
Postup a pravidlá pri pridelení ubytovania na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 

 
1. O pridelenie ubytovania v ŠD EU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023 môžu požiadať 

študenti denného štúdia EU v Bratislave v termínoch, stanovených v harmonograme ubytovania 

pre akademický rok 2022/2023. 

2. Jednotlivé fakulty nahlásia do 20.5.2022 riaditeľke CPČaUS EU v Bratislave počet ubytovacích 

kapacít, ktoré požadujú rezervovať pre zahraničných študentov. Kapacity budú rezervované do  

2.9.2022. 

3. Riaditeľky ŠD EU v Bratislave predložia ubytovacím komisiám fakúlt EU v Bratislave zoznamy 

študentov, ktorým navrhujú neprideliť ubytovanie pre porušenie domového poriadku v aktuálnom 

akademickom roku, resp. v predchádzajúcom období. Zoznamy odovzdajú do 30.4.2022 aj 

predsedovi celouniverzitnej ubytovacej komisie. 

4. Rozdelenie ubytovacích kapacít na fakulte navrhne ubytovacia komisia fakulty a odsúhlasí dekan 

fakulty. 

5. Výsledný zoznam žiadateľov o ubytovanie (v zozname bude identifikátor žiadateľa číslo ISIC 

karty a v prípade novoprijatých uchádzačov je identifikátor žiadateľa LOGIN) spolu s pridelenými 

bodmi následne zverejnia fakulty EU v Bratislave vo vyhradených priestoroch a na internetovej 

stránke Študentského parlamentu príslušnej fakulty. 

6. Ubytovacie komisie fakúlt EU v Bratislave musia do 12. 8. 2022 spracovať žiadosti o ubytovanie 

v AIS tak, aby boli v AIS overené, akceptované a pridelené jednotlivé izby.  

7. Každý študent, ktorý je členom ubytovacej komisie, musí byť pred uskutočnením prvej 

operácie s osobnými údajmi poučený ako oprávnená osoba, o právach a povinnostiach 

podľa zákona č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Až po vyhotovení písomného záznamu o poučení sa vykoná pridelenie oprávnení 

jednotlivým študentom – členom ubytovacej komisie v AIS-Ubytovanie. 

8. Ubytovanie študentov počas letných prázdnin sa realizuje v súlade s Interným predpisom Centra 

podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave – Poplatky za ubytovanie 

v študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave počas letných prázdnin. Nárok na 

poskytnutie zľavneného letného ubytovania majú maximálne piati členovia ubytovacej komisie, 

ktorých zoznam ubytovacie komisie fakulty predložia riaditeľke CPČaUS EU v Bratislave 

najneskôr do 30. 6. 2022. 

9. Zodpovedný pracovník študijného oddelenia fakulty EU v Bratislave je povinný do 14 dní dodržať 

oznamovaciu povinnosť o študentovi, ktorý zanechal, prerušil, je uvoľnený zo štúdia, resp. 

ukončil štúdium, riaditeľke CPČaUS EU v Bratislave. 

10. Rektor má právo rozhodovať o ubytovaní v odvolacom a rozkladnom konaní. 

11. Postup a pravidlá ubytovania študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli prerokované 

v ubytovacej komisii EU v Bratislave dňa 12.04.2022.  

 

Bratislava,   

 

      prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor EU v Bratislave 


