Zásady prideľovania ubytovania v študentských domovoch
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Článok 1
Možnosti ubytovania študentov
1) Ubytovanie v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „ŠD EU v
Bratislave“) sa poskytuje študentom denného štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej
len „EU v Bratislave“) na základe podanej Žiadosti o ubytovanie.
2) Žiadosť o ubytovanie podáva:
a) študent EU v Bratislave (I. a II. stupeň štúdia)
elektronicky v Akademickom
informačnom systéme (ďalej len „AIS“) v termínoch stanovených v harmonograme
ubytovania v príslušnom akademickom roku,
b) novoprijatý uchádzač na štúdium na EU v Bratislave (I. a II. stupeň štúdia)
elektronicky v AIS v termínoch stanovených v harmonograme ubytovania v príslušnom
akademickom roku. Do tejto skupiny patria aj študenti, ktorí hneď pokračujú v štúdiu na
univerzite v II. stupni štúdia po ukončení I. stupňa štúdia na EU v Bratislave,
c) študent EU v Bratislave (III. stupeň štúdia) (doktorandi v dennej forme štúdia) v
písomnej forme v termínoch stanovených v harmonograme ubytovania v príslušnom
akademickom roku. Písomnú žiadosť si študenti podávajú na príslušnom dekanáte fakulty
a o pridelení ubytovania rozhoduje dekan príslušnej fakulty.
3) Ubytovanie v ŠD EU v Bratislave sa neposkytuje tým študentom, ktorí:
a) boli z disciplinárnych dôvodov podmienečne vylúčení alebo vylúčení zo ŠD EU v
Bratislave, resp. ktorí vážneI porušili domový poriadok ŠD EU v Bratislave a ďalšie
nariadenia vedenia ŠD EU v Bratislave a nariadenia vedenia univerzity a fakulty,
b) včas nepodali žiadosť o ubytovanie a nezaslali zodpovedajúce prílohy k žiadosti,
I
Vážne porušenie je, ak v zmysle Domového poriadku Študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave, čl. 8
budú ubytovanému udelené dve pokuty z nižšie uvedených:
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Neuhradenie poplatku za ubytovanie a za používanie elektrospotrebičov do 10 dní po termíne stanovenom v Ubytovacom povolení
Zapožičanie Ubytovacieho preukazu alebo Povolenia k pobytu neubytovanej osobe alebo falšovanie Ubytovacieho preukazu
Umožnenie prenocovania neubytovanej osoby bez príslušného ubytovacieho povolenia v súlade s Domovým poriadkom ŠD EU v Bratislave, čl. 7,
ods. 5
Fajčenie a požívanie alkoholu v priestoroch ŠD EU v Bratislave
Hlučné správanie a rušenie nočného pokoja
Používanie a držanie nepovolených spotrebičov v ubytovacích priestoroch
Ničenie a poškodzovanie majetku ŠD EU v Bratislave – ubytovaný je povinný uhradiť stanovenú pokutu a má zároveň povinnosť uhradiť spôsobenú
škodu v plnej výške
Svojvoľné zásahy do inštalácií akéhokoľvek druhu
Vyhadzovanie predmetov z okien a balkónov
Svojvoľné preubytovanie sa (resp. výmena izieb navzájom)
Nepovolená podnikateľská činnosť
Nedodržiavanie hygieny, poriadku a nevynášanie smetí
Manipulácia s otvoreným ohňom
V prípade straty ubytovacieho preukazu uhradí ubytovaný stanovený poplatok a následne mu bude vydaný duplikát
Vstup a chovanie zvierat v ubytovacích priestoroch
Porušenie Internej smernice č.7/2011 – Pravidlá pre správu a používanie počítačovej siete NetEU

c) uviedli v žiadosti neúplné alebo nepravdivé údaje,
d) prekročili štandardnú dĺžku štúdia v danom stupni štúdia na príslušnej fakulte.
Článok 2
Prednostné právo na ubytovanie
1) Prideľovanie miest na ubytovanie sa realizuje zoradením žiadostí o ubytovanie v ŠD EU v
Bratislave do poradovníka v troch skupinách. Prioritne je zabezpečená prvá skupina, potom druhá
a nakoniec tretia. Ide o tieto skupiny:
a) V prvej skupine bude ubytovanie v ŠD EU v Bratislave pridelené študentom s preukazom
ZŤP alebo ZŤPS, obojstranným sirotám, zahraničným študentom fakulty, ktorí nemajú na
území SR trvalý pobyt, a študentom, ktorým je pridelené miesto na manželských
internátoch. Pridelenie manželského typu ubytovania sa realizuje na základe osobitného
Postupu pri pridelenie manželského typu ubytovania.
b) V druhej skupine; po pridelení ubytovania študentom v prvej skupine, sa zo zostávajúcej
kapacity prideľuje ubytovanie v ŠD EU v Bratislave študentom, ktorých vzdialenosť
trvalého bydliska od EU v Bratislave je viac ako 50 km. V systéme AIS sa automaticky
prideľujú kilometre na základe kilometrovníka, ktorý bol schválený Ubytovacou komisiou
EU v Bratislave. Kilometrovník vychádza z dostupnosti EU v Bratislave prostriedkami
hromadnej dopravy z obce, v ktorej má študent trvalý pobyt a v ktorej sa nachádza pošta
(ďalej len „obec“). Ak v obci, v ktorej má študent trvalý pobyt, nie je pošta, zohľadňuje sa
kilometrová dostupnosť EU v Bratislave z obce, v ktorej sa nachádza najbližšia pošta pre
doručovanie listových zásielok do miesta trvalého bydliska študenta.
c) V tretej skupine; po pridelení ubytovania študentom v prvej a druhej skupine sa prideľuje
zo zostávajúcej kapacity ubytovanie ostatným študentom, okrem študentov s trvalým
bydliskom v Bratislave.
Článok 3
Rozdelenie kapacít
1) Od počtu ubytovacích kapacít, ktoré sú pridelené pre jednotlivé fakulty EU v Bratislave sa
odpočítavajú:
a) miesta pre rezervu rektora,
b) miesta pre rezervu dekana,
c) miesta pre študentov žiadajúcich o pridelenie ubytovania z mimoriadnych dôvodov, ktoré
nastali po termíne odovzdania žiadosti alebo novoprijatých zahraničných študentov, alebo
študentov nastupujúcich na štúdium po prerušení resp. po uvoľnení zo štúdia,
d) miesta pridelené študentom s prednostným právom na ubytovanie podľa čl. 2, ods. 1, písm.
a) týchto zásad.
2) Zostávajúce miesta sú určené pre študentov nastupujúcich alebo pokračujúcich v štúdiu na
príslušnej fakulte EU v Bratislave a budú následne pridelené podľa poradovníka v pomere 50%
pre študentov nastupujúcich do prvého ročníka I. stupňa štúdia a pre študentov nastupujúcich do
prvého ročníka II. stupňa štúdia a 50% pre ostatných študentov I. a II. stupňa štúdia
pokračujúcich v štúdiu na EU v Bratislave.
3) V poradovníku sú žiadatelia o ubytovanie rozdelení do skupín podľa ročníkov a v rámci ročníkov
podľa študijného programu. Počet miest sa vypočíta ako percentuálny podiel na kapacitách podľa
podielu študentov príslušného študijného programu na celkovom počte podaných žiadostí.
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V rámci týchto skupín budú žiadatelia zoradení na základe počtu bodov, ktoré dosiahli pre
ubytovanie v danom akademickom roku, pričom body určuje čl. 4. týchto zásad.
4) Pridelené ubytovacie miesto je neprenosné, nie je možné na toto miesto ubytovať inú osobu okrem
tej, ktorej bolo ubytovacie miesto pridelené.
Článok 4
Možnosti získania bodov na ubytovanie v ŠD EU v Bratislave
1) Poradie podania Žiadosti o ubytovanie nemá žiadny vplyv na pridelenie ubytovania, tzn. že
žiadosť o ubytovanie toho, kto ju v termíne podal ako posledný, bude posudzovaná za rovnako
ako žiadosť o ubytovanie toho, kto ju podal ako prvý v termíne.
2) Body, podľa ktorých sa v danom akademickom roku zostavuje poradovník pre jednotlivé skupiny
študentov, je možné získať v kategórii za študijné výsledky, za vzdialenosť trvalého bydliska od
EU v Bratislave a za doplnkové aktivity.
3) Celkový počet bodov sa určí ako súčet bodov dosiahnutých v týchto troch kategóriách
(B=B1+B2+B3).
4) Body za študijné výsledky (B1) sa študentom, nastupujúcim do prvého ročníka I. stupňa štúdia
neprideľujú.
5) Študentom, nastupujúcim do prvého ročníka I. stupňa štúdia, ktorí absolvovali národné
porovnávacie skúšky SCIO (dosiahnutý výsledok pre oba testy musí byť na 60-ty percentil,
v zmysle zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave) sa pridelia body v doplnkovej aktivite
(B3) v hodnote 50.
6) Body za študijné výsledky (B1) pre študentov nastupujúcich do druhého a tretieho ročníka
I. stupňa štúdia. Body sa vypočítavajú na základe váženého aritmetického priemeru známok zo
skúšok (tento sa označuje „P“, pričom platí, že A = 1, B = 1,5, C = 2, D = 2,5, E = 3, FX = 4,
predmety bez hodnotenia = 4, váhy sú počty kreditov za jednotlivé predmety), ktoré študent
vykonal v časovom intervale od 1. apríla minulého roka do 31. marca súčasného rokaII.
Body B1 = (4-P) × 100
7) Body za študijné výsledky (B1) pre študentov nastupujúcich do prvého ročníka II. stupňa štúdia sa
vypočítavajú na základe priemeru zo známok dosiahnutých na bakalárskych štátnych skúškach
(označený ako „P“).
Body B1 = (4-P) × 100
8) Body za študijné výsledky (B1) pre študentov nastupujúcich do druhého ročníka II. stupňa štúdia
sa vypočítavajú na základe váženého aritmetického priemeru známok zo skúšok (tento priemer sa
označuje „P“, pričom platí, že A = 1, B = 1,5, C = 2, D = 2,5, E = 3, FX = 4, predmety bez
hodnotenia = 4, váhy sú počty kreditov za jednotlivé predmety), ktoré študent vykonal v časovom
intervale od 1. decembra minulého roka do 31. marca súčasného rokaIII.
Body B1 = (4-P) × 100

II

Pre študentov, ktorí prerušili štúdium platia známky z časového intervalu od 1. apríla predminulého akademického roka do
31. marca minulého akademického roka.
III
Pre študentov, ktorí prerušili štúdium platia známky z časového intervalu od 1. decembra do 31. marca minulého
akademického roka.
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9) Body (B2) za vzdialenosť sa vypočítavajú na základe najkratšej vzdialenosti trvalého bydliska
od miesta štúdia tzn. EU v Bratislave, podľa nasledovného vzťahu
Body B2 =

× 4.

10) Doplnkové body (B3). Jednostranná osirelosť: 100 bodov.
11) Doplnkové body (B3). Sociálne štipendium: 20 bodov.
12) Doplnkové body (B3).Vybrané aktivity za posledných 12 mesiacov od dňa podania prihlášky:IV
a) fakultné kolo ŠVOČ:
• 1. miesto:
25 bodov,
• 2. miesto:
20 bodov,
• 3. miesto:
15 bodov,
• účasť, bez umiestnenia: 10 bodov (preukázateľné predložená práca komisii),
b) za priznané motivačné štipendium (najmä za vynikajúce výsledky vo vedeckej,
umeleckej alebo športovej činnosti a výnimočnú angažovanosť v študentských
spolkoch a združeniach, okrem motivačného štipendia za prospech alebo ŠVOČ):
20 bodov,
c) za bezplatné darovanie krvi na základe predloženia preukazu darcu krvi a potvrdenia od
organizátora Študentskej kvapky krvi na EU v BratislaveV, maximálne však 2-krát za
akademický rok po 5 bodov,
d) za aktivačnú činnosť, alebo za výpomoc s organizáciou ekologických aktivít v areáloch EU
v Bratislave na základe predloženia potvrdenia od Študentského parlamentu EU
v Bratislave ako organizátora činnosti alebo aktivity, maximálne však 2-krát za
akademický rok po 3 body,
e) za členstvo v organizácii Erasmus Student Network (ESN), pôsobiacej na EU v Bratislave
10 bodov. Zoznam členov ESN zašle prezidentovi Študentského parlamentu EU
v Bratislave na email tomas.mazan@euba.sk, vedúca Centra medzinárodných vzťahov do
14.5.2020.
Článok 5
Organizácia prihlasovania na ubytovanie
1) Prideľovanie ubytovania pre študentov fakulty bude organizačne zabezpečovať ubytovacia
komisia príslušnej fakulty, navrhnutá prodekanom pre rozvoj príslušnej fakulty a schválená
dekanom príslušnej fakulty.
2) Ubytovacie komisie na fakultách zodpovedajú za kontrolu podaných žiadostí.
3) Na overenie doplňujúcich údajov uvedených v žiadosti o ubytovanie je potrebné predložiť
doklady pre získanie doplnkových bodov. Cudzí štátni príslušníci predkladajú aj cestovný pas.
4) Všetky žiadosti o ubytovanie v ŠD EU v Bratislave musia byť podané v termíne, stanovenom v
harmonograme ubytovania na príslušný akademický rok. Po tomto termíne nebudú žiadosti
akceptované.
5) Oddelenie medzinárodnej mobility EU v Bratislave odovzdá písomnú požiadavku na rezervovanie
počtu miest pre zahraničných študentov mobilitných programov (Erasmus, CEEPUS, IVF, NŠP,
IV

Študentom, ktorí prerušili štúdium sa body počítajú od 1. apríla predminulého akademického roka do 31. marca minulého
akademického roka.
V Študentský parlament FHI EU v Bratislave.
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rámcové zmluvy a iné) riaditeľke Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v
Bratislave do 30. apríla 2020.
6) Študent EU v Bratislave, ktorý sa v letnom semestri akademického roku 2020/2021 zúčastní
mobilitných programov (Erasmus, CEEPUS, IVF, NŠP, rámcové zmluvy a iné), postupuje pri
podaní žiadosti o pridelenie ubytovania na zimný semester podľa čl. 1 ods. 2. písm. a), b).
Študentovi bude v zimnom semestri pridelené konkrétne ubytovacie miesto v prípade, ak spĺňa
kritéria pre pridelenie ubytovania.
7) Študent EU v Bratislave, ktorý sa v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 zúčastní
mobilitných programov (Erasmus, CEEPUS, IVF, NŠP, rámcové zmluvy a iné) si musí podať
žiadosť o pridelenie ubytovania na letný semester na Centrum podnikateľských činností
a univerzitných služieb EU v Bratislave v termíne do 31. decembra 2020. Konkrétne pridelené
ubytovacie miesto mu bude oznámené až po návrate z mobilitného programu a to na Centre
podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave najneskôr do začiatku letného
semestra akademického roka 2020/2021.
Článok 6
Odvolanie
1) Študent, ktorému nebolo pridelené ubytovanie, sa môže v prípade nesprávneho výpočtu
dosiahnutých bodov odvolať voči rozhodnutiu o nepridelení ubytovania Ubytovacej komisii
príslušnej fakulty EU v Bratislave, na ktorej študuje, v termíne stanovenom v harmonograme
ubytovania na príslušný akademický rok.
2) Študent môže dodatočne požiadať dekana fakulty o pridelenie ubytovania z kapacity vyčlenenej
podľa čl. 3 z obzvlášť mimoriadnych dôvodov, a to aj pri nesplnení štandardných podmienok na
získanie ubytovania.
3) V prípade voľných kapacít môže dekan fakulty do stanoveného termínu dodatočne prideliť
ubytovanie aj študentom, ktorí nespĺňajú podmienky v čl. 1., a to na základe návrhu Ubytovacej
komisie fakulty.
4) Miesta, na ktoré sa študenti neubytovali v termíne podľa rozhodnutia ubytovacej komisie
uvedenom v AIS, sa následne prideľujú ďalším študentom, podľa získaného poradia v
poradovníku (na základe čl. 3 ods. 3).
5) Miesta, na ktoré sa študenti neubytovali ani po poslednom termíne stanovenom v harmonograme
ubytovania na príslušný akademický rok, sa následne posudzujú individuálne, na Centre
podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave, na základe predložených
žiadostí a aktuálne voľnej ubytovacej kapacity.
Článok 7
Strata prideleného ubytovania
1) Študent stráca nárok na jemu pridelené miesto v ŠD EU v Bratislave ak v:
a) v akademickom roku 2020/2021 je vylúčený zo štúdia,
b) v akademickom roku 2020/2021 zanechá štúdium,
c) v akademickom roku 2020/2021 preruší štúdium,
d) v akademickom roku 2020/2021 je uvoľnený na štúdium v zahraničí minimálne na 1
semester (po dobu uvoľnenia),
e) vážne porušil Domový poriadok ŠD EU v Bratislave v zmysle čl. 1, ods. 3 písm. a),
f) v akademickom roku 2019/2020 bol disciplinárne potrestaný,
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g) v termíne neuhradil poplatok za ubytovanie v zmysle harmonogramu ubytovania
v akademickom roku 2020/2021.
2) Študent, ktorý v priebehu akademického roka stratí nárok na ubytovanie v ŠD EU v Bratislave, je
povinný pridelené miesto v ŠD EU v Bratislave uvoľniť do 3 pracovných dní.
Článok 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Zásady prideľovania ubytovania v ŠD EU v Bratislave prerokovala Ubytovacia komisia EU
v Bratislave dňa 21.04.2020.

Bratislava, 21.04.2020
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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