Príloha č. 4 k smernici rektora UK č. 8/2017
Vecný zoznam bodov harmonogramu ubytovacieho procesu
Prípravná fáza
A0

dátum

Oznámenie kontaktných údajov ubytovacích referentov.

čl. 4 ods. 6

A1

dátum

Stanovenie reálnej ubytovacej kapacity ubytovacích zariadení UK.
Požiadavky relevantných autorít na vyčlenenie izieb z reálnej ubytovacej
kapacity.

čl. 6 ods. 2 a 3

A2

dátum

Zistenie aktuálneho ubytovania študentov pre stabilizáciu.

čl. 12 ods. 2

A3

dátum

Oznámenie rozdelenia reálnej ubytovacej kapacity.

čl. 6 ods. 7

A4

dátum

Aktualizácia údajov o cenách za ubytovanie pre nasledujúci akademický rok
v informačnom systéme pre podporu a správu ubytovacích zariadení.

čl. 6 ods. 9

A5

dátum

CIT UK zabezpečí pripravenosť elektronického systému na realizačnú fázu.

čl. 6 ods. 10

A6

dátum

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady:
- potrebné na pridelenie bodov za aktivity,
- údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP.

čl. 8 ods. 1,
príloha č. 1 bod 1

A7

dátum

Pridelenie bodov za aktivity fakultnými referentmi.

čl. 8 ods. 1

Realizačná fáza
B1

dátum

Začiatok podávania žiadostí o pridelenie ubytovania.
Začiatok lehoty na podávanie námietok pre údaje v elektronickom systéme.

čl. 8 ods. 2 a 6,
čl. 9 ods. 1

B2

dátum

Koniec podávania žiadostí o pridelenie ubytovania.
Koniec lehoty na podávanie námietok pre údaje v elektronickom systéme.

čl. 8 ods. 2 a 6,
čl. 9 ods. 1

B3

dátum

Povinnosť úhrady preddavku kaucie prijatými uchádzačmi.

čl. 8 ods. 4

B4

dátum

Oznámenie vyhodnotenia námietok.
Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme.

čl. 9 ods. 6,
čl. 10 ods. 3

B5

dátum

Notifikácia o nemožnosti stabilizácie izby.

čl. 12 ods. 2

B6

dátum

Výber izieb: žiadatelia z prvej skupiny.

čl. 12 ods. 3 písm. a)

B7

dátum

Výber izieb: žiadatelia z prvej a druhej skupiny.

čl. 12 ods. 3 písm. b)

B8

dátum

Výber izieb: žiadatelia z prvej, druhej a tretej skupiny.

čl. 12 ods. 3 písm. c)

B9

dátum

Výber izieb: žiadatelia všetkých skupín a prijatí uchádzači.

čl. 12 ods. 3 písm. d)

dátum

Výber izieb: sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar
v poradovníkoch.

čl. 12 ods. 6

B11

dátum

Doručenie oznámenia o pridelení ubytovania študentom a doktorandom.
Prevod preddavkov kaucií prijatých uchádzačov na účty ubytovacích
zariadení UK.

B12

dátum

Poskytnutie údajov o výsledkoch realizačnej fázy ubytovacím zariadeniam.

B10

čl. 13 ods. 1,

čl. 17 ods. 4
čl. 13 ods. 5

Ubytovacia fáza
C1

dátum

Začiatok ubytovacej fázy.

čl. 14 ods. 1

C2

dátum

Pripísanie ceny za ubytovanie na účty ubytovacích zariadení UK.

čl. 13 ods. 2 písm. g),
čl. 14 ods. 1,
príloha č. 3

C3

dátum

Informácia o neuhradených platbách a začiatok ponúkania neobsadenej
ubytovacej kapacity študentom z poradovníkov.

čl. 14 ods. 1

C4

dátum

Koniec ubytovania na neobsadenú ubytovaciu kapacitu z poradovníkov.

čl. 14 ods. 1

C5

dátum

Voľná ubytovacia kapacita k dispozícii riaditeľom ubytovacích zariadení UK.

čl. 14 ods. 3

1

Prideľovanie ubytovania zamestnancom
D1

dátum

Začiatok podávania žiadostí o pridelenie ubytovania na ubytovacích
oddeleniach ubytovacích zariadení UK.

čl. 15 ods. 1

D2

dátum

Koniec podávania žiadostí o pridelenie ubytovania na ubytovacích
oddeleniach ubytovacích zariadení UK.

čl. 15 ods. 1

D3

dátum

Požiadavky riaditeľov ubytovacích zariadení na vyčlenenie zamestnaneckej
ubytovacej kapacity.

čl. 15 ods. 6

D4

dátum

Začiatok ponúkania izby (lôžka) pracovníkom ubytovacieho oddelenia.

čl. 16 ods. 3

D5

dátum

Koniec ponúkania izby (lôžka) pracovníkom ubytovacieho oddelenia.

čl. 16 ods. 3

Konštanty pre výpočet bodov
Minimálna hodnota sociálneho štipendia (MinSŠ):
Maximálna hodnota sociálneho štipendia (MaxSŠ):

XX eur
XXX eur

Kaucia
Výška kaucie:
Preddavok na kauciu:

XXX eur
XXX eur

2

