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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 6
Organizačného poriadku UK Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2011 Smernici rektora
UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá
prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK (ďalej len „dodatok č. 3“).
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 (ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3 ods. 5 znie:
„(5) Komisia v spolupráci s riaditeľmi UZ UK a Centrom podpory študentov so
špecifickými potrebami (ďalej len „CPŠ“) vyčlení vhodné izby pre ubytovanie týchto
študentov a ich asistentov. Pre študentov s obmedzenou mobilitou z dôvodu ťažkého
telesného postihnutia dolných končatín sú vhodnými bezbariérové izby a apartmány.
Pre ostatných študentov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím1 (ďalej len „študenti ŤZP“), sú vhodné izby najmä vo výškovej budove vo
Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny a vo Vysokoškolskom internáte Družba,
podľa možnosti v blízkosti izieb študentov z toho istého študijného odboru, resp. roku
štúdia. Veľkosť izby musí umožňovať vytvorenie chráneného priestoru, aby
nedochádzalo k vzájomnému rušeniu spolubývajúcich. Nevidiaci študenti majú nárok
na ubytovanie v dvojposteľových izbách, pokiaľ nežiadajú inak.“.
2. V čl. 12 ods. 10 znie:
„(10) Prednostné ubytovanie študentov ŤZP a ich asistentov
a) Na prednostné ubytovanie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia majú nárok iba
študenti, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP a sú oficiálne evidovaní v zozname
študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte7a. Prípadné ďalšie žiadosti o
pridelenie ubytovania zo zdravotných dôvodov bude individuálne posudzovať CPŠ
v spolupráci s predsedom ubytovacej komisie na základe vyplnenia formulára žiadosti
o pridelenie ubytovania zo zdravotných dôvodov. Žiadosť treba odovzdať v termíne
podávania žiadosti o ubytovanie, na neskoršie požiadavky sa neprihliada. Žiadosť
študenta UK o pridelenie ubytovania zo zdravotných dôvodov je prílohou č. 2 tejto
smernice.
b) Študent ŤZP doloží nárok na ubytovanie asistenta platným posudkom úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorý vydal úrad v mieste jeho trvalého
bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008, podľa ktorého je študent odkázaný na
osobnú asistenciu, a platného rozhodnutia úradu o priznaní príspevku na osobnú
asistenciu. Oba dokumenty je potrebné doložiť na študijné oddelenie v termíne
podávania žiadosti o ubytovanie.
c) Študent ŤZP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný
príspevok na osobnú asistenciu v rozsahu bodov 1 - 6 prílohy č. 4 uvedeného zákona7b,
má nárok na ubytovanie s osobným asistentom podľa vlastného výberu, asistent cenu
za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s
Univerzitou Komenského žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.
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d) Asistentom iného študenta ŤZP odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou
študenta podľa ods. c), je spravidla študent Univerzity Komenského, ktorý spĺňa
kritériá na pridelenie ubytovania, a za ubytovanie platí.
e) Pri podávaní žiadosti o ubytovanie má žiadateľ možnosť oznámiť/označiť, že je
ochotný byť asistentom pre spolužiaka odkázaného na osobnú asistenciu. Študent ŤZP
si v spolupráci s CPŠ vyberie z týchto žiadateľov asistenta. Asistent sa hľadá primárne
medzi študentmi tej istej fakulty, ak neexistuje vyhovujúci, je možné vybrať aj
študenta inej fakulty. Vybraný asistent je zaradený do primárneho poradovníka svojej
fakulty a za pridelené lôžko platí bežnú študentskú cenu.
f) Na ubytovanie v bezbariérových izbách a bezbariérových apartmánoch majú spravidla
prednostné právo študenti UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade
vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené
ubytovanie v blízkosti bezbariérových priestorov.“.
3. V čl. 12 ods. 10 písm. a) sa nad slovo „fakulte“ umiestňuje odkaz 7a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014), čl. 9 ods. 1.“.
4. V čl. 12 ods. 10 písm. c) sa nad slovo „zákona“ umiestňuje odkaz 7b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) 1. vstávanie, 2. líhanie, 3. polohovanie, 4. osobná hygiena, 5. obliekanie,
6. vyzliekanie.“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. Doterajšia príloha sa v celom texte smernice označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha
č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k Vnútornému predpisu č. 3/2011 Smernici rektora UK.“.
7. V čl. 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Súčasťou tejto smernice je príloha č. 2, ktorá upravuje Žiadosť študenta UK
o pridelenie ubytovania zo zdravotných dôvodov.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
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Čl. II
Tento dodatok č. 3 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť 29. mája 2015.

V Bratislave 29. mája 2015

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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