
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ročník 2016 

 

Vnútorné predpisy 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 
Príkaz rektora  

Univerzity Komenského v Bratislave 

č. 3/2016 

 

 

 

 

 

 Harmonogram ubytovacieho procesu 

na akademický rok 2016/2017 

 

 



 

2 

 

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

a 5 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších 

dodatkov tento príkaz: 

 

1. Na základe  čl. 12 ods. 6 vnútorného predpisu č. 10/2016 Smernice rektora UK, ktorá 

upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „smernica“) a v súlade s prílohou č. 4 smernice určujem nasledovný  

 

 

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2016/2017 

 

Prípravná fáza 

A1 31.3.2016 
- Vyznačenie reálnej ubytovacej kapacity ubytovacích zariadení UK. 

- Požiadavky relevantných autorít na vyčlenenie izieb z reálnej     

   ubytovacej kapacity. 

čl. 3 ods. 2 a 3 

A2 20.5.2016 Zistenie aktuálneho ubytovania študentov pre stabilizáciu. čl. 8 ods. 2 

A3 31.5.2016 Oznámenie rozdelenia reálnej ubytovacej kapacity. čl. 3 ods. 5 

A4 10.6.2016 Aktualizácia cenníkov izieb/lôžok pre nasledujúci akademický rok. čl. 3 ods. 6 

A5 17.6.2016 CIT UK zabezpečí pripravenosť elektronického systému. čl. 3 ods.7 

A6 17.6.2016 

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady 

- potrebné na pridelenie bodov za aktivity 

- údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP. 

čl. 5 ods. 2 

príloha č. 1 ods. 1 

A7 24.6.2016 
Pridelenie bodov za aktivity žiadateľov študijnými oddeleniami fakúlt 

UK. 
čl. 5 ods. 2 

Realizačná fáza 

B1   7.7.2016 
Začiatok podávania žiadostí o pridelenie ubytovania. 

Začiatok lehoty na podávanie námietok pre údaje v el. systéme. 
čl. 5 ods. 1 a 6 

B2 20.7.2016 
Koniec podávania žiadostí o pridelenie ubytovania. 

Koniec lehoty na podávanie námietok pre údaje v el. systéme. 
čl. 5 ods. 1 a 6 

B3 22.7.2016 Povinnosť úhrady kaucie prijatými uchádzačmi. čl. 5 ods. 4 

B4 29.7.2016 

Oznámenie vyhodnotenia námietok. 

Vytvorenie a zverejnenie poradovníkov žiadateľov v elektronickom 

systéme. 

čl. 5 ods. 6 

čl. 7 ods. 3 

B5 1.8.2016 Notifikácia o nemožnosti stabilizácie izby. čl. 8 ods. 2 

B6 3.8.2016 
Výber izieb: pokračujúci študenti (1. časť). 

Preubytovanie doktoranda. 

čl. 8 ods. 1 a 3 

čl. 11 ods. 6 

B7 4.8.2016 Výber izieb: pokračujúci študenti (1. a 2. časť). čl. 8 ods. 1 a 3 

B8 5.8.2016 Výber izieb: pokračujúci študenti (všetci). čl. 8 ods. 1 a 3 

B9 8.8.2016 Výber izieb: pokračujúci študenti (všetci) a prijatí uchádzači. čl. 8 ods. 1 a 3 

B10 9.8.2016 
Sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar 

v poradovníkoch. 
čl. 8 ods. 1 a 6 

B11 12.8.2016 Odoslanie oznámenia o pridelení ubytovania žiadateľom. čl. 9 ods. 1 

B12 16.8.2016 Import výsledkov ubytovacieho procesu do ISUS. čl. 9 ods. 3 

Ubytovacia fáza 

C1 17.8.2016 Začiatok ubytovacej fázy. čl. 10 ods. 1 
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C2 23.8.2016 Pripísanie poplatku za ubytovanie na účty ubytovacích zariadení UK. 

čl. 9 ods. 1 písm. 

g), 

čl. 10 ods. 1, 

príloha č. 3 

C3 25.8.2016 
Informácia o neuhradených platbách a začiatok ponúkania neobsadenej 

kapacity. 
čl. 10 ods. 1 

C4 11.9.2016 
Koniec ubytovania na neobsadenú ubytovaciu kapacitu z 

poradovníkov. 
čl. 10 ods. 1 

C5 12.9.2016 
Voľná ubytovacia kapacita k dispozícii riaditeľom ubytovacích 

zariadení UK. 
čl. 10 ods. 2 

 

 

Konštanty pre výpočet bodov 

Minimálna hodnota sociálneho štipendia (MinSŠ):      10,- eur 

Maximálna hodnota sociálneho štipendia (MaxSŠ):               275,- eur 

 

Kaucia 

Ročná kaucia          100,- eur 

 

2. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave 31. mája  2016 

 

 

 

 

            prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                               rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

