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Dodatok č. 1 k Smernici . 124/2020 – Internátnemu poriadku
Študentského domova Akadémie umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU“) týmto
Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok č. 1“) mení a dopĺňa Smernicu
č. 124/2020 – Internátny poriadok Študentského domova Akadémie
umení v Banskej Bystrici zo dňa 15. januára 2020 (ďalej len
„Internátny poriadok ŠD AU“) nasledovne:
I.
Článok 1
Podmienky poskytovania ubytovania

Pôvodné znenie článku IV. (Podmienky poskytovania ubytovania)
sa ruší a súčasne sa nahrádza novým znením nasledovne:
„1.

Študijné oddelenia jednotlivých fakúlt AU predložia
riaditeľke ŠD zoznamy študentov denného štúdia a študentov
prijatých na AU (na základe prijímacieho konania a
preskúmania rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania)
podľa pokynov riaditeľky ŠD.

2.

Ubytovanie v ŠD sa poskytuje študentovi na základe žiadosti
o ubytovanie (ďalej len „Žiadosť o ubytovanie“), ktorú je
študent
povinný
zaevidovať
v akademickom
informačnom
systéme AiS2 (ďalej len „AiS2“) prístupnom na webovom sídle
https://ais2.aku.sk.
Manuál
pre
podanie
Žiadosti
o ubytovanie v AiS2 je zverejnený na webovom sídle AU
v sekcii
„Študentský
domov“
https://www.aku.sk/sk/univerzita-au/studentsky-domov.html.

3.

O pridelení ubytovania študentovi rozhoduje riaditeľka ŠD
v spolupráci s Radou ubytovaných študentov ŠD AU v dvoch (2)
kolách:

A.

Prvé kolo prideľovania ubytovania

Študenti prijatí na štúdium na AU v termíne do 31.5.
príslušného kalendárneho roka1 a všetci študenti druhého
a každého ďalšieho ročníka akejkoľvek fakulty AU, sú
v prípade záujmu o ubytovanie v ŠD povinní podať Žiadosť o
ubytovanie v systéme AiS2 najneskôr do 31.5 príslušného
kalendárneho roka. Študent prijatý na štúdium na AU
najneskôr do 31.5. príslušného kalendárneho roka a študent
druhého alebo vyššieho ročníka, ktorý nepodá Žiadosť
o ubytovanie najneskôr v termíne podľa predchádzajúcej vety,
nie je oprávnený podať Žiadosť o ubytovanie a zaradiť sa do
evidencie uchádzačov, ktorí budú posudzovaní v druhom kole
1

podľa ustanovení § 58 ods. 7
a 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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podľa bodu B) tohto bodu 3 článku IV. Internátneho poriadku
ŠD AU.
Pred rozhodovaním o pridelení ubytovania v prvom kole sa
vyčlení 1/3 miest z celkovej kapacity ŠD za účelom
pridelenia ubytovania v rámci 2. kola podľa bodu B) tohto
bodu 3 článku IV Internátneho poriadku ŠD AU a šesť (6)
miest za účelom pridelenia v rámci odvolacieho konania
podľa bodu 8 tohto článku IV Internátneho poriadku ŠD AU
(po dve miesta pre každú fakultu AU). Zvyšný počet miest je
určený na prerozdelenie ubytovacích miest v prvom kole.
Riaditeľka ŠD v spolupráci s Radou ubytovaných študentov ŠD
AU
objektívne
posúdi
doručené
Žiadosti
o ubytovanie
a vypracuje návrh poradia študentov, ktorým sa má poskytnúť
ubytovanie v ŠD v prvom kole s ohľadom na kritéria na
pridelenie ubytovania uvedené v bode 5 tohto článku IV
Internátneho poriadku ŠD AU. Rozdelenie počtu miest v ŠD
pre jednotlivé fakulty AU sa určí pomerne podľa počtu
Žiadostí o ubytovanie za jednotlivé fakulty AU doručených
ku dňu 31.05 príslušného kalendárneho roka k celkovému
počtu obsadzovaných miest v 1. kole.
Rozhodnutie o pridelení ubytovania bude študentom oznámené
prostredníctvom AiS2 najneskôr do 30.06. príslušného
kalendárneho
roka.
Neúspešným
študentom
bude
v tomto
termíne prostredníctvom systému AiS2 doručené oznámenie
o tom, že v prvom kole im nebolo pridelené ubytovanie v ŠD
a automaticky (t.j. bez toho, aby bolo potrebné podávať
akúkoľvek žiadosť alebo oznámenie) budú zaradení do
evidencie uchádzačov o ubytovanie v ŠD pre účely druhého
kola prideľovania ubytovania.
B.

Druhé kolo prideľovania ubytovania

V rámci druhého kola sa rozhoduje o pridelení ubytovania
študentom, ktorým nebolo pridelené ubytovanie v rámci
prvého kola a študentom, ktorí boli prijatí na štúdium na
AU po 31.5. príslušného kalendárneho roka. Študenti prijatí
na štúdium po 31.5 príslušného kalendárneho roka sú povinní
v prípade záujmu o ubytovanie v ŠD podať Žiadosť o ubytovanie
prostredníctvom AiS2 najneskôr do 31.07. príslušného
kalendárneho roka.
Riaditeľka ŠD v spolupráci s Radou ubytovaných študentov ŠD
objektívne posúdi doručené Žiadosti o ubytovanie a vypracuje
návrh poradia študentov, ktorým sa má poskytnúť ubytovanie
v ŠD s ohľadom na kritéria na pridelenie ubytovania uvedené
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v bode 5 tohto článku IV Internátneho poriadku ŠD AU.
Rozdelenie počtu miest pre jednotlivé fakulty AU sa určí
pomerne podľa počtu Žiadostí o ubytovanie v ŠD za jednotlivé
fakulty AU posudzovaných v druhom kole a doručených ku dňu
31.07 príslušného kalendárneho roka k celkovému počtu
obsadzovaných miest v 2. kole.
4.

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení ubytovania bude každému
študentovi, ktorý podal Žiadosť o ubytovanie, oznámené
prostredníctvom AiS2 najneskôr do 04.08. príslušného
kalendárneho roka. Oznámením rozhodnutia v systéme AiS2 sa
rozhodnutie považuje za doručené študentovi.

5.

Proti rozhodnutiu o nepridelení ubytovania v ŠD môže
študent podať odvolanie riaditeľke ŠD do 15 dní odo dňa
doručenia
rozhodnutia
o nepridelení
ubytovania
v ŠD.
O odvolaní študenta rozhodne riaditeľka ŠD v súčinnosti
s rektorom AU v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
odvolania. Študent nemá právny nárok na ubytovanie v ŠD.

6.

Pri
rozhodovaní
o pridelení
ubytovania
zohľadňujú nasledovné kritériá:
a)
b)
c)
d)

študentom

sa

sociálna situácia študenta,
časová dostupnosť AU prostriedkami hromadnej dopravy
z miesta trvalého alebo prechodného bydliska študenta,
zdravotný stav študenta,
študijný prospech (u študentov prijatých do 1. ročníka
sa uvedené kritérium zohľadňuje primerane).

Za účelom preukázania splnenia jednotlivých kritérií je
študent povinný k Žiadosti o ubytovanie priložiť aktuálne
a hodnoverné doklady.
7.

Vo výnimočných prípadoch je riaditeľka ŠD pri rozhodovaní
o pridelení ubytovania oprávnená odchýliť sa od kritérií
uvedených v bode 6 tohto článku IV. Internátneho poriadku
ŠD AU.

8.

Riaditeľka ŠD je oprávnená vyčiarknuť zo zoznamu študentov,
ktorí sú navrhnutí na pridelenie ubytovania napriek
splneniu
kritérií
podľa
bodu
6
tohto
článku
IV.
Internátneho poriadku ŠD AU, toho študenta, ktorý:
a)
b)
c)

opakovane porušili Internátny poriadok ŠD AU,
v minulosti nerešpektoval pokyny pri vysťahovaní sa zo
ŠD a/alebo ak sa nevysťahoval v stanovenom termíne,
hrubým spôsobom porušil zásady používania majetku AU
a/alebo povinnosti podľa článku IX. bod 2 alebo 3
Internátneho poriadku ŠD AU,
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d)

9.

v predchádzajúcom akademickom roku (i) pred Dňom
nástupu na ubytovanie ukončil Zmluvu o ubytovaní
a/alebo (ii) sa bez vážneho dôvodu a/alebo bez
ospravedlnenia nenasťahoval do ŠD najneskôr do 5 dní
odo Dňa nástupu na ubytovanie a/alebo (iii) vo vzťahu
ku ktorému riaditeľka ŠD rozhodla o zrušení Rozhodnutia
o pridelení ubytovania v ŠD z dôvodu uvedeného v bode 9
tohto článku Internátneho poriadku ŠD.

Ubytovanie poskytuje ŠD študentom AU na základe písomnej
zmluvy o ubytovaní v ŠD, ktorú v zastúpení štatutárneho
orgánu AU podpisuje riaditeľka ŠD (ďalej len „Zmluva
o ubytovaní“). Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie
podľa tohto Internátneho poriadku ŠD, je povinný doručiť ŠD
ním podpísanú Zmluvu o ubytovaní ŠD v listinnej podobe v 2
vyhotoveniach najneskôr 16 dní pred Dňom nástupu na
ubytovanie v zmysle bodu 1 článku VI. tohto Internátneho
poriadku
ŠD.
V prípade
nesplnenia
povinnosti
podľa
predchádzajúcej vety zo strany študenta je riaditeľka ŠD
oprávnená rozhodnúť o zrušení Rozhodnutia o pridelení
ubytovania v ŠD a voľné miesto v ŠD prideliť inému
študentovi, ktorý požiadal o ubytovanie v ŠD. Rozhodnutie
o zrušení Rozhodnutia o pridelení ubytovania v ŠD bude
dotknutému študentovi oznámené prostredníctvom AiS2. Proti
tomuto rozhodnutiu nemôže študent podať odvolanie. V
prípade vzniku ubytovania v priebehu akademického roka v
zmysle článku VI. bodu 1 písm. c) Internátneho poriadku ŠD
je študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný
doručiť ŠD ním podpísanú Zmluvu o ubytovaní ŠD v listinnej
podobe v 2 vyhotoveniach najneskôr 5 dní pred dohodnutým
Dňom nástupu na ubytovanie.

10. Pri nástupe na ubytovanie podpisuje každý ubytovaný študent
„Potvrdenie zodpovednosti za škodu v ŠD“, na základe čoho
sa ubytovanému študentovi vydá „Preukaz ubytovaného“.“
II.
Článok 5
Ubytovanie zahraničných študentov v ŠD

Pôvodné znenie článku V. (Ubytovanie zahraničných študentov
ŠD) sa ruší a súčasne sa nahrádza novým znením nasledovne:
„1.

Zahraničný študent je na účely tohto Internátneho poriadku
ŠD AU študent, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky. Pre podanie Žiadosti o ubytovanie, termíny pre
doručovanie Žiadosti o ubytovanie a rozhodovacie procesy
platia primerane ustanovenia článku IV. tohto Internátneho
poriadku ŠD AU.
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2.

Údaje o zahraničnom študentovi poskytnú riaditeľke
študijné referentky jednotlivých fakúlt AU.“

ŠD

III.
Článok 6
Organizácia ubytovania

Pôvodné znenie článku VI. (Organizácia ubytovania) bodu 1 sa
ruší a súčasne sa nahrádza novým znením nasledovne:
„1.

Za deň nástupu na ubytovanie (v tomto Internátnom poriadku
ŠD AU aj ako „Deň nástupu na ubytovanie“) sa podľa tohto
Internátneho poriadku ŠD AU považuje:
a)
b)
c)

1.10 príslušného akademického roka; alebo
iný deň stanovený príslušnou fakultou AU ako začiatok
akademického roka;
iný deň stanovený dohodou ubytovaného študenta a ŠD AU
v Zmluve o ubytovaní.“

Pôvodné znenie článku VI. (Organizácia ubytovania) sa za bodom
2 dopĺňa novým bodom 3 v nasledovnom znení:
„3. V prípade potreby, ako aj v čase krízovej situácie,
výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo
v prípade, ak nastanú iné situácie, ktoré nie je možné
predvídať, je ubytovaný študent povinný na žiadosť/výzvu
vedenia ŠD AU uvoľniť izbu na dobu, ktorú
určí vedenie
ŠD AU."
IV.
Článok 8
Zánik ubytovania

Pôvodné znenie článku VIII. (Zánik ubytovania) bodu 1 sa ruší
a súčasne sa nahrádza novým znením nasledovne:
„1.

Ubytovanie v ŠD zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

uplynutím času, na ktoré bolo dohodnuté,
ak sa študent nenasťahuje bez vážneho dôvodu a/alebo
bez ospravedlnenia najneskôr do 5 dní odo Dňa nástupu
na ubytovanie,
ukončením štúdia, prerušením štúdia, vylúčením zo
štúdia alebo zanechaním štúdia a prestupom na inú
vysokú školu,
zrušením ubytovania zo strany riaditeľky ŠD,
odstúpením od Zmluvy o ubytovaní zo strany ŠD alebo zo
strany ubytovaného študenta v súlade so Zmluvou o
ubytovaní alebo uzavretím dohody medzi ŠD a ubytovaným
študentom o ukončení Zmluvy o ubytovaní alebo zánikom
Zmluvy o ubytovaní iným spôsobom alebo z iného dôvodu.“
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Pôvodné znenie článku VIII. (Zánik ubytovania) bodu 6 sa ruší
a súčasne sa nahrádza novým znením nasledovne:
„6.

V prípade predčasného zániku Zmluvy o ubytovaní pred
uplynutím času, na ktorý bolo ubytovanie dohodnuté, je
študent povinný zaplatiť ŠD storno poplatok vo výške a za
podmienok uvedených v Zmluve o ubytovaní."
V.
Článok 9
Práva a povinnosti študentov ubytovaných v ŠD AU

Pôvodné znenie článku IX. (Práva a povinnosti študentov
ubytovaných v ŠD AU) bodu 2 sa za písm. k) dopĺňa o novým
písm. l) v nasledovnom znení:
„l) zaplatiť za uskladnenie osobných vecí v priestore ŠD
osobitný poplatok vo výške a za podmienok uvedených v Zmluve o
ubytovaní."
Záverečné

VI.
a zrušovacie ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Internátneho
nezmenené.

poriadku ŠD AU

ostávajú

2. AU zverejní Dodatok č. 1 k Internátnemu poriadku ŠD AU na
svojom webovom sídle.
3. Tento Dodatok č. 1 Internátnemu poriadku ŠD AU nadobúda
platnosť a účinnosť dňa ..............................

V Banskej Bystrici dňa

prof. MgA. Ing. Michal
Murin, ArtD.
rektor AU
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