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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. 3 k vnútornému predpisu č. 8/2017 Smernici rektora 
UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len 
„dodatok č. 3“): 
 

Čl. I 
 

Vnútorný predpis č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK 
v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1 Článok 1 ods. 1 a 7 vnútorného predpisu 26/2021 Pracovný poriadok v znení neskorších 
dodatkov.“. 
  

2. V čl. 2 ods. 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 
areálu Mlyny.“. 
 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3 Čl. 5 ods. 2 vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení neskorších 
dodatkov.“. 
  

4. V čl. 2 ods. 11 sa slová „žiadateľ s ŤZP“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „žiadateľ 
so špecifickými potrebami“ v príslušnom tvare. 

5.  Čl. 2 ods. 19 znie: 

„Žiadateľ so špecifickými potrebami (ďalej len „žiadateľ so ŠP“) je študent alebo 
doktorand podľa § 100 ods. 2 zákona o vysokých školách. Uchádzači prijatí na štúdium 
podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami spolu 
so zaslaním informácie, či sa zapíšu na štúdium.“. 

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 sa vypúšťajú. 

7. V čl. 3 ods. 1 znie:  

„(1) Na účely tejto smernice sa ubytovacími zariadeniami UK rozumejú: 

a) ubytovacie zariadenia v priamej správe UK: 

i) areál Mlyny (Mlyny UK), 
ii) areál Družba (Družba UK) 

(ďalej spolu len „celouniverzitné ubytovacie zariadenie“) a 



b) ubytovacie zariadenia v správe fakúlt UK: 

i) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
ii) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

(ďalej spolu len „fakultné ubytovacie zariadenie“).“. 
 

8. Čl. 4 ods. 1 písm. e) znie: 

„e) vydáva sprievodcu ubytovacieho procesu pre žiadateľov. Sprievodca ubytovacieho 
procesu sa vydáva v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.“. 

9. V čl. 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Koordinátor ubytovacieho procesu najmä 

a) priebežne kontroluje priebeh ubytovacieho procesu, o zistenom stave informuje 
prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, 
b) zabezpečuje súčinnosť ostatných zložiek ubytovacieho procesu. 

Koordinátora ubytovacieho procesu vymenúva a odvoláva prorektor pre vzdelávanie a 
sociálne veci.“. 

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11. 

10. V čl. 4 ods. 5 sa slová „Riaditeľ celouniverzitného ubytovacieho zariadenia“ nahrádzajú 
slovami „Riaditeľ Úseku pre študentské domovy“. 

11. Čl. 4 ods. 6 písm. b) znie: 

„b) zodpovedá za správnosť údajov v elektronickom systéme; tým nie je dotknutá 
zodpovednosť riaditeľov ubytovacích zariadení podľa odseku 5 písm. a) a zodpovednosť 
fakultného referenta podľa odseku 7 písm. b),“. 

12. V čl. 4 ods. 7 sa za slová „predsedovi komisie“ vkladajú slová „a koordinátorovi 
ubytovacieho procesu“. 

13. V čl. 4 sa za odsek 7  vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

„(8) Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Rektorátu UK (ďalej len 
„CPŠ UK“) najmä 

a) vyjadruje sa k návrhu na rozdelenie reálnej ubytovacej kapacity, 

b) vyhodnocuje žiadosti študentov so špecifickými potrebami o pridelenie ubytovania 
na ubytovacej kapacite vyhradenej pre študentov so špecifickými potrebami.“. 

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12. 

14. Čl. 6 ods. 3 písm. a) znie: 

„a) izby vhodné pre ubytovanie žiadateľov so ŠP podľa prílohy č. 1 bodu 2 a ich osobných 
asistentov a izby vhodné pre ubytovanie žiadateľov so ŠP (na základe požiadavky 
vedúceho CPŠ UK),“. 

 



15. V čl. 6 ods. 3 písm. d) znie: 

„d) izby pre vládnych štipendistov a účastníkov vzdelávacích programov Útvaru pre 
jazykovú a odbornú prípravu Centra ďalšieho vzdelávania Rektorátu UK (na základe 
požiadavky vedúceho Centra ďalšieho vzdelávania Rektorátu UK),“. 
 

16. V čl. 6 ods. 3 písm. j) znie: 

„j) izby pre zahraničných hostí a lektorov (na základe kapacitných možností areálu 
Družba UK),“. 

17. V čl. 6 ods. 4 sa slová „Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského internátu 
Družba“ nahrádzajú slovami „Družba UK“. 

18. V čl. 6 ods. 5 sa slová „Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. 
Štúra – Mlyny“ nahrádzajú slovami „Mlyny UK“. 

19. Čl. 7 ods. 4 sa vypúšťa. 

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6. 

20. V čl. 7 ods. 5 znie:  

„(5) Žiadosť podaná žiadateľom spĺňajúcim podmienky odseku 4 sa nevyhodnocuje 
v zmysle článku 10 až 11 smernice.“. 

21. V čl. 8 ods. 3 písm. a) sa slová „žiadateľ s ŤZP“ nahrádzajú slovami „žiadateľ so ŠP“. 

22. Čl. 8 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa. 

23. Za čl. 8 sa vkladajú nové čl. 8a a čl. 8b, ktoré znejú: 

„Čl. 8a 
Osobitné ustanovenia o podávaní žiadostí žiadateľmi so špecifickými potrebami 

(1) Žiadateľ so špecifickými potrebami prostredníctvom elektronického formulára v 
žiadosti uvedie informáciu o špecifických potrebách, prípadne uvedie kontaktné údaje o 
osobnom  asistentovi žiadateľa so špecifickými potrebami. Na podávanie žiadostí 
žiadateľmi so špecifickými potrebami sa použije čl. 8 ods. 3. Ubytovanie na ubytovacej 
kapacite vyhradenej pre žiadateľov so špecifickými potrebami podľa čl. 6 ods. 3 písm. a) 
môže byť pridelené iba ak žiadateľ v žiadosti uviedol informáciu o špecifických potrebách 
a žiadosť podal v termíne podľa odseku 2. CIT UK v termíne B4b harmonogramu 
poskytne zoznam žiadateľov so špecifickými potrebami, ktorí podali žiadosť 
prostredníctvom elektronického formulára CPŠ UK. 

(2) Žiadateľ so špecifickými potrebami podáva žiadosť podľa odseku 1 v termínoch B1a 
až B2a harmonogramu. Čl. 8 ods. 4 sa použije primerane. 

(3) Žiadateľ so špecifickými potrebami odkázaný na osobnú asistenciu a požadujúci 
ubytovanie aj pre svojho osobného asistenta uvádza v žiadosti meno a priezvisko 
osobného asistenta, jeho kontaktné  údaje a jeho príslušnosť k fakulte UK (s výnimkou 
osobného asistenta študenta so špecifickými potrebami podľa prílohy č. 1 bodu 2). 



Osoba, pre ktorú žiadateľ so špecifickými potrebami, držiteľ preukazu ŤZP z dôvodu 
obmedzenej mobility, žiada ubytovanie ako pre svojho osobného asistenta a ktorá nemá 
s UK žiadny študentský alebo zamestnanecký vzťah, žiadosť nepodáva. 

(4) Prijatý uchádzač je povinný po podaní žiadosti najneskôr v termíne B3b 
harmonogramu uhradiť preddavok na kauciu. 

(5) Pre určenie statusu žiadateľa so špecifickými potrebami na účely tohto článku je 
rozhodný stav v evidencii študentov so špecifickými potrebami v termíne A2a 
harmonogramu. 

(6) Žiadateľ so špecifickými potrebami oznámi CPŠ UK záujem o stabilizáciu v termíne 
A2b harmonogramu. V prípade, že pridelenie tej istej izby nebude možné, CPŠ UK 
žiadateľa e-mailom vyzve k výberu izby podľa čl. 10a ods. 4. 

(7) Námietky proti ubytovacej kapacite ponúkanej žiadateľovi so špecifickými potrebami 
nie sú prípustné. 

Čl. 8b 
Osobitné ustanovenia o podávaní žiadostí žiadateľmi o zmiešané ubytovanie 

Žiadateľ o pridelenie zmiešaného ubytovania podáva žiadosť termínoch B1b až B2b.“. 

24. Čl. 10 ods. 4 znie: 

„(4) Ubytovanie sa okrem prípadov uvedených v odseku 6 prideľuje vždy 

a) žiadateľom so ŠP, 
b) prijatým uchádzačom, ktorí boli prijatí v riadnom termíne prijímacieho konania a 
uhradili preddavok kaucie podľa čl. 8 ods. 4, a zahraničným žiadateľom s garanciou 
pridelenia ubytovania.“. 

25. Za čl. 10 sa vkladajú nové čl. 10a a čl. 10b, ktoré znejú: 

„Čl. 10a 
Vyhodnocovanie žiadostí podaných žiadateľmi so špecifickými potrebami 

(1) Žiadosti podané žiadateľmi so špecifickými potrebami vyhodnocuje poverený 
zamestnanec CPŠ UK.  

(2) Ak žiadateľ so špecifickými potrebami nie je zaradený v evidencii študentov so 
špecifickými potrebami v termíne A2a harmonogramu, ubytovanie mu nebude 
pridelené. 

(3) Nepridelením ubytovania podľa ods. 2 nie je dotknuté právo žiadateľa so špecifickými 
potrebami podať žiadosť podľa čl. 8. 

(4) Podrobnosti o spôsobe výberu izby (lôžka) žiadateľmi so špecifickými potrebami 
zverejní CPŠ UK na svojom webovom sídle. Na výber izby (lôžka) podľa tohto odseku sa 
čl. 12 nevzťahuje. 

Čl. 10b 
Vyhodnocovanie žiadostí o zmiešané ubytovanie podaných študentmi 

(1) Žiadosti o zmiešané ubytovanie pokračujúcich študentov sa vyhodnocujú spoločne, 
súčtom bodového zisku dosiahnutého každým z dvojice žiadajúcich študentov. Na 



výpočet bodového zisku študenta sa použije čl. 10 ods. 2. 

(2) Po vyhodnotení žiadostí pokračujúcich študentov vytvorí fakultný referent 
poradovník, v ktorom vyznačí, ktorým študentom bolo ubytovanie pridelené, a ktorým 
z nich ubytovanie pridelené nebolo.  Fakultný referent zverejní poradovník v 
elektronickom systéme najneskôr v termíne B4a harmonogramu. Študentov, ktorým 
zmiešané ubytovanie pridelené nebolo, fakultný referent zaradí do poradovníku podľa 
čl. 10 ods. 3. 

(3) Čl. 12 sa na pridelenie ubytovania podľa tohto článku nevzťahuje.“. 

26. Čl. 12 ods. 1 znie:  

„(1) Pokračujúci študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú rovnomerne rozdelení 
do troch skupín podľa počtu získaných bodov v poradovníku. Do prvej skupiny sú navyše 
pričlenení, zahraniční žiadatelia a doktorandi. Elektronický systém umožní jednotlivým 
skupinám prístup k výberu lôžka na konkrétnej izbe v termínoch B6 až B9 
harmonogramu.“. 

27. V čl. 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „žiadatelia s ŤZP podľa prílohy č. 1 bodu 2, resp. status 
osobného asistenta“. 

28. Čl. 12 ods. 7 sa vypúšťa. 

Doterajšie odseky 8 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 8. 

29. Čl. 13 ods. 1 znie: 

„(1) Oznámenie o pridelení alebo nepridelení ubytovania je zaznamenané a sprístupnené 
žiadateľovi v elektronickom systéme. Informácia o jeho dostupnosti sa doručuje v 
termíne B11 harmonogramu e-mailom na elektronickú adresu, ktorú žiadateľovi pridelila 
UK a súčasne na e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. Študentom, ktorí 
požiadali o zmiešané ubytovanie podľa čl. 8b, sa informácia o jeho dostupnosti doručuje 
v termíne B11a  harmonogramu e-mailom na elektronickú adresu, ktorú žiadateľovi 
pridelila UK, a súčasne na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol v žiadosti.“. 

30. Čl. 15 znie: 

„Čl. 15 
Podávanie žiadostí zamestnancami 

(1) Zamestnanci podávajú žiadosti na ubytovacom oddelení nimi zvoleného 
ubytovacieho zariadenia UK. Podrobnosti o spôsobe podávania žiadostí zamestnancami 
zverejní ubytovacie zariadenie UK na svojom webovom sídle. 

(2) Nárok na pridelenie ubytovania má zamestnanec UK, ktorý spĺňa niektorú z 
podmienok podľa čl. 2 ods. 17. Ostatní zamestnanci UK môžu požiadať príslušné 
ubytovacie zariadenie UK o poskytnutie prechodného ubytovania za komerčných 
podmienok. 

(3) Zamestnanec má nárok na pridelenie ubytovania počas celej doby trvania 
pracovného pomeru s fakultou UK alebo inou súčasťou UK iba v prípade, ak v minulosti 
ubytovacie zariadenie UK neodstúpilo od zmluvy o ubytovaní v dôsledku porušenia 



zmluvných podmienok zo strany zamestnanca. 

(4) Žiadosť podaná zamestnancom nespĺňajúcim podmienky odsekov 2 a 3 sa 
nevyhodnocuje v zmysle čl. 16 smernice. 

(5) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá zamestnanec; zamestnanec je 
povinný ihneď oznámiť ubytovaciemu zariadeniu UK všetky zmeny skutočností, ktoré 
nastali od okamihu podania žiadosti a majú vplyv na pridelenie ubytovania, prípadne ich 
dokladovať príslušnými dokumentmi.“. 

31. Čl. 16 znie: 

„Čl. 16 
Vyhodnocovanie žiadostí podaných zamestnancami a pridelenie ubytovania 

(1) Žiadosti podané zamestnancami priebežne vyhodnocuje pracovník ubytovacieho 
oddelenia ubytovacieho zariadenia UK poverený agendou administrácie žiadostí 
podaných zamestnancami (ďalej len „pracovník ubytovacieho oddelenia“). Pracovník 
ubytovacieho oddelenia pri vyhodnocovaní žiadostí vykonáva kontrolu správnosti 
vyplnených údajov a kontrolu pracovného pomeru zamestnanca v informačnom 
systéme Centrálnej databázy osôb UK. 

(2) Ubytovanie sa pridelí zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 17 a čl. 
15 ods. 3. v súlade s kapacitnými možnosťami ubytovacieho zariadenia. 

(3) Zamestnanec môže sám obsadiť dvojlôžkovú izbu a platiť cenu za ubytovanie za 
obidve lôžka podľa cenníka príslušného ubytovacieho zariadenia UK, a to za podmienok 
určených zmluvou o ubytovaní alebo ubytovacím (internátnym) poriadkom daného 
ubytovacieho zariadenia UK. 

(4) Nárok na pridelenie ubytovania zamestnancovi zaniká: 

a) ak zamestnanec vezme svoju žiadosť späť; tým nie je dotknuté právo zamestnanca 
podať novú žiadosť, 
b) ak zamestnanec prestal spĺňať podmienky podľa čl. 2 ods. 17 a čl. 15 ods. 3, 
c) ak zamestnanec poruší povinnosti uvedené v čl. 15 ods. 5. 

(5) Nárok zamestnanca na pridelené ubytovanie zaniká z dôvodov uvedených v zmluve 
o ubytovaní s príslušným ubytovacím zariadením UK. 

(6) Preubytovanie zamestnanca na základe vlastnej žiadosti alebo na základe 
prevádzkových dôvodov na strane ubytovacieho zariadenia UK je možné za podmienok 
určených zmluvou o ubytovaní alebo ubytovacím (internátnym) poriadkom daného 
ubytovacieho zariadenia UK. 

(7) Riaditeľ ubytovacieho zariadenia je povinný informovať predsedu komisie o 
aktuálnom využití zamestnaneckej ubytovacej kapacity;16 podrobnosti o spôsobe a 
rozsahu predkladaných informácií upraví komisia uznesením.“. 

32. Čl. 17 ods. 2 písm. a) znie: 

„a) v ubytovacích zariadeniach UK v priamej správe UK neuvedených v čl. 3 ods. 1 písm. 
a) a centrálne financovaných súčastí UK,“. 

 



33. Za čl. 17b sa vkladá nový čl. 17c, ktorý znie: 

„Čl. 17c 
Osobitné ustanovenia o ubytovacom procese na akademický rok 2022/2023 

Pre ubytovací proces na akademický rok 2022/2023 platia ustanovenia tejto smernice s 
nasledovnou odchýlkou: Prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci vydá harmonogram 
ubytovania do 31. mája 2022.“. 

34. V čl. 18 ods. 4 sa slová „s ŤZP“ nahrádzajú slovami „so ŠP“. 

35. Doterajšia príloha č. 1 smernice sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je prílohou č. 1 k 
tomuto dodatku č. 3. 

36. Doterajšia príloha č. 4 smernice sa nahrádza novou prílohou č. 4, ktorá je prílohou č. 2 k 
tomuto dodatku č. 3. 

Čl. II 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania. 
 
 
V Bratislave 31. mája 2022 

 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor UK 
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