Príloha číslo 1

k smernici rektora číslo 3/2017 - SR zo dňa 30. 06. 2017
Pravidlá prideľovania ubytovania študentom
v ubytovacích zariadeniach
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 06. 09. 2018
a dodatku číslo 2 zo dňa 21. 01. 2020
Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v zmysle článku 3 bod 11 smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania
študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v znení dodatku číslo 1 a dodatku číslo 2
(ďalej len „smernica rektora“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1)

Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(ďalej tiež „kritériá“) upravujú podrobnosti zostavenia poradovníka študentov Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“), ktorí požiadali o ubytovanie v ubytovacích
zariadeniach STU, ktorými sú študentské domovy (ďalej len „ŠD“) v správe Účelového zariadenia
Študentské domovy a jedálne STU (ďalej tiež „ÚZ ŠDaJ“). V prípade nepostačujúceho počtu
pridelených miest z vyčlenenej ubytovacej kapacity je ubytovanie študentom STU prideľované
na základe zostaveného poradovníka podľa ustanovení uvedených v týchto kritériách, pričom
tieto kritériá nemajú vplyv na typ prideleného ubytovania v ŠD.

2)

Všade tam, kde sa v ustanoveniach týchto kritérií uvádza pojem „fakulta STU“, rozumie sa tým aj
Ústav manažmentu STU a kde sa uvádza „dekan“, rozumie sa tým v prípade Ústavu manažmentu
STU aj rektor.

3)

Na účely týchto kritérií:
a)

študentom STU sa rozumie študent s trvalým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len „SR“)
študujúci bakalársky, inžiniersky alebo magisterský študijný program uskutočňovaný na STU
v dennej forme štúdia s prezenčnou metódou uskutočňovania vzdelávacích činností 1. Za
študenta STU podľa prvej vety tohto písmena sa považuje aj uchádzač prijatý do prvého
ročníka bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu
uskutočňovaného na STU.

b)

posudzovaným obdobím sa rozumie obdobie od 1. júna predchádzajúceho kalendárneho
roka do 31. mája aktuálneho kalendárneho roka (vrátane).

c)

poverenou osobu sa rozumie dekanom určený zamestnanec ním riadenej fakulty.

4)

Na ubytovanie v ŠD nemá študent STU právny nárok.

5)

Ustanovenia týchto kritérií sa nevzťahujú na študenta STU so špecifickými potrebami 2, ktorý má
právny nárok na podporné služby podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR číslo 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. Na účely
týchto kritérií sa študentom STU so špecifickými potrebami rozumie študent STU s telesným
postihnutím dolných končatín, pričom tomuto študentovi STU sa ubytovanie prideľuje
prednostne v bezbariérových priestoroch ŠD za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu
je od miesta štúdia viac ako 20 km.

§ 60 ods. 4 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2 § 100 ods. 4 a 5 zákona.
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Článok 2
Všeobecné zásady
1)

Za oprávneného žiadateľa o ubytovanie v ŠD (ďalej len „žiadateľ“) sa považuje študent STU podľa
článku 1 bod 3 písm. a) týchto kritérií, ktorý si podal žiadosť o pridelenie ubytovania (ďalej len
„žiadosť“), pričom trvalé bydlisko takéhoto študenta STU je mimo územia hlavného mesta
Bratislavy. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa vzťahuje aj na študenta bakalárskeho
študijného programu na STU v poslednom roku štúdia, ktorý si podal prihlášku na štúdium
inžinierskeho študijného programu na niektorú z fakúlt STU v nasledujúcom akademickom roku.

2)

Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku sa podáva podľa pokynov študijného oddelenia, resp.
pedagogického oddelenia fakulty STU (ďalej len „ŠO/PGO“) v termíne stanovenom poverenou
osobou na návrh ubytovacej komisie fakulty STU (ďalej len „UK“). Súčasťou žiadosti sú aj
dokumenty hodnoverným spôsobom preukazujúce skutočnosti zohľadňované pre pridelenie
ubytovania podľa týchto kritérií, prípadne ďalšie náležitosti požadované ŠO/PGO.

3)

Žiadatelia o ubytovanie sú zaradení do poradovníka na základe získaného bodového hodnotenia,
pričom sú zohľadňované študijné výsledky, sociálna a zdravotná situácia žiadateľov a ďalšie
skutočnosti podľa článkov 3 a 4 týchto kritérií.

4)

Žiadosti podľa bodu 1 tohto článku sa spracovávajú a poradovník žiadateľov podľa bodu 3 tohto
článku sa zostavuje prostredníctvom ubytovacieho informačného systému prístupnému
na webovej adrese: https://ubytovanie.stuba.sk/.

5)

Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku sa považuje za podanú len v takom prípade, ak žiadateľ
podľa pravidiel zverejnených ŠO/PGO odsúhlasí vypočítané bodové hodnotenie zverejnené
ŠO/PGO. Žiadateľ odsúhlasí žiadosť aj v prípade, ak nesúhlasí s vypočítaným bodovým
hodnotením, pričom na túto skutočnosť upozorní študijnú referentku ŠO/PGO, ktorá je povinná
skontrolovať bodové hodnotenie príslušného žiadateľa. Ak je námietka žiadateľa oprávnená,
referentka ŠO/PGO upraví bodové hodnotenie v zmysle týchto kritérií a informuje žiadateľa
o vybavení jeho námietky.

6)

Študentom STU sa prideľuje ubytovanie z vyčlenenej ubytovacej kapacity pre jednotlivé fakulty
STU, pričom ubytovacia kapacita pre zahraničných študentov a študentov doktorandských
študijných programov na STU je stanovená osobitne podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt STU
v súlade s článkom 3 bod 8 smernice rektora.

7)

Uchádzačom prijatým do prvých ročníkov bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských
študijných programov uskutočňovaných na STU podľa článku 1 bod 3 písm. a) týchto kritérií, ktorí
v minulosti neštudovali na STU, sa prideľuje ubytovanie z vyčlenenej ubytovacej kapacity
určenej pre študentov 1. ročníka, ktorá je určená tak, aby bola uspokojená väčšina oprávnených
žiadateľov. Ubytovaciu kapacitu pre uchádzačov prijatých do prvých ročníkov inžinierskych
a magisterských študijných programov vyčleňuje z prideleného počtu miest UK príslušnej fakulty
STU. Ustanovenia prvej a druhej vety tohto bodu sa nevzťahujú na uchádzačov prijatých do
prvých ročníkov bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských študijných programov
uskutočňovaných na STU, ktorí už v minulosti boli zapísaní v tom istom stupni vysokoškolského
štúdia na niektorej vysokej škole v SR vrátane STU, pričom týmto uchádzačom sa ubytovanie
prideľuje iba v prípade voľnej ubytovacej kapacity v ŠD.

8)

Všetky potrebné Informácie pre študentov STU súvisiace s ubytovaním, ako aj kontakty
na zodpovedné osoby (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy) sú zverejňované
v ubytovacom informačnom systéme podľa bodu 4 tohto článku a na webových stránkach fakúlt
STU.
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Článok 3
Penalizácia
1)

Študent STU, ktorý bol v posudzovanom období vylúčený zo ŠD z dôvodu porušenia interného
predpisu č. 2/2018 zo dňa 30. 07. 2018 Ubytovací poriadok Študentských domovov Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave v správe Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení (ďalej len „Ubytovací poriadok ŠD“),
bude pri prideľovaní ubytovania penalizovaný tak, že bodové hodnotenie tohto študenta STU,
získané podľa článku 4 bod 2 týchto kritérií, bude znížené o 150 bodov.

2)

Študent STU, ktorý v posudzovanom období porušil Ubytovací poriadok ŠD, bude
pri prideľovaní ubytovania penalizovaný tak, že bodové hodnotenie tohto študenta STU, získané
podľa článku 4 bod 2 týchto kritérií, bude znížené o 25 bodov za každé preukázané porušenie
Ubytovacieho poriadku ŠD.

3)

Študent STU, ktorý bol v posudzovanom období v omeškaní platby vo výške minimálne
mesačného bytného, bude pri prideľovaní ubytovania penalizovaný tak, že bodové hodnotenie
tohto študenta STU, získané podľa článku 4 bod 2 týchto kritérií, bude znížené o:
a)

50 bodov, v prípade omeškania platby v trvaní 15 až 30 pracovných dní,

b)

100 bodov, v prípade omeškania platby v trvaní 31 až 60 pracovných dní.

Za dodanie zoznamu študentov STU, ktorí majú byť penalizovaní podľa tohto bodu, ako aj
navrhnutého zníženia bodov zodpovedá príslušný prevádzkový riaditeľ ŠD.
4)

Študent STU, ktorému je pridelené ubytovanie v ŠD, je povinný ubytovať sa v termíne
do 5 pracovných dní odo dňa pridelenia ubytovania, pokiaľ v organizačných pokynoch
príslušného ŠD nie je stanovený iný termín. V prípade, že sa študent STU v stanovenom termíne
neubytuje a ani neoznámi dôvod neubytovania sa, bude vylúčený z poradovníka žiadateľov
(článok 2 bod 3 týchto kritérií), pričom pri prideľovaní ubytovania na nasledujúci akademický rok
bude penalizovaný tak, že bodové hodnotenie tohto študenta STU, získané podľa článku 4 bod 2
týchto kritérií, bude znížené o 100 bodov.

5)

Penalizácia podľa bodu 4 tohto článku sa primerane vzťahuje aj na študenta STU, ktorý bol
v posudzovanom období vylúčený z poradovníka, z dôvodov neubytovania sa v stanovenom
termíne a ani neoznámenia dôvodu neubytovania sa.

6)

Študent STU, ktorého časová dostupnosť z miesta trvalého bydliska do miesta uskutočňovania
študijného programu nepresahuje 60 minút, bude pri prideľovaní ubytovania penalizovaný tak,
že bodové hodnotenie tohto študenta STU, získané podľa článku 4 bod 2 týchto kritérií, bude
znížené o počet bodov (PEN), ktorý sa vypočíta nasledovne:
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = − 200 �1 −

MIN
�
60

kde MIN je časová dostupnosť v minútach, pričom sa zohľadňujú všetky priame vnútroštátne
linky verejnej osobnej dopravy s výnimkou mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „linka“).
V prípade, že priama linka neexistuje, zohľadňuje sa najmenší súčet časových dostupností
priamych liniek z miesta trvalého bydliska študenta STU do miesta uskutočňovania študijného
programu.
7)

Pri zistení skutočnosti, že študent STU získal ubytovanie aj v rámci inej vysokej školy, alebo jemu
pridelené ubytovacie miesto v ŠD poskytol inej osobe, bude jeho ubytovanie okamžite zrušené,
pričom ani v budúcnosti tomuto študentovi STU ubytovanie v ŠD nebude pridelené.
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Článok 4
Bodové hodnotenie
1)

Základ bodového hodnotenia tvorí bodové hodnotenie za študijné výsledky podľa bodu 2 tohto
článku, ktoré môže byť znížené o penalizáciu podľa článku 3 týchto kritérií a zvýšené o bodové
hodnotenie za ďalšie zohľadňované skutočnosti podľa bodov 3 až 8 tohto článku. O zvýšení
bodového hodnotenia podľa bodov 3 až 7 tohto článku rozhoduje poverená osoba na návrh UK
na základe študentom STU predložených dokumentov hodnoverným spôsobom preukazujúcich
skutočnosti zohľadňované pre zvýšenie bodového hodnotenia (článok 2 bod 2 týchto kritérií).

2)

Študijné výsledky

3)

4)

5)

3

a)

Pri výpočte bodového hodnotenia za študijné výsledky (ďalej len „BH“) sa zohľadňujú všetky
semestre aktuálneho štúdia s výnimkou posledného semestra (ďalej len „vymedzené
obdobie“).

b)

Pre výpočet BH podľa písm. a) tohto bodu sa použije vážený študijný priemer (ďalej len
„VŠP“) študenta STU evidovaný v akademickom informačnom systéme (AIS) za vymedzené
obdobie, ktorého výpočet je určený v Študijnom poriadku STU 3. BH študenta STU sa
vypočíta nasledovne:
𝐁𝐁𝐁𝐁 = 500 – 100 VŠP

Študentovi STU, ktorý v posudzovanom období úspešne reprezentoval STU alebo fakultu STU
v športových súťažiach, môže byť BH získané podľa bodu 2 tohto článku zvýšené o:
a)

60 bodov, v prípade umiestnenia na 1. až 3. mieste v športových súťažiach mimo STU (medzi
vysokými školami v SR, v rámci Európy, resp. v rámci sveta),

b)

45 bodov, v prípade umiestnenia na 1. mieste v športových súťažiach medzi fakultami STU,

c)

30 bodov, v prípade pravidelnej reprezentácie v športových súťažiach medzi fakultami STU
alebo mimo STU.

Študentovi STU môže byť BH získané podľa bodu 2 tohto článku zvýšené s prihliadnutím na jeho
zdravotnú situáciu, pričom tento študent STU musí predložiť lekársku správu od odborného
lekára preukazujúcu zdravotnú situáciu, ktorá má byť zohľadnená. Lekárska správa musí byť
vydaná v posudzovanom období. V prípade nepredloženia požadovanej lekárskej správy
v stanovenom termíne v zmysle článku 2 bod 2 týchto kritérií alebo predloženia lekárskej správy
od iného ako odborného lekára, nemusí byť zdravotná situácia študenta STU zohľadnená.
Opodstatnenosť zohľadnenia zdravotnej situácie ako aj rozsah zvýšenia BH posudzuje UK
na základe predložených lekárskych správ, pričom študentovi STU môže byť BH zvýšené o:
a)

200 bodov, v prípade zdravotne ťažko postihnutého študenta STU, ktorý je držiteľom
preukazu ZŤP; s výnimkou študenta STU so špecifickými potrebami podľa článku 1 bod 5
týchto kritérií,

b)

100 bodov, v prípade študenta STU s veľmi vážnou zdravotnou situáciou,

c)

50 bodov, v prípade študenta STU s vážnou zdravotnou situáciou,

d)

0 bodov, v prípade študenta STU s menej vážnou zdravotnou situáciou alebo
s nedostatočne preukázanou zdravotnou situáciou.

Študentovi STU, ktorý v posudzovanom období bezplatne daroval krv môže byť BH získané podľa
bodu 2 tohto článku zvýšené o najviac 10 bodov za každé bezplatné darovanie krvi, ktoré musí
byť preukázané preukazom darcu krvi, pričom celkove môžu byť zohľadnené najviac 3 bezplatné
darovania krvi, to znamená zvýšené BH najviac o 30 bodov.

Článok 16 bod. 6 Študijného poriadku STU.
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6)

Študentovi STU môžu byť zohľadnené aj ďalšie skutočnosti, na základe ktorých môže byť BH
získané podľa bodu 2 tohto článku zvýšené najviac však o 100 bodov. Zoznam ďalších
zohľadňovaných skutočností pre príslušnú fakultu STU schvaľuje dekan alebo ním poverená osoba
na návrh UK, pričom sa ustanovia v internom predpise fakulty, ktorý sa vydá na základe tohto
splnomocňujúceho ustanovenia.

7)

Študentovi STU, ktorému trvá nárok na výplatu sirotského dôchodku, pričom táto skutočnosť
musí byť preukázaná hodnoverným dokladom, môže byť BH získané podľa bodu 2 tohto článku
zvýšené o:

a)

50 bodov, v prípade študenta STU, ktorý je polosirota,

b) 100 bodov, v prípade študenta STU, ktorý je úplná sirota.
8) Študentovi STU, ktorému bolo v aktuálnom semestri štúdia poskytované sociálne štipendium 4
bude BH získané podľa bodu 2 tohto článku zvýšené o 35 bodov.
9) V prípade, ak viac študentov STU získa rovnaké BH po zohľadnení všetkých skutočností podľa
článku 3 týchto kritérií a bodov 2 až 8 tohto článku, pre pridelenie ubytovania budú rozhodujúce
skutočnosti v nasledovnom poradí:

a)

súčet bodov, o ktoré bolo BH zvýšené za poberanie sirotského dôchodku podľa bodu 7 tohto
článku a za poberanie sociálneho štipendia podľa bodu 8 tohto článku,

b) počet bodov, o ktoré bolo BH zvýšené za zdravotnú situáciu podľa bodu 4 tohto článku,
c)

skorší termín rezervácie ubytovania.

Článok 5
Opravné prostriedky
1)

Študent STU, ktorému nebolo pridelené ubytovanie v ŠD, má právo z vážnych zdravotných alebo
sociálnych dôvodov podať odvolanie proti neprideleniu ubytovania (ďalej len „odvolanie“).
Odvolanie sa podáva dekanovi alebo ním poverenej osobe prostredníctvom ŠO/PGO v lehote
do 8 dní odo dňa, kedy boli prostredníctvom ubytovacieho informačného systému (článok 2 bod
4 týchto kritérií) zverejnené informácie o nepridelení ubytovania. O odvolaní rozhoduje dekan
alebo ním poverená osoba po vyjadrení UK. Na odvolania podané po uplynutí stanovenej lehoty
sa neprihliada.

2)

V rámci odvolania sa bude konať len v tých prípadoch, ktoré budú doložené dokumentmi
hodnoverným spôsobom preukazujúcimi skutočnosti zohľadňované pre pridelenie ubytovania
podľa týchto kritérií.
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§ 96 zákona.
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