ak si žiadateľ želá vybrať si na ďalší akademický rok inú izbu, vyznačí
túto možnosť napravo. Ak žiadateľ v aktuálnom akademickom roku nebýval na
internáte alebo ak nie je možné ponechať si momentálnu izbu, je táto možnosť
automaticky vyznačená.

•

V dosahu IDS BK: Žiadateľovi je poskytnutá informácia o dostupnosti jeho trvalého
bydliska službami Integrovanej dopravy Bratislavského samosprávneho kraja. Iba
študenti, ktorých bydlisko je mimo dosahu týchto služieb, majú nárok na poskytnutie
ubytovania.

•

Kritérium kvality: V tejto položke sa zobrazia dosiahnuté body na základe študijných
výsledkov. Kliknutím na tlačidlo „Údaje“ sa zobrazí zoznam absolvovaných predmetov,
ktoré žiadateľovi systém eviduje. Ak v tomto zozname nejaké predmety chýbajú alebo
majú uvedené nesprávne hodnotenie, je nutné označiť riadok za nesprávny, čím
žiadateľ na záznam upozorní ubytovacieho referenta svojej fakulty.

•

Sociálna situácia: Tu žiadateľ vidí body získané na základe sociálneho štipendia
priznaného a vyplateného fakultou v mesiaci máj. Ak žiadateľovi bolo vyplatené
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štipendium, ale na svojej žiadosti vidí nula bodov za sociálnu situáciu, je potrebné údaj
označiť ako nesprávny.
•

Mimoškolské aktivity: Ak v akademickom roku 2016/2017 žiadateľ vykonával
mimoškolské aktivity a podklady doručil na študijné oddelenie svojej fakulty do 16. 06.
2017, fakultný referent pre ubytovanie v elektronickom ubytovacom systéme pridelil
body podľa momentálne platnej smernice príslušnej fakulty. V prípade, že podklady boli
doručené a nie sú k nim pridelené body v súlade s vnútorným predpisom fakulty, údaj
žiadateľ označí ako nesprávny.

•

Zdravotný stav: Pre žiadateľov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP, existuje možnosť
žiadať o umiestnenie v špeciálne vyčlenenej kapacite, mimo fakultných kapacít. Ak je
žiadateľ držiteľom preukazu ŤZP, ale želá si bývať so svojimi spolužiakmi na fakultnej
kapacite, zadáva túto informáciu práve tu.

•

Súhlas s opačným pohlavím na bunke: Niektoré časti ubytovacej kapacity obsahujú
tzv. zmiešané bunky, teda bunky, ktoré obsahujú aj chlapčenské aj dievčenské izby. Ak
žiadateľ neudelí súhlas, nebude pri rozubytovaní mať na výber voľné miesta na takejto
kapacite. Ak si chce vybrať bývanie na partnerskej kapacite, musí súhlas udeliť.

•

Druh ubytovania: Tu si žiadateľ vyberá, či chce bývať na štandardnej kapacite
(spolubývajúci rovnakého pohlavia a z tej istej fakulty), medzifakultnej kapacite
(spolubývajúci rovnakého pohlavia z rôznych fakúlt) alebo partnerskej kapacite
(spolubývajúci iného pohlavia, bez ohľadu na fakultu – pozor, v takomto prípade je
potrebné udeliť partnerské poverenie, viac na str. 11 – 12 a str. 13). Tento výber
ovplyvňuje možnosti pri augustovom rozubytovaní – elektronický ubytovací systém
nenechá žiadateľa vybrať si izbu z inej kapacity, ako je uvedené v jeho žiadosti.

Po skontrolovaní všetkých položiek žiadosti žiadateľ stlačí tlačidlo „Podať žiadosť“. Ak je
žiadateľom prijatý uchádzač, zobrazia sa mu informácie o platbe preddavku na kauciu za
ubytovanie – pokračujúci študenti túto kauciu platia až ako súčasť augustovej platby za
ubytovanie.
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Môžem svoju podanú žiadosť o ubytovanie upravovať?
V období od 07. 07. 2017 do 17. 07. 2017 je možné žiadosti pridávať a zároveň aj odstrániť.
V prípade, že sa žiadateľ rozhodne zmeniť niektoré údaje, ktoré uviedol (napr. rozhodne sa
vybrať si inú izbu a nechce zostať na tej, ktorú mal pridelenú v akademickom roku 2016/2017),
žiadosť odstráni a podá si novú. Upozorňujeme, že stav žiadosti, ktorou bude elektronický
ubytovací systém disponovať v momente uzavretia obdobia na podávanie žiadostí
o ubytovanie, je záväzný.

Ako si zmením osobné údaje uvedené pri overení údajov?
Údaje, ktoré sú uvedené v elektronickom ubytovacom systéme v časti „Moje údaje“, sú získané
z akademického informačného systému AiS2. Ak sú nesprávne, treba sa obrátiť na študijné
oddelenie fakulty.

Ako mám postupovať, keď som nastupujúci prvák na bakalárske štúdium?
Budúci prváci (prijatí uchádzači na UK) si podávajú tú istú žiadosť cez elektronický ubytovací
systém ako súčasní (pokračujúci) študenti v termíne podľa harmonogramu, t. j. od 07. do 17.
07. 2017. Prihlasovacie údaje boli poslané spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Spolu
s podaním žiadosti je povinnosťou prijatých uchádzačov na UK uhradiť preddavok na kauciu
vo výške 50€ ako nevratnú zálohu, najneskôr do 17. 07. 2017 nasledovaním inštrukcií, ktoré sa
zobrazili pri podaní žiadosti.
POZOR: Pri uhrádzaní preddavku na kauciu je nevyhnutné použiť správny variabilný symbol,
inak platba nebude akceptovaná! Preddavok na kauciu, prosíme, uhrádzajte výlučne bankovým
prevodom (nie prostredníctvom poštového poukazu).

Rozhoduje čas podania žiadosti o ubytovanie o tom, kedy si budem vyberať izbu?
Nie. Dátum ani čas podania žiadosti o ubytovanie nemajú vplyv na umiestnenie v poradovníku
žiadateľov o ubytovanie príslušnej fakulty.
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V akademickom roku 2016/2017 som ukončil bakalárske štúdium na UK a od
nasledujúceho akademického roka 2017/2018 sa stanem študentom inej fakulty UK
v magisterskom stupni štúdia. Som pre účely smernice o ubytovaní prijatým
uchádzačom?
Nie. Pre účely ubytovacieho procesu na UK je takýto žiadateľ v postavení pokračujúceho
študenta. V prípade, že žiadateľ ukončil v aktuálnom akademickom roku viacero štúdií
v bakalárskom stupni štúdia na UK, pre potreby ubytovacieho procesu sa mu zohľadňuje
najlepšia hodnota VŠP.

Ako sa vyhodnocujú žiadosti podané pokračujúcimi študentmi?
Žiadosti pokračujúcich študentov sa vyhodnocujú na princípe bodového zisku, ktorým je celé
číslo z intervalu 0 až 1000 a jeho hodnota je daná súčtom bodov za nasledujúce kategórie:
a) 0 – 700 bodov za kritérium kvality (Príloha č. 2 k smernici rektora UK),
b) 0 – 100 bodov za sociálnu situáciu (Príloha č. 2 k smernici rektora UK),
c) 0 – 200 bodov za aktivity na základe smernice dekana fakulty UK.
Po vyhodnotení žiadostí pokračujúcich študentov vytvorí fakultný referent pre ubytovanie
poradovník, v ktorom vyznačí, ktorým z nich bolo ubytovanie pridelené, a ktorým z nich
ubytovanie pridelené nebolo. Fakultný referent zverejní poradovník v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov najneskôr 25. 07. 2017 v elektronickom systéme.

Ak chcem body za mimoškolskú činnosť (aktivity), ako ich získam?
Je potrebné priniesť na študijné oddelenie fakulty doklad o danej činnosti. Stačí fotokópia,
nemusí byť notársky overená. Bez jej predloženia body za mimoškolskú činnosť (aktivity)
nebudú priznané. Podklady potrebné pre udelenie bodov za aktivity je študent povinný dodať
na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 16. 06. 2017. Mimoškolská činnosť (aktivity) na
jednotlivých fakultách je upravená príslušnou smernicou dekana.
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Som povinný dokladovať svoju sociálnu situáciu?
Nie. Tento parameter čerpá elektronický systém automaticky z akademického informačného
systému AiS2. Jediným podkladom pre zohľadnenie sociálnej situácie je sociálne štipendium.
Ak ho žiadateľ má priznané, elektronický systém ho eviduje.

Za aké obdobie a aký študijný priemer sa mi berie do úvahy? Môžem mať
v elektronickom systéme jeho nesprávnu hodnotu?
Pre potreby ubytovacieho procesu sa v súlade s vnútorným predpisom UK č. 8/2017 Smernica
rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK, ako záväzný údaj berú študijné výsledky
za celé predchádzajúce štúdium tak, ako je popísané v čl. 2 ods. 8 predmetnej smernice.
V princípe je chyba vylúčená, keďže skúškové obdobie letného semestra skončilo 30. 06. 2017
a všetky potrebné hodnoty už elektronický systém eviduje. Ak napriek tomu máte podozrenie
na nesprávny vážený študijný priemer alebo nie je uvedený žiaden údaj, je potrebné túto
skutočnosť uviesť v žiadosti zaznačením možnosti „Nesprávny údaj“ v rámci parametra
Kritérium kvality. Údaje, použité na výpočet žiadateľovho Kritéria kvality, je možné
konkrétnejšie vidieť po kliknutí v žiadosti na tlačidlo „Údaje“.
Pozn.: Do váženého študijného priemeru za predchádzajúce obdobie sa nepočítajú predmety,
ktorých ukončeni e je plánované počas leta 2017 (stáže medikov a pod.) a predmety študentov UK,
ktorí sa v letnom semestri AR 2016/2017 zúčastnili zahraničnej akademickej mobility (napr.
program Erasmus+). Zoznam takýchto študentov vrátane neklasifikovaných predmetov dostane
Centrum informačných technológií UK od študijných oddelení fakúlt.

Čo znamenajú pojmy medzifakultné a partnerské ubytovanie?
Medzifakultné ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej kapacite ubytovacích zariadení UK, ktorá
umožňuje spoločné bývanie žiadateľov rovnakého pohlavia z rozličných fakúlt UK. Partnerské
ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej kapacite ubytovacích zariadení UK, ktorá umožňuje
spoločné bývanie žiadateľov rozličného pohlavia, bez ohľadu na príslušnosť k fakulte UK. Tieto
možnosti uvidí žiadateľ pri podávaní žiadosti v elektronickom ubytovacom systéme.
Ubytovanie rodinných príslušníkov osôb, ktorým je poskytované ubytovanie v ubytovacích
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zariadeniach UK, nie je podľa smernice nárokovateľné (platí aj v prípade, že by žiadateľ chcel
žiadať o ubytovanie svojho partnera z inej vysokej školy).
POZOR: Pre úspešné ubytovanie na partnerskej kapacite je potrebné vytvoriť v elektronickom
ubytovacom systéme E-ubytovanie partnerské poverenie v časti „Poverenie“. V opačnom
prípade nebude žiadateľom o spoločné partnerské ubytovanie vyhovené. Upozorňujeme tiež,
že vyčlenená kapacita pre tento typ ubytovania je obmedzená.

Prečo mi pri výbere partnerského ubytovania el. ubytovací systém automaticky zaškrtáva
položku „Súhlas s opačným pohlavím na bunke“?
Keďže princípom partnerského ubytovania je ubytovávanie žiadateľov bez ohľadu na pohlavie,
táto možnosť je elektronickým ubytovacím systémom vyhodnotená automaticky.

Kedy budem vedieť, či dostanem ubytovanie? Ako si vyberiem izbu?
Do 25. 07. 2017 fakultní referenti pre ubytovanie vyhodnotia žiadosti a zverejnia poradovníky,
takže už vtedy žiadateľ vie, koľký je v poradovníku. Čiara medzi žiadateľmi, ktorým bolo a
nebolo pridelené ubytovanie, sa môže posúvať jedine nadol, takže ak je žiadateľ „nad čiarou“,
pod ňu už nespadne. Študenti si v elektronickom systéme E-ubytovanie sami zvolia izbu, na
ktorej chcú bývať v akademickom roku 2017/2018. Ak žiadateľ v akademickom roku 2016/2017
býval na internátoch, bude mať svoju izbu v elektronickom systéme automaticky
zarezervovanú, ak je to možné a v žiadosti neoznačil, že o ňu nemá záujem. V prípade, že pre
akademický rok 2017/2018 bola pridelená izba inej fakulte alebo izba nebude súčasťou
ubytovacej kapacity, môže sa stať, že stabilizáciu nebude možné ponúknuť. Pokračujúci
študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú na princípe umiestnenia v poradovníku
matematicky (rovnomerne) rozdelení podľa úspešnosti do troch častí. Prijatí uchádzači do
prvého roka štúdia na bakalárskom stupni štúdia na UK získavajú ubytovanie automaticky (ak
nemajú v akademickom roku 2016/2017 platné štúdium na UK). Elektronický systém umožní
jednotlivým častiam študentov prístup k výberu lôžka na konkrétnej izbe na základe
harmonogramu. Služba výberu izby je prístupná najviac 9 pracovných dní nasledovne:
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•

od 28. 07. 2017 do 05. 08. 2017
- výber izby pre pokračujúcich študentov 1. časť

•

od 31. 07. 2017 do 05. 08. 2017
- výber izby pre pokračujúcich študentov 2. časť

•

od 02. 08. 2017 do 05. 08. 2017
- výber izby pre pokračujúcich študentov 3. časť

• 04. a 05. 08. 2017 - výber izby pre prijatých uchádzačov
•

06. 08. 2017 a 07. 08. 2017
- sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar
v poradovníkoch

•

11. 08. 2017
- odoslanie vyrozumení žiadateľom

Upozorňujeme, že ŽIADATEĽ, KTORÝ SI DO 5. AUGUSTA V ČASE DO 23:59:59 HOD.
NEPOTVRDÍ

VÝBER

IZBY

V ELEKTRONICKOM

SYSTÉME,

STRÁCA

NÁROK

NA

UBYTOVANIE. Následne sa posunie čiara v poradovníku nadol. 6. a 7. 8. 2016 je žiadateľom,
ktorí sa dodatočne dostali nad čiaru, sprístupnená doteraz neobsadená kapacita všetkých
fakúlt, vrátane kapacít pre medzifakultné a partnerské ubytovanie. Pri výbere izby sa takémuto
žiadateľovi zohľadňuje iba pohlavie.
Poverenie na výber izby: Študent môže svoje právo výberu izby v elektronickom ubyt . systéme
delegovať poverením na iného študenta, ktorý výber izby vykoná. Elektronický ubyt. systém takto
delegovaného študenta informuje o pridelení poverenia a tento má možnosť poverenie prijať
alebo odmietnuť. Ak poverený študent poverenie v elektronick om ubyt. systéme neprijme ani
neodmietne, považuje sa poverenie za neplatné. Výber izby pre poverujúceho môže poverený
vykonať v elektronickom ubyt. systéme najskôr v deň, kedy má poverujúci študent právo výberu
izby podľa umiestnenia v poradovníku žiadate ľov a v súlade s vnútorným predpisom UK č. 8/2017.

Má každá fakulta vlastný poradovník alebo sa poradovníky fakúlt zlučujú?
Každá fakulta si vytvára vlastný poradovník žiadateľov o ubytovanie. Ani v prípadoch
medzifakultného a partnerského ubytovania sa poradovníky nezlučujú.
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Môžem si v elektronickom ubytovacom systéme pri výbere izby (od 28. 7.) zmeniť izbu,
ak som pri podávaní žiadosti potvrdil, že chcem zostať na izbe, kde som býval
v akademickom roku 2016/2017?
Nie. Žiadateľom, ktorí uviedli, že majú záujem zostať na svojej pôvodnej izbe, nebude počas
rozubytovania umožnené zmeniť si izbu.

Pri podávaní žiadosti som si vybral možnosť „ÁNO – zmeniť izbu“. Uvidím
v elektronickom ubytovacom systéme pri výbere lôžok aj izbu, na ktorej som býval
v akademickom roku 2016/2017?
Žiadateľ uvidí v kapacite ponúkaných izieb aj tú izbu, na ktorej býval v AR 2016/2017, ale len
za predpokladu, že je ešte voľná. Ak bude voľná, môže si ju vybrať opäť. Výber izby žiadateľom
závisí od jeho umiestnenia v poradovníku žiadateľov.

Čo v prípade, že požiadam o partnerské ubytovanie a pri výbere lôžok sa všetky tieto
izby obsadia? Môžem si vybrať inú izbu alebo strácam nárok na ubytovanie?
Ak nebude voľná kapacita na partnerské ubytovanie, žiadateľ nestráca nárok na ubytovanie, ak
bude v poradovníku fakulty nad čiarou. UK vyvinie úsilie zabezpečiť úspešnému žiadateľovi iné
bývanie, túto skutočnosť žiadateľovi oznámi a ponúkne mu iné voľné lôžka. Obdobné platí aj
pre medzifakultné ubytovanie.

Kedy a kde mi príde oznámenie o pridelení ubytovania?
Oznámenie o pridelení ubytovania je sprístupnené žiadateľovi v elektronickom ubytovacom
systéme. Notifikácia o zverejnení oznámenia v elektronickom ubytovacom systéme sa doručuje
prijatému uchádzačovi e-mailom na adresu, ktorú uviedol v žiadosti o pridelenie ubytovania,
pokračujúcemu študentovi na jeho školský email (univerzitné e-mailové konto), v momente,
kedy je oznámenie k dispozícii. Oznámenie obsahuje identifikáciu internátu, bloku a izby, výšku
bytného, povinnosť úhrady kaucie, číslo bankového účtu internátu a termín úhrady.
V prípadoch, kedy žiadateľ stratí nárok na ubytovanie z dôvodu premeškania termínu na
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uhradenie ceny za ubytovanie, je smerodajná prístupnosť oznámenia v elektronickom systéme,
nie e-mailová notifikácia! Preto, ak žiadateľovi oznámenie nepríde do 14. 8. 2017, je žiaduce
skontrolovať stav žiadosti v elektronickom systéme e-ubytovanie.

Čo mám robiť, ak som po vyhodnotení žiadostí ubytovanie nedostal (ani po posune čiary
v poradovníku smerom nadol) alebo som nestihol podať žiadosť?
Ak sa študent po zverejnení poradovníka umiestnil výrazne pod čiarou alebo si žiadosť nestihol
podať, po 28. 08. 2017 môže navštíviť niektorý z internátov a požiadať o pridelenie ubytovania
na ubytovacom oddelení v dodatočnom kole ubytovacieho procesu, ktorý je plne v réžii
internátov.

Som doktorand, ako mám postupovať?
Doktorand podáva žiadosť v elektronickom ubytovacom systéme v termíne od 07. 07. 2017
(19:00) do 17. 07. 2017. Pre žiadateľov z Lekárskej fakulty UK začína termín podávania žiadostí
od 11. 07. 2017. Doktorand s trvalým pobytom v dosahu IDS BK nemá nárok na pridelenie
ubytovania, ak mu dekan fakulty UK neudelí prostredníctvom elektronického systému výnimku.
Ak doktorand spĺňa podmienky na pridelenie ubytovania podľa vnútorného predpisu UK
č. 8/2017, ubytovanie sa mu pridelí vždy. Pridelenie ubytovania na doktorandskej kapacite
(ubytovacia kapacita, ktorá je určená prednostne pre ubytovanie doktorandov) však nie je
nárokovateľné (platí aj pre partnerské a medzifakultné ubytovanie tohto typu).

HLÁSENIA V ELEKTRONICKOM UBYTOVACOM SYSTÉME
Pri podávaní žiadosti v časti „Žiadosť“ pri položke „Zmena izby“ môže byť uvedené:
“Bez záznamu minuloročného ubytovania”

- pravdepodobne žiadateľ dňa 19. 05. 2017, kedy boli

dodané údaje o ubytovaní z jednotlivých internátov, nebol ubytovaný na žiadnej z izieb
ubytovacieho zariadenia UK.
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„Nie je možné stabilizovať sa na normálnu izbu“

– hlásenie sa zobrazuje pre držiteľov preukazu

ŤZP, ktorí minulý rok bývali na študentskej kapacite, avšak tento rok budú presunutí na
špeciálne vyčlenenú kapacitu.
„Nie je možné stabilizova ť sa, zmenila sa fakulta izby“

- izba bola presunutá pod správu inej

fakulty alebo inej súčasti UK.
„Nie je možné stabilizovať sa, zmenil sa typ izby“

- izba bola preklasifikovaná na iný typ, napr.

doktorandská, zamestnanecká, fakultná, medzifakultná a pod.
Ak žiadateľovi elektronický ubytovací systém vypíše nasledovné hlásenie: „K Vášmu
študentskému vzťahu sme nedostali zo systému AiS 2 podklady na vypočítanie bodo v za štúdium
(„kritérium kvality“). Ak ste absolvent bakalárskeho štúdia, ktorý je prijatý na magisterský stupeň
a dostali ste už oznámenie o prijatí, budeme Vás notifikovať, akonáhle k Vám dostaneme údaje.“ ,

je potrebné postupovať podľa krokov, ktoré sú v ňom uvedené. K študijnému vzťahu pri
exporte z AiS2 neboli dodané podklady pre výpočet bodov za štúdium.

Žiadame všetkých študentov UK, ktorí majú záujem žiadať o ubytovanie na akademický
rok 2017/2018, aby si dôkladne preštudovali vnútorný predpis UK č. 8/2017. Ubytovacie
zariadenia UK vstupujú do ubytovacieho procesu na UK až na začiatku ubytovacej fázy,
t. j. od 21. 08. 2017 (resp. 19. 08. pre VIaJ JLF UK v Martine). Obsadzovanie neobsadenej
ubytovacej kapacity ubytovacích zariadení UK upravuje čl. 14 vnútorného predpisu UK
č. 8/2017. Ďakujeme za pochopenie.

KONTAKTY
V prípade technických problémov s elektronickým ubytovacím systémom, prosíme, kontaktujte
Centrum podpory informačných technológií (CePIT UK). Tel. číslo: 02/59 24 49 44.
Otázky týkajúce sa procesnej stránky ubytovania na UK, prosíme, adresujte fakultným
referentom pre ubytovanie. Ak si nie ste istí, kam svoju otázku smerovať, obráťte sa na CePIT.
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www.facebook.com/ubytovanieuk
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