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Príloha číslo 1
k smernici rektora číslo 7 /2022 - sR zo dňa 20. L2.2022
Pravidlá prideIovania ubytovania študentom
v ubytovacích zariadeniach
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Kritériá pre pridelbvanie ubytovania študentom
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
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Kritériá pre pridelbvanie u bytova nia študentom

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v zmysle článku 3 bod 12 smernice rektora číslo7/2023-SR Pravidlá pridelbvania ubytovania

študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(d'alej len,,smernica rektora").

článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Kritériá pre pridelbvanie ubytovanĺa študentom Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (d'alej tiež ,,kritériá") upravujú podrobnostĺ zostavenia poradovníka
študentov Slovenskej technickej univerzĺty v Bratislave (d'alej len ,,STU"), ktorípožiadali
o ubytovanie v ubytovacích zariadeniach STU, ktorými sú študentské domovy (d'alej len

,,ŠD"1 v správe Účelového zarĺadenia Študentské domovy a jedálne STU (d'alej tiež
,,ÚzŠDaJ"\'V prípade nepostačujúceho počtu pridelených miest z vyčlenenej ubytovacej
kapacity je ubytovanie študentom STU pridelbvané na základe zostaveného poradovníka
podl'a ustanovení uvedených v týchto kritériách, pričom tieto kritériá nemajú vplyv
na typ prideleného ubytovania v ŠD.

2) Všade tam, kde sa V ustanoveniach týchto kritériíuvádza 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 (d'alej

len ,,SR") študujúci bakalársky, inžiniersky alebo magisterský študĺjný program
uskutočňovaný na STU v dennej forme štúdia1 alebo študent s trvalým pobytom
mimo SR študujúci bakalársky, ĺnžĺnĺersky alebo magĺsterský študijný program
uskutočňovaný na STU v dennej forme štúdĺa1 v štátnom jazyku. Za študenta STU
podl'a prvej vety tohto písmena sa považuje aj uchádzač prijatý do prvého ročníka
príslušného študijného programu uskutočňovaného na STU a študent so špecifickými
potrebami, ktorý požiadal STU o zaradenie do evĺdencie študentov so špecifickýmĺ
potrebamĺ a súhlasil s vyhodnotením svojich špecifických potrieb2 s výnimkou
študenta s telesným postihnutím dolných končatín podl'a bodu 5 tohto článku.

b) posudzovaným obdobím sa rozumie obdobie od 1-. júna predchádzajúceho
kalendárneho roka do 3]-. 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 kritérĺí sa nevzťahujú na študenta STU so špecifĺckými potrebami
s telesným postihnutím dolných končatín, ktorý má právny nárok na podporné sluŽby
podl'a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 458l2oL2 Z. z.
o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami, pričom tomuto študentovi

1560ods.2zákonač.I3Ll2002Z'z.ovysokýchškoláchoaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon").
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sTU sa podl'a článku 9 smernice rektora ubytovanie pridel'uje prednostne
v bezbariérových priestoroch Šo za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu je
od miesta štúdĺa viac ako 20 km'

článok z
Všeobecné zásady

1) Za oprávneného žiadatel'a o ubytovanie v Šo (oalej len ,,žiadatel"') sa považuje študent
STU podl'a článku 1 bod 3 písm. a) týchto krĺtérií, ktorý si podal elektronickú žiadosť
o pridelenie ubytovania (d'alej len ,,žiadosť") podl'a článku 3 bod 16 smernice rektora,
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 inžĺnierskeho alebo magisterského študĺjného programu na niektorú z fakúlt
STU v nasledujúcom akademickom roku.

2) Žĺadosť podl'a bodu ]- tohto článku sa podáva podl'a pokynov študijného oddelenia, resp'
pedagogického oddelenia fakulty sTU (d'alej len ,,Šo/PGo") v termíne stanovenom
poverenou osobou na návrh ubytovacej komisie fakulty sTU (d'alej tiež,,UK"). Súčasťou
žĺadosti sú aj dokumenty hodnoverným spôsobom preukazujúce skutočnostĺ
zohl'adňované pre pridelenie ubytovania podl'a týchto kritérií, prípadne d'alšie náležitosti
požadované šo/pco (d'alej len ,,podklady k Žiadosti").

3) Žiadatelia o ubytovanie sú zaradení do poradovníka na základe získaného bodového
hodnotenia, pričom sú zohl'adňované študijné výsledky, sociálna a zdravotná situácia
žiadatelbv a d'alšie skutočnosti podl'a článkov 3 a 4 týchto kritérií.

4) Spracovávať osobné údaje vrátane osobitnej kategórie osobných údajov študenta STU
podl'a osobitného predpisu3 uvedené v podkladoch k žiadosti a v žiadosti podl'a bodov L

a 2 tohto článku môže STU iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je
neoddelitel'nou súčasťou žĺadosti. osobné údaje študentov STU môžu na účely
poskytovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach STU podl'a týchto kritérií spracúvať
len poverené osoby, ktoré sú povinné pri práci s týmito osobnými údajmi študentov STU

dodržiavať osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.

5) Žiadostĺ podl'a bodu 1tohto článku sa spracovávajú a poradovník žiadatelbv podla bodu
3 tohto článku sa zostavuje prostredníctvom ubytovacieho informačného systému
prístupnému na webovom sídle STU: https://ubvtovanie.stuba.sk/.

6) Žiadosť podl'a bodu 1 tohto článku sa považuje za podanú len v takom prípade,
ak žiadatel' podl'a pravidiel zverejnenýcn šo/pco odsúhlasí vypočítané bodové
hodnotenie zverejnené šo/pao. Žiadatel'odsúhlasí žiadosť aj v prípade, ak nesúhlasí
s vypočítaným bodovým hodnotením, pričom na túto skutočnosť upozorní študijnú
referentku Šo/pco, ktorá je povinná skontrolovať bodové hodnotenie príslušného
žiadatel'a. Ak je námietka žiadatel'a oprávnená, referentka Šo/poo upraví bodové
hodnotenĺe v zmysle týchto krĺtérĺí a informuje žiadatel'a o vybaveníjeho námietky.

Nariadenie EU 2oL6/679 o GDPR a zákon č. L8/2oL8 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
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7) Študentom STU sa pridel'uje ubytovanie z vyčlenenej ubytovacej kapacity pre jednotlivé

fakulty STU, prĺčom ubytovacĺa kapacita pre zahraničných študentov a študentov
doktorandských študijných programov na STU je stanovená osobitne podl'a požiadaviek
jednotlivých fakúlt STU v súlade s článkom 3 bod 9 smernice rektora.

8) Uchádzačom prijatým do prvých ročníkov bakalárskych, inŽinierskych alebo
magisterských študijných programov uskutočňovaných na STU podl'a článku 1" bod 3
písm. a) týchto kritérií, ktorí v minulosti neštudovali na STU, sa prideluje ubytovanĺe
z vyčlenenej ubytovacej kapacity určenej pre študentov 1' ročníka po zohl'adnení ich
výsledkov z prĺjímacĺeho konanĺa podl'a článku 7 bod 4 smernice rektora, pričom fakulta
sĺ môže podrobnosti upraviťv kritériách fakulty podl'a článku 3 bod 13 smernice rektora.
Ubytovacĺu 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, ĺnžinierskych alebo magisterských študijných
programov uskutočňovaných na STU, ktorí už v minulostĺ bolĺ zapísanív tom istom stupni
vysokoškolského štúdia na niektorej vysokej škole v SR vrátane STU, pričom týmto
uchádzačom sa ubytovanie prideluje ĺba v prípade volhej ubytovacej kapacity v šD.

9) Všetky potrebné lnformácie pre študentov STU súvisĺace s ubytovaním, ako aj kontakty
na zodpovedné osoby (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy) sú zverejňované
v ubytovacom informačnom systéme podl'a bodu 5 tohto článku a na webových sídlach
fakúlt STU.

Óánok g

Penalizácia

1) študentovi STU, ktorý bot v minulosti vylúčený zo Šo z dôvodu hrubého porušenia
ĺnterného 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 (d'alej len ,,Ubytovací poriadok ŠD"), nebude umožnené podať si žiadosť ani mu
nebude v budúcnosti ubytovanie v šo poskytnuté.

2) Študent STU, ktoľý v posudzovanom období porušil Ubytovací poriadok šD, bude
pri pridelbvaní ubytovania penalizovaný tak, že bodové hodnotenĺe tohto študenta STU,

získané podl'a článku 4 bod 2 týchto kritériĹ bude znĺžené 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 pridelbvaní ubytovania penalizovaný tak, že bodové
hodnotenie tohto študenta STU, získané podl'a 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 3]. až 60 pracovných dní.

Za dodanie zoznamu študentov STU, ktorí majú byť penalizovanípodl'a tohto bodu, ako
aj navrhnutého zníženĺa bodov zodpovedá príslušný prevádzkový riaditeľ ŠD.
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4) Študent STU, ktorému je pridelené ubytovanie v ŠD, je povinný ubytovať sa v termíne
do 5 pracovných dní odo dňa pridelenia ubytovania, pokial'v organizačných pokynoch
príslušného Šp nie je stanovený iný termín. V prípade, že sa študent STU v stanovenom
termíne neubytuje a ani neoznámi dôvod neubytovania Sä, bude vylúčený
z poradovníka žiadatelbv (článok 2 bod 3 týchto kritérií), pričom pri pridelbvaní
ubytovania na nasledujúci akademický rok bude penalizovaný tak, že bodové
hodnotenie tohto študenta STU, získané podl'a čtánku 4 bod 2 týchto kritérií, bude
zníŽené o 100 bodov.

5) Penalĺzácĺa podl'a bodu 4 tohto článku sa primerane vzťahuje aj na študenta STU, ktorý
bol v posudzovanom období vylúčený z poradovníka, z dôvodov neubytovanĺa sa

V stanovenom termíne a ani neoznámenĺa dôvodu neubytovania sa'

6) Študent STU, ktorého časová dostupnosť z mĺesta trvalého bydliska do miesta
uskutočňovania študijného programu nepresahuje 60 minút, bude pri pridelbvaní
ubytovania penalizovaný tak, že bodové hodnotenie tohto študenta STU, získané podl'a

článku 4 bod 2 týchto kritérií, bude znížené o počet bodov (PEN}, ktorý sa vypočíta
nasledovne:

PEN = -zoo (t-H)
kde MlN je časová dostupnosť v minútach, pričom sa zohl'adňujú všetky priame
vnútroštátne linky verejnej osobnej dopravy s výnimkou mestskej hromadnej dopravy
(d'alej len ,,lĺnka"). V prípade, že priama linka neexistuje, zohl'adňuje sa najmenší súčet
časových dostupnostípriamych liniek z miesta trvalého bydliska študenta STU do miesta
uskutočňovania študijného programu.

7) Pri zĺstení skutočnosti, že študent STU získal ubytovanie aj v rámci inej vysokej školy,
alebo jemu pridelené ubytovacĺe miesto v ŠD poskytol inej osobe, bude jeho ubytovanie
okamžite zrušené, pričom ani v budúcnosti tomuto študentovi STU ubytovanie v šD
nebude poskytnuté.

článok ĺ
Bodové hodnotenie

L) Základ bodového hodnotenia tvoríbodové hodnotenie za študijné výsledky podl'a bodu
2 tohto článku, ktoré môže byť znížené o penalizáciu podl'a článku 3 týchto kritérií
a zvýšené o bodové hodnotenie za d'alšie zohl'adňované skutočnosti podl'a bodov 3 až 8
tohto článku. o zvýšeníbodového hodnotenia podl'a bodov 3 aŽ7 tohto článku rozhoduje
poverená osoba na návrh UK na základe študentom STU predložených dokumentov
hodnoverným spôsobom preukazujúcich skutočnosti zohl'adňované pre zvýšenie
bodového hodnotenia (článok 2 bod 2 týchto kritérií)'

2) študijné výsledky '

a) Pri výpočte bodového hodnotenia za študijné výsledky (d'alej len ,,BH") sa

zohl'adňujú všetky semestre aktuálneho štúdia s výnĺmkou posledného semestra
(d'alej len,,vymedzené obdobie").
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b) Pre výpočet BH podl'a písm. a)tohto bodu sa použije vážený študijný priemer (d'alej

len ,,VŠP") študenta STU evidovaný v akademickom informačnom systéme (Als)
za vymedzené obdobie, ktorého výpočet je určený v Študĺjnom poriadku sTU4. BH
študenta STU sa vypočíta nasledovne:

BH = 500 - 100 VŠP

3) študentovi STU, ktorý v posudzovanom období úspešne reprezentoval STU alebo
fakultu STU v športov'ých súťažiach, môže byť BH získané podl'a bodu 2 tohto článku
zv'ýšené o:

a) 60 bodov, v prípade umiestnenia na ]-. až 3. mieste v športových súťažiach mimo
STU (medzi vysokýmĺ školami v SR, v rámcĺ Európy, resp. v rámci sveta),

b) 45 bodov, v prípade umĺestnenĺa na ].. mieste v športových súťažiach medzi
fakultamiSTU,

c) 30 bodov, v prípade pravidelnej reprezentácie v športových súťažiach medzĺ
fakultamiSTU alebo mimo STU.

4) Študentovĺ STU môže byť s prihliadnutím na jeho zdravotnú situáciu alebo zdravotné
znev'ýhodnenie BH získané podl'a bodu 2 tohto článku zvýšené o

a) 200 bodov, v prípade študenta STU s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je
držitelbm preukazu Ťzp; svýnimkou študenta STU so špecĺfickými potrebami
s telesným postihnutím dolných končatín podl'a článku 1 bod 5 týchto kritérií,

b) najviac 200 bodov, v prípade študenta STU so špecifickými potrebami podl'a

článku 1 bod 3 písm. a) týchto kritérií; pričom počet bodov, o ktoré sa môže
študentovi zvýšĺť BH je určené na základe vyhodnotenia špecĺfických potrieb
príslušného študenta STU a je uvedené vo vyjadrení univerzitného koordinátora
pre študentov so špecifickými potrebami.

Študent STU podl'a písmen a) alebo b) tohto bodu musí predložiť doklad preukazujúci
skutočnosti, ktoré majú byť zohl'adnené; ak ide o študenta s ťažkým zdravotným
postihnutím podl'a písmena a) tohto bodu týmto dokladom je preukaz Ťzľ vydaný
príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny; ak ide o študenta so špecifickýmĺ
potrebami podĺ'a písmena b) tohto bodu týmto dokladom je vyjadrenie univerzitného
koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami' V prípade nepredloženia
požadovaných dokladov v stanovenom termíne v zmysle článku 2 bod 2 týchto krĺtérĺí
nemusí byť zohl'adnená zdravotná situácia alebo zdravotné znevýhodnenie študenta
sTU. opodstatnenosť zohl'adnenia zdravotnej situácie alebo zdravotného
znevýhodnenia posudzuje UK na základe predložených dokladov.

5) Študentovi STU, ktorý v posudzovanom období bezplatne daroval krv, môže byť BH
získané podl'a bodu 2 tohto článku zvýšené o najviac 10 bodov za kaŽdé bezplatné
darovanie krvi, ktoré musíbyť preukázané preukazom darcu krvĺ, pričom celkove môžu
byť zohl'adnené najvĺac 3 bezplatné darovania krvi, to znamená zvýšené BH najviac o 30
bodov.

a Článok 16 bod. o Štuoijného poriadku STU
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