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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vydáva v súlade s čl. 10 ods. 6 Organizačného 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2011 
Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania 
ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) medzi fakulty a 
kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK (ďalej len „dodatok č. 2“). 

Čl. I 
 
Vnútorný predpis č. 3/2011 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania 
ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích 
zariadeniach UK sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V čl. 10 odsek 3 znie:  

 
„(3) Fakulta vytvorí dva poradovníky žiadateľov, ktorým nebolo pridelené ubytovanie 
podľa odseku 2. Jeden poradovník pre novoprijatých študentov na bakalárske, 
magisterské, doktorské a spojené štúdium. Druhý poradovník pre súčasných študentov 
bakalárskeho, magisterského, doktorského a spojeného štúdia a novoprijatých študentov 
magisterského štúdia. Študenti v oboch poradovníkoch sa usporiadajú podľa ich 
celkového počtu získaných bodov podľa článku 9 zostupne.“. 
 

2. V čl. 11 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  
 
„(7) Lektorovi UK sa poskytuje ubytovanie bez rodinných príslušníkov okrem manžela 
alebo manželky, ak to kapacitné možnosti dovoľujú.“. 
 

3. V čl. 12 ods. 2 prvá veta znie:  
 
„Študent je povinný najneskôr do posledného dňa na podávanie žiadostí predložiť 
referentovi pre ubytovanie kópie dokladov potrebných pre pridelenie ubytovania vrátane 
zdokladovania sociálnej situácie študenta a mimoškolských činností, inak sa mu za tieto 
skutočnosti neprizná bodové hodnotenie.“.  
 

4. V čl. 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:  
 
„Pridelené ubytovanie je viazané na osobu študenta, študent svojim miestom nemôže inak 
disponovať, ani ho previesť na inú osobu Ak študent oznámi ubytovaciemu zariadeniu, že 
nenastúpi na pridelené ubytovanie, ubytovacie zariadenie vráti takémuto študentovi 
alikvotnú čiastku zo sumy zaplatenej za ubytovanie ku dňu oznámenia o nenastúpení.“. 
 

5. V prílohe v bode 13 sa slová „mesiace september a október“ nahrádzajú slovami „mesiac 
september“. 
 

6. V prílohe v bode 15 sa slová „september a október“ nahrádzajú slovom „september“.   
 

7. V prílohe v bode 16 v druhej vete sa slová „september a október“ nahrádzajú slovom 
„september“. 
 

8. V prílohe v bode 16 v štvrtej vete sa slová „september a október (ďalej len „zaplatiť za 
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ubytovanie“)“ nahrádza slovom „september“. 
 

9. V prílohe v bode 17 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Študent je 
povinný zaplatiť za ubytovanie za mesiac september najneskôr v deň nástupu na 
ubytovanie.“.   

Čl. II  
 

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 31. marca 2014. 

 

V Bratislave 11. marca 2014 

 
 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
rektor UK 
 

 

 

 


