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§1. Základné pojmy 
(1) Študentom pregraduálneho štúdia sa rozumie študent, ktorý je v danom akademickom roku 
zapísaný ako študent študijného programu prvého alebo druhého stupňa štúdia akreditovaného 
podľa Zákona č.131/2002 Zz. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon“) alebo študijného odboru (špecializácie) bakalárskeho alebo magisterského 
štúdia akreditovaných podľa Zákona č.172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len 
„predchádzajúce predpisy“). 
(2) Študentom doktorandského štúdia sa rozumie študent, ktorý je v danom akademickom roku 
zapísaný ako študent študijného programu tretieho stupňa štúdia akreditovaného podľa zákona 
alebo doktorandského štúdia podľa predchádzajúcich predpisov. 
(3) Súčasným študentom sa rozumie študent FMFI UK (ďalej len „fakulta”) pregraduálneho alebo 
doktorandského štúdia v dennej forme. Novoprijatým študentom sa rozumie študent, ktorý je do 
budúceho akademického roku prijatý na fakultu do prvého roku štúdia v dennej forme. 
Pokračujúcim študentom sa rozumie súčasný študent, ktorý je zároveň novoprijatým študentom 
na študijný program nasledujúceho stupňa. 
(4) Žiadosť o pridelenie ubytovania (ďalej len „žiadosť“) je akt, ktorým súčasný alebo 
novoprijatý študent fakulty s trvalým bydliskom mimo Bratislavy prejaví záujem o pridelenie 
miesta na internáte. 
(5) Žiadateľom je súčasný alebo novoprijatý študent, ktorý podal žiadosť. Súčasným, 
novoprijatým, resp. pokračujúcim žiadateľom je súčasný, novoprijatý, resp. pokračujúci študent, 
ktorý podal žiadosť. 
(6) Študentom, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia, je a. študent študijného programu 
prvého stupňa, zapísaný do prvého až tretieho roku štúdia; 
b. študent študijného programu druhého stupňa, zapísaný do prvého alebo druhého roku štúdia; 
c. študent bakalárskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov, zapísaný do prvého až tretieho 
roku štúdia; 
d. študent magisterského štúdia podľa predchádzajúcich predpisov, zapísaný do prvého až 
piateho roku štúdia. 
(7) Zaradenie do poradovníka označuje skutočnosť ohodnotenia daného žiadateľa na základe 
kritérií definovaných v tomto dokumente. 
(8) Úspešný žiadateľ je žiadateľ, ktorý získa právo na pridelenie miesta na internáte.. 
(9) Pridelenie ubytovania označuje skutočnosť pridelenia konkrétneho miesta na internáte 
úspešnému žiadateľovi. 
 

§2. Proces prideľovania ubytovania 
(1) Proces prideľovania ubytovania riadi komisia dekana pre pridelenie ubytovania (ďalej len 
„komisia“), ktorú menuje dekan. 
(2) Predsedom komisie je prodekan pre pregraduálne štúdium. Ďalšími členmi komisie je 
referentka študijného oddelenia a aspoň dvaja zástupcovia Študentskej časti Akademického 
senátu fakulty. 
(3) Proces prideľovania ubytovania prebieha zvlášť pre súčastnych študentov a novoprijatých 
študentov na študijný program druhého a tretieho stupňa a zvlášť pre novoprijatých študentov na 
študijný program prvého stupňa, pričom má nasledujúce etapy: 

a. podanie žiadosti; 
b. vyhodnotenie žiadostí a zostavenie poradovníka; 
c. stanovenie úspešných žiadateľov; 
d. pridelenie ubytovania úspešným žiadateľom. 
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§3. Podanie žiadosti 

(1) Ubytovacia komisia stanoví termín, do ktorého môžu žiadatelia podať žiadosť. Obdobie, kedy 
je možné podať žiadosť musí trvať minimálne 21 dní. 
(2) Žiadosť sa podáva elektronicky pomocou formulára uverejneného na webovej adrese 
http://ubytovanie.fmph.uniba.sk (ďalej len „webové sídlo”). 
(3) Žiadateľ môže vo výnimočných prípadoch podať žiadosť písomne v podateľni fakulty. 
Písomná žiadosť musí obsahovať rovnaké údaje ako sú vyžadované elektronickým formulárom. 
(4) Žiadateľ, ktorý stratí záujem o pridelenie ubytovania, je povinný túto skutočnosť bezodkladne 
ohlásiť komisii. V prípade neobsadenia prideleného miesta, žiadateľ v nasledujúcich rokoch 
stráca nárok na pridelenie ubytovania. 
 

§4. Vyhodnotenie žiadostí a zostavenie poradovníkov 
(1) Komisia, po uplynutí doby na podávanie žiadostí, žiadosti vyhodnotí a zostaví dva 
poradovníky žiadateľov: 
a. poradovník pre novoprijatých študentov na študijný program druhého a tretieho stupňa a 
súčasných študentov (ďalej len „poradovník A”); 
b. poradovník pre novoprijatých študentov na študijný program prvého stupňa (ďalej len 
„poradovník B”). 
(2) Do poradovníka A sa zaradia novoprijatí žiadatelia na študijný program druhého a tretieho 
stupňa a súčasní žiadatelia v poradí: 

a. žiadatelia, ktorí majú automatický nárok na ubytovanie; 
b. žiadatelia so zreteľa hodnými dôvodmi; 
c. novoprijatí žiadatelia, ktorí dosiaľ neštudovali študijný program stupňa na ktorý sú 
prijatí, a súčasní žiadatelia, ktorí v budúcom akademickom roku neprekročia štandardnú 
dĺžku štúdia; 
d. ostatní žiadatelia. 

(3) Do poradovníka B sa zaradia novoprijatí žiadatelia na študijný program prvého stupňa v 
poradí: 

a. žiadatelia, ktorí majú automatický nárok na ubytovanie; 
b. žiadatelia so zreteľahodnými dôvodmi; 
c. žiadatelia, ktorí dosiaľ neštudovali študijný program prvého stupňa; 
d. ostatní žiadatelia. 

(4) Automatický nárok na ubytovanie majú 
a. súčasní a novoprijatí študenti doktorandského štúdia; 
b. novoprijatí študenti, ktorým bolo navrhnuté štúdium fakulte dekanom fakulty ; 
c. zahraniční študenti. 

(5) Dekan fakulty môže v individuálnych, závažných a zreteľa hodných prípadoch (najmä zo 
zdravotných a sociálnych dôvodov) určiť žiadateľov, ktorí budú do poradovníkov zaradení podľa 
ods. 2. pís. b., resp. podľa ods. 3. pís. b. Dekan rozhoduje na základe žiadosti žiadateľa podanej 
dekanovi. 
(6) Žiadatelia zaradení do poradovníka podľa ods. 2. pís. c. a d., resp. podľa ods. 3. pís. c. a d. sa 
zaradia v poradí vzostupne podľa bodového zisku. 
(7) Bodový zisk súčasného žiadateľa a novoprijatého žiadateľa na študijný program druhého 
stupňa sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe 1. Bodový zisk novoprijatého žiadateľa na 
študijný program prvého stupňa sa vypočíta podľa vzorca uvideného v prílohe 2. 
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§5. Stanovenie úspešných žiadateľov 
(1) Pre žiadateľov zaradených do poradovníka B sa podľa očakávaného počtu novoprijatých 
študentov vyčlení maximálne 30% z celkového počtu miest pridelených fakulte. Ostatné miesta 
sa pridelia žiadateľom zaradeným do poradovníka A. 
(2) V oboch poradovníkoch sa podľa počtu voľných miest, ktoré sú k dispozícii, stanoví hranica. 
Žiadatelia, ktorí sú v poradovníku nad stanovenou hranicou sa stávajú úspešnými žiadateľmi. 
Podľa aktuálneho stavu voľných miest sa hranica môže viackrát posunúť nižšie. 
 

§6. Pridelenie ubytovania úspešným žiadateľom 
(1) Úspešným žiadateľom komisia prideli miesto na izbe v poradí: 

a. súčasným a pokračujúcim žiadateľom, ktorí v žiadosti uviedli, že chcú byť ubytovaní 
na tom istom mieste ako v aktuálnom akademickom roku; 
b. žiadateľom, ktorí v žiadosti uviedli, že chcú byť ubytovaní na mieste, o ktoré nemá 
záujem iný úspešný žiadateľ; 
c. ostatným úspešným žiadateľom. 

(2) Pri pridelení miesta podľa ods. 1. pís. c. sa zachova možnosť dohody žiadateľov, ktorí majú 
záujem o to isté miesto. V prípade ich nedohody o pridelení rozhodne komisia spravidla na 
základe umiestnenia žiadateľov v poradovníku. 
(3) Postup podľa ods. 1. pís. a. a b. a podľa ods. 2. sa použije na prideľovanie všetkých miest, 
vrátane miest s internetom, jednolôžkových miest a pri všetkých ostatných situáciach ktoré 
nastanú. 
 

§7. Vyradenie z poradovníka a zrušenie pridelenia ubytovania. 
(1) Žiadateľ, ktorý v žiadosti uvedie nepravdivé alebo neplatné údaje, alebo opomenie dôležité 
skutočnosti, alebo sa dopusti iného konania, ktorým sa dostane do nenáležitej výhody oproti 
ostatným žiadateľom, alebo sa pokúsi ovplyvňovať rozhodnutia komisie, bude vyradený z 
poradovníka a bude mu zrušené pridelenie ubytovania. 
(2) Takýto žiadateľ automaticky stráca nárok aj na pridelenie ubytovania v nasledujúcich rokoch. 
 

§8. Odvolanie sa proti rozhodnutiu komisie. 
(1) Proti rozhodnutiu komisie o nepridelení ubytovania je možné sa odvolať do 14 dní od jeho 
zverejnenia na webovom sídle, resp. od doručenia písomného rozhodnutia. Odvolanie sa podáva 
elektronicky alebo písomne rovnakým spôsobom, ako sa podáva žiadosť. 
(2) Proti rozhodnutiu o pridelení konkrétneho miesta sa nie je možné odvolať. 

§9. Záverečné ustanovenia 
Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte FMFI 
UK dňa 19. marca 2007. Súčasne týmto dňom sa zrušuje Smernica dekana FMFI UK „Pravidlá 
prideľovania ubytovania“ zo dňa 7. marca 2007. 
 
V Bratislave dňa 19. marca 2007  
 
 
  
 
 doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.    doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. 

       predseda AS FMFI UK             dekan FMFI UK 


