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SPRIEVODCA UBYTOVANÍM 2017/2018 

 

Ako a čím sa riadi ubytovanie? 

Celý priebeh ubytovania sa na UK v Bratislave riadi smernicou rektora (VP č. 8/2017), ktorá upravuje 

pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave. Je dostupná na webe 

univerzity v časti Legislatíva a na https://fns.uniba.sk v časti Ubytovanie. Odporúčame Ti prečítať si 

smernicu rektora o ubytovaní, v ktorej nájdeš odpoveď na väčšinu možných otázok. Ak si odpoveď na 

svoju otázku nenašiel alebo si nie si istý výkladom smernice, základný prehľad o ubytovaní Ti poskytnú 

nasledujúce riadky. 

 

Kedy a ako si môžem podať žiadosť? 

Od 6. do 17. júla 2017, ak si pokračujúci študent alebo prijatý uchádzač na UK (viď príloha). Ak sa hlásiš 

na PhD. štúdium na fakulte, žiadosť si môžeš podať rovnako ako pokračujúci študent. Ak sa hlásiš na 

PhD. na SAVku, žiadosť si podávaš u nich – majú vlastné ubytovacie priestory v Devínskej Novej Vsi. 

Žiadosť si môžem podať prostredníctvom e-formuláru na https://moja.uniba.sk v časti E-ubytovanie. 

 

Ako mám postupovať, keď som nastupujúci prvák na bakalárske štúdium? 

Ak si budúci prvák, podávaš si tu istú žiadosť cez elektronický systém ako súčasní študenti v termíne 

podľa harmonogramu. Prihlasovacie údaje ti boli odoslané spolu s dopisom o prijatí. Prijatí uchádzači 

do 1. ročníka Bc. štúdia získavajú ubytovanie automaticky (ak nemajú v tomto akademickom roku 

platné štúdium na UK alebo ich trvalé bydlisko nie je v dosahu Integrovaného dopravného systému 

Bratislavského kraja), takže sa nemusíš obávať, že intrák nedostaneš. Máš spolu so žiadosťou povinnosť 

zaplatiť kaucii 50 Eur ako nevratnú zálohu. V dňoch 4. a 5. augusta je tvojou povinnosťou vybrať si 

lôžko z ponúkanej kapacity.  

 

Aké sú kritéria pre pridelení ubytovania pre pokračujúcich študentov? 

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 (vážený študijný priemer) 

b)  0 – 100 bodov za sociálnu situáciu  

c)  0 – 200 bodov za aktivity na základe smernice dekana fakulty UK (mimoškolská činnosť) 



Za aké obdobie sa mi berie do úvahy študijný priemer? Môžem mať v systéme nesprávnu 

hodnotu VŠP? 

Za celé predchádzajúce štúdium. V princípe je chyba vylúčená, nakoľko minulý AR už musíš mať 

uzavretý. Upozorňujeme, že sa jedná o vážený priemer. Ak máš napriek tomu podozrenie na nesprávny 

priemer alebo nemáš uvedený žiaden, uveď to v žiadosti. 

 

Kedy budem vedieť, či budem bývať?  Ako si vyberiem izbu? 

Do 25. júla 2017 Tvoji referenti vyhodnotia žiadosti a zverejnia poradovníky, takže už vtedy vieš, koľký 

si v poradovníku. Čiara medzi žiadosťami, ktorým bolo a nebolo pridelené ubytovanie, sa môže posúvať 

jedine nadol, takže ak si „nad čiarou“, pod ňu už nespadneš.  

Študenti si v systéme E-ubytovanie sami zvolia izbu na ktorej budú bývať nasledujúci akademický rok. 

Ak Ti bude pridelené ubytovanie, budeš mať svoju tohtoročnú izbu v systéme samorozubytovania 

automaticky zarezervovanú. Zároveň si môžeš zmeniť rezerváciu na inú izbu. Zvolenie si stabilizácie 

tohtoročnej izby nie je však 100 % garanciou, že Ti bude izba pridelená. V prípade, že Komisia pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie UK tento rok pridelí Tvoju izbu inej fakulte, alebo izba nebude 

súčasťou ubytovacej kapacity, môže sa stať, že Tvojej stabilizácii nebude možné vyhovieť. Je preto 

Tvojou povinnosťou, aby si si rezerváciu overil prihlásením sa do systému. 

Pokračujúci študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú na princípe umiestnenia v poradovníku 

matematicky (rovnomerne) rozdelení podľa úspešnosti do troch častí. Elektronický systém umožní 

jednotlivým častiam prístup k výberu lôžka na konkrétnej izbe na základe harmonogramu. Služba 

výberu lôžka je prístupná celkom 9 dní.  

!!! ŠTUDENT, KTORÝ SI DO 5. AUGUSTA 23:59 NEVYBERIE IZBU, STRÁCA NÁROK NA UBYTOVANIE A 

JE Z PORADOVNÍKA VYČIARKNUTÝ !!! Na základe vyčiarknutí sa posunie čiara nadol. Dňa 6. augusta 

je žiadateľom, ktorí sa dodatočne dostali nad čiaru, sprístupnená doteraz neobsadená kapacita 

všetkých fakúlt, vrátane kapacít pre medzifakultne a partnerské ubytovanie. Pri výbere izby/lôžka sa 

dodatočnému žiadateľovi zohľadňuje iba pohlavie.  

Delegovanie výberu izby: Žiadateľ môže svoje právo výberu izby delegovať na iného žiadateľa, ktorý 

výber izby vykoná. Tento úkon je možné vykonať v elektronickom systéme len v prípade, ak obe osoby 

majú pridelené ubytovanie. 

 

Kedy mi príde mail o pridelení ubytovania? 

Oznámenie o pridelení ubytovania je sprístupnené žiadateľovi v elektronickom systéme. Doručuje sa 

prijatému uchádzačovi e-mailom na adresu, ktorú uviedol v žiadosti o pridelenie ubytovania, 

pokračujúcemu študentovi na jeho školský email. Oznámenie obsahuje identifikáciu internátu, bloku a 

izby, výšku bytného, povinnosť úhrady kaucie, číslo účtu internátu a termín úhrady. Informácie o 

výsledku procesu sú importované do IS najneskôr 14 pracovných dní pred 1. septembrom. Ak Ti 

oznámenie nepríde do 15. augusta, skontroluj si funkčnosť mailovej schránky a v prípade potreby 

kontaktuj Ubytovaciu komisiu PriF UK, aby si nepremeškal termín na zaplatenie ubytovania.  



Čo mám robiť, ak som ubytovanie v riadnom kole nedostal alebo som nestihol podať 

žiadosť? 

Ak Tvoja žiadosť bude v riadnom kole neúspešná, alebo si žiadosť nestihol podať, po 28. auguste si 

môžeš podať dodatočnú žiadosť priamo na ubytovacom oddelení Tvojho internátu. 

Chcem extra body za mimoškolskú činnosť, ako ich získam? 

Prines na študijne oddelenie (p. Miličková, č. dv. 107) doklad o danej činnosti. Na PRIF stačí fotokópia, 

nemusí byť notársky overená. Bez jej priloženia „extra body“ nezískaš. Podklady, potrebné pre udelenie 

bodov za aktivity je študent povinný dodať na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 16. júna 2017. 

Mimoškolská činnosť na PRIF je upravená smernicou dekana Prírodovedeckej fakulty (pozri 

Usmernenie dekana PriF UK o úprave kritéria mimoriadnych aktivít pre prideľovanie ubytovania v 

ubytovacích zariadeniach UK na https://fns.uniba.sk/služby/ubytovanie). 

 

Príloha: Harmonogram ubytovacieho procesu 2017/2018 

do 16. 6. 2017 Žiadateľ dodá podklady potrebné na pridelenie bodov za aktivity 

6. 7. 2017 Začiatok podávania žiadostí o pridelenie ubytovania. 

17. 7. 2017 Koniec podávania žiadostí o pridelenie ubytovania. 

do 17. 7. 2017 Povinnosť úhrady kaucie 50 € prijatými uchádzačmi (1. ročník Bc.) 

25. 7. 2017 Vytvorenie a zverejnenie poradovníkov žiadateľov v el. systéme. 

28. 7. – 30. 7. 2017 Výber izieb: pokračujúci študenti (1. skupina). 

31. 7. – 1. 8. 2017 Výber izieb: pokračujúci študenti (1. a 2. skupina). 

2. 8. – 3. 8. 2017 Výber izieb: pokračujúci študenti (1., 2. a 3. skupina). 

4. 8. – 5. 8. 2017 Výber izieb: pokračujúci študenti (všetci) a prijatí uchádzači. 

6. 8. 2017 Posun čiar v poradovníkoch (sprístupnenie neobsadenej kapacity) 

11. 8. 2017  Doručenie oznámenia o pridelení ubytovania. 

17.8. 2017 Zaplatenie nájomného na účty ubytovacích zariadení (e-banking). 

do 21. 8. 2017 Pripísanie nájomného na účty ubytovacích zariadení UK. 

od 28. 8. 2017 Začiatok ponúkania neobsadenej kapacity zo strany internátov. 

1. 9. 2017 Začiatok ubytovacej fázy procesu. 
 

 

 

V Bratislave dňa 2. 5. 2017 

Mgr. Vojtěch Przybyla 

predseda Ubytovacej komisie PriF UK 

ubytovanie.fns@gmail.com 
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