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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. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2017 Smernici rektora 

UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok č. 

2“): 

Čl. I 

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

v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. Slová „prorektor pre študijné veci“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte smernice 

nahrádzajú slovami „prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci“ v príslušnom tvare. 

2. V čl. 2 odsek 9 znie: 

„(9) Medzifakultné ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej kapacite ubytovacích zariadení 

UK, ktorá umožňuje spoločné bývanie žiadateľov rovnakého pohlavia z rozličných fakúlt 

UK. Medzifakultné ubytovanie sa realizuje v rámci ubytovacej kapacity Univerzity 

Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny.“. 

3. V čl. 4 ods. 2 písm. b) sa slová „čl. 6 ods. 5 a 8“ nahrádzajú slovami „čl. 6 ods. 6 a 9“. 

4. V čl. 6 ods. 3 písmeno d) znie: 

„d) izby pre vládnych štipendistov a účastníkov vzdelávacích programov Útvaru pre 

jazykovú a odbornú prípravu Centra ďalšieho vzdelávania UK (na základe požiadavky 

príslušného prorektora UK),“. 

5. V čl. 6 odsek 4 znie:  

„(4) Zostávajúcu reálnu ubytovaciu kapacitu po vyčlenení izieb podľa predchádzajúceho 

odseku komisia rozdelí medzi fakulty UK v rámci ubytovacej kapacity Univerzity 

Komenského v Bratislave, Vysokoškolského internátu Družba a v rámci ubytovacej 

kapacity fakultných ubytovacích zariadení. Komisia pri rozdelení reálnej ubytovacej 

kapacity zohľadňuje najmä  

a) počet lôžok pridelených jednotlivým fakultám UK v aktuálnom akademickom roku, 

b) plánované počty prijatých uchádzačov jednotlivými fakultami UK v nasledujúcom 

    akademickom roku a 

c) kvalitatívne rozdiely izieb v reálnej ubytovacej kapacite.“. 

6. V čl. 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Súčasťou rozdelenia reálnej ubytovacej kapacity je vyčlenenie izieb pre medzifakultné 

ubytovanie, zmiešané ubytovanie a doktorandskú kapacitu. Medzifakultné ubytovanie je 

realizované v rámci ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave, 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny.“. 

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11. 
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7. V čl. 6 ods. 6 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5“. 

8. V čl. 6 ods. 7 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „6“. 

9. V čl. 6 ods. 11 znie: 

„(10) CIT UK na základe rozdelenia reálnej ubytovacej kapacity zabezpečí najneskôr do 

termínu A5 harmonogramu pripravenosť elektronického systému pre realizačnú fázu 

ubytovacieho procesu. CIT UK v spolupráci s akademickou obcou UK tiež vykoná 

kapacitný test elektronického systému v termíne B5a harmonogramu.“. 

10. Čl. 7 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) Pri vybavovaní žiadosti a pri komunikácii so žiadateľom sú zložky ubytovacieho 

procesu povinné overovať identitu žiadateľa. Bez overenia identity žiadateľa nie sú zložky 

ubytovacieho procesu oprávnené poskytovať informácie z elektronického systému. Ak 

žiadateľ komunikuje so zložkou ubytovacieho procesu vo veci týkajúcej sa ubytovacieho 

procesu prostredníctvom elektronickej pošty, je povinný používať e-mailovú adresu, ktorú 

mu pridelila UK (univerzitné e-mailové konto). Komunikácia prostredníctvom 

univerzitného e-mailového konta sa považuje za dostatočné overenie identity žiadateľa. “. 

11. Čl. 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) Študijné oddelenia fakúlt UK sú povinné zabezpečiť vloženie študijných výsledkov 

do akademického informačného systému AIS2 do termínu A8 harmonogramu.“. 

12. Čl. 10 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú: 

„(9) Prijatý uchádzač má možnosť vziať podanú žiadosť o ubytovanie späť a následne 

požiadať o vrátanie uhradeného preddavku na kauciu do termínu B3a harmonogramu.“. 

„(10) Žiadateľovi, ktorému zanikol nárok na ubytovanie v zmysle čl. 10 ods. 6 písm. f) sa 

cena za ubytovanie uhradená podľa čl. 13 ods. 2 nevracia, pokiaľ zrušenie prideleného 

ubytovania žiadateľ neoznámi ubytovaciemu zariadeniu UK do termínu C4 

harmonogramu.“. 

13. V čl. 12 odsek 5 znie: 

„(5) Ak si žiadateľ do termínu B9 harmonogramu nevyberie izbu spôsobom podľa 

predchádzajúcich odsekov, zanikne mu nárok na pridelené ubytovanie. To však nevylučuje 

možnosť žiadateľa  požiadať o pridelenie ubytovania podľa čl. 14 ods. 4 smernice.“. 

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

„Čl. 17b 

 Osobitné ustanovenia o ubytovacom procese na akademický rok 2020/2021  

Pre ubytovací proces na akademický rok 2020/2021 platia ustanovenia tejto smernice 

s nasledovnými odchýlkami: 

a) prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci vydá harmonogram ubytovania do 30. júna 

       2020, 

 

b) stabilizácie izieb sa sprístupnia pre elektronický systém podľa ich skutočného stavu k  

       15. marcu 2020, 
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c) do kritéria kvality sa zahrnú všetky zapísané predmety a ich hodnotenia k poslednému 

dňu skúškového obdobia zimného semestra akademického roka 2019/2020, pričom  

ostatné pravidlá upravené v čl. 2 ods. 8 smernice, ktoré nie sú s touto výnimkou  

v zrejmom rozpore, sa použijú tiež.“. 

 

15. Doterajšia príloha č. 4 smernice sa nahrádza novou prílohou č. 4, ktorá je prílohou č. 1 

k tomuto dodatku č. 2. 

Čl. II 

Tento dodatok č. 2 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 22. júna 2020 

 

 

  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 rektor UK 
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