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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov, 

v súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 

a po prerokovaní v Komisii pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu 

UK (ďalej len „komisia“) tento dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2017 Smernici 

rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK (ďalej len „dodatok č. 1“): 

Čl. I 

Vnútorný predpis č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK 

(ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Slová „partnerské ubytovanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte smernice nahrádzajú 

slovami „zmiešané ubytovanie“ v príslušnom tvare. 

2. Nadpis prvej časti znie: „Základné ustanovenia“. 

3. V čl. 2 ods. 3 sa slová „fakulty UK“ nahrádzajú slovami „uskutočňovaného fakultou 

UK“. 

4. V čl. 2 ods. 8 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „VŠP“)“ a slová „do VŠP“ sa nahrádzajú 

slovami „do kritéria kvality“. 

5. V čl. 2 odsek 13 znie: 

„(13) Pokračujúci študent je študent dennej formy štúdia bakalárskeho študijného 

programu, magisterského študijného programu alebo doktorského študijného 

programu uskutočňovaného fakultou 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) je v aktuálnom akademickom roku zapísaný na štúdium bakalárskeho 

študijného programu a v nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v 

štúdiu magisterského študijného programu, alebo  

c) ktorý má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku 

nasledujúceho akademického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným 

zápisom.“. 

6. V čl. 2 odsek 14 znie: 

„(14) Prijatý uchádzač je osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá na 

dennú formu štúdia 

a) bakalárskeho študijného programu alebo študijného programu podľa § 53 

ods. 3 zákona o vysokých školách uskutočňovaného fakultou UK, alebo 

b) magisterského študijného programu uskutočňovaného fakultou UK, ktorá 

bakalársky študijný program absolvovala na inej vysokej škole.“. 

7. V čl. 2 odsek 17 znie: 

„(17) Zamestnanec je osoba, ktorá je v aktuálnom akademickom roku  
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a) v pracovnom pomere s fakultou UK alebo inou súčasťou UK najmenej na 75 % 

ustanoveného týždenného pracovného času, alebo 

b) v pracovných pomeroch s fakultami UK alebo inými súčasťami UK, ktoré v 

súčte predstavujú ekvivalent pracovného pomeru v rozsahu najmenej na 75 % 

ustanoveného týždenného pracovného času.“. 

8. V čl. 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Harmonogram musí byť v súlade 

s harmonogramom štúdia na UK.“. 

9. V čl. 6 ods. 3 písm. i) sa číslo „2“ nahrádza číslom „1“. 

10. V čl. 8 ods. 6 sa slová „u fakultného referenta“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom 

elektronického systému v“. 

11. V čl. 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov14“. 

 Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa. 

12. V čl. 15 odsek 2 znie: 

„(2) Nárok na pridelenie ubytovania má zamestnanec UK, ktorý spĺňa niektorú z 

podmienok podľa čl. 2 ods. 17. Ostatní zamestnanci UK môžu požiadať príslušné 

ubytovacie zariadenie UK o poskytnutie prechodného ubytovania za komerčných 

podmienok.“. 

13. V čl. 16 ods. 2 písmeno b) znie: 

„b) spĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 17 a čl. 15 ods. 3.“. 

14. V čl. 16 ods. 5 písmeno b) znie: 

„b) ak zamestnanec prestal spĺňať podmienky podľa čl. 2 ods. 17 a čl. 15 ods. 3,“. 

15. Za článkom 17 sa vkladá nový článok 17a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 17a 

Ubytovací proces študentov zmluvných vysokých škôl 

(1) Na ubytovací proces študentov vysokej školy, s ktorou má UK uzatvorenú dohodu 

o poskytovaní ubytovacích služieb pre príslušný akademický rok (ďalej len „zmluvná 

vysoká škola“), sa vzťahujú ustanovenia tretej časti tejto smernice, ak dohoda 

o poskytovaní ubytovacích služieb alebo vnútorné predpisy zmluvnej vysokej školy 

neustanovujú inak.  

(2) Na účely ubytovacieho procesu na UK sa zmluvná vysoká škola považuje za fakultu 

UK. 

(3) Koordinátor ubytovacieho procesu zmluvnej vysokej školy alebo iná osoba poverená 

rektorom zmluvnej vysokej školy sa zúčastňuje zasadnutí komisie alebo ich častí, 

ktoré sa týkajú ubytovacieho procesu na UK, s poradným hlasom.“. 

16. V prílohe č. 2 v bode 1 sa za slovom „priemeru“ vkladajú slová „(ďalej len „VŠP“)“. 
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Čl. II 

Tento dodatok č. 1 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 31. mája 2018 

 

 

  

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 rektor UK 
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