
 

 

 
 

 

 

 

 

 

S M E R N I C A    č.   189 
                        

 

 

 

 

 

Pravidlá 
pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien pre členov 

študentských organizácií v ubytovacích 
zariadeniach Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovateľ: oddelenie pre vzdelávanie 

     

 

 

 

 

 

Žilina, október 2019 



2 

 

ČASŤ I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1  
 
1. Žilinská univerzita v Žiline (ďalej aj „UNIZA“) podporuje aktivity študentských 

organizácií s cieľom vytvárať podmienky pre študentov so spoločnými záujmami 
a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore alebo aktivite.  

2. Poslaním študentských organizácií je taktiež poskytovať svoje služby ostatným 
študentom, reprezentovať UNIZA na rôznych súťažiach a podujatiach a šíriť jej dobré 
meno.  

3. Študentské organizácie prispievajú aj k zlepšovaniu kvality ubytovania a napomáhajú 
chodu Ubytovacích zariadení Hliny V. a Veľký Diel Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len 
„UZ UNIZA“). 

 
 

Článok 2  
 
1. Zľava z ubytovania sa neprideľuje len na základe samotného členstva študenta 

v študentskej organizácii.  
2. Zľava z ubytovania nie je motivačným faktorom pre prácu študenta v študentskej 

organizácii.  
3. Zľava z ubytovania je hodnotením práce študenta, ktorá je spätá s prevádzkou UZ 

UNIZA. 
 
 

ČASŤ II 
PRIDEĽOVANIE UBYTOVANIA A ZĽAVY Z CENY UBYTOVANIA 

 
Článok 3  

Prideľovanie ubytovania 
 
1. Všetkým aktívnym členom študentských organizácií, ktorými sú RUŠ Veľký diel, RUŠ 

Hliny, GAMA klub, INTERNET klub, RAPEŠ, Rádio X, i-Téčko, Klub priateľov železníc 
UNIZA, ESN UNIZA, študentom UNIZA, ktorí sú členmi organizácií IAESTE, AIESEC  
a Folklórneho súboru STAVBÁR, členom študentských častí akademického senátu 
(ďalej: študentské organizácie), ako aj  špičkovým športovcom z radov študentov 
UNIZA reprezentujúcich UNIZA v rámci Ústavu telesnej výchovy (ďalej len „ÚTV“), AC 
UNIZA a SLAVIE, ktorých  trvalé bydlisko je vzdialené od Žiliny minimálne 25 km, bude 
prednostne pridelené ubytovanie v UZ UNIZA.  

2. Riaditelia UZ UNIZA zapracujú uvedenú úpravu do kritérií pre ubytovanie pre budúce 
akademické roky. Zoznam študentských organizácií verifikuje prorektor   
pre vzdelávanie a doručí na príslušné UZ UNIZA každoročne do 31.3. Prílohu zoznamu 
študentských organizácií bude tvoriť menný zoznam aktívnych členov študentských 
organizácií, ktorí budú prednostne zaradení do poradovníka ubytovania v UZ UNIZA 
pre nový akademický rok. 

 
Článok 4  

Zľavy z ceny ubytovania 
 
1. Zľava z ceny ubytovania bude poskytnutá iba aktívne pracujúcim členom študentských 

organizácií, ktorých činnosť je spätá s chodom, resp. s možnosťou priameho výkonu 
činnosti v UZ UNIZA. Zľava môže byť priznaná max. do výšky  20 % z ceny 
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ubytovania. V prípade členstva študenta vo viac ako jednej študentskej organizácii je 
zľavu možné uplatniť len za aktívne členstvo v jednej študentskej organizácii. 

2. Pridelenie a výška zľavy pre jednotlivých členov je na posúdení a zodpovednosti 
vedenia študentskej organizácie. Menný zoznam členov študentskej organizácie 
s uvedeným návrhom výšky zľavy predloží predseda príslušnej študentskej organizácie 
a doručí prostredníctvom prorektora pre vzdelávanie riaditeľom UZ UNIZA. Výška zľavy 
je individuálna a priamoúmerná výkonu a prínosu člena organizácie pre príslušné UZ 
UNIZA. Študentské organizácie, ktorých činnosť je spätá s chodom, resp. s možnosťou 
priameho výkonu činnosti v UZ UNIZA sú: RUŠ Veľký diel, RUŠ Hliny, GAMA-klub, 
RAPEŠ, Rádio X, i-Téčko a ESN UNIZA. Iné práce pre UZ UNIZA sa riešia formou 
uzatvorenia Dohody o vykonaní práce s riaditeľom príslušného UZ UNIZA, resp. 
kvestorkou UNIZA. 

3. Výška zliav z cien ubytovania tvorí súčasť cenníkov za ubytovanie. 
4. Zľava z ubytovania sa nevzťahuje na študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia 

(doktorandi).  
5. Zľava z ubytovania môže byť priznaná  len za  mesiace, v ktorých bolo poskytované 

ubytovanie  počas celého mesiaca. 
6. Zľavy z ubytovania jednotlivých členov sú prehodnocované jedenkrát do roka 

predsedom (vedúcim) študentskej organizácie a predložené prorektorovi  
pre vzdelávanie vždy k 15.10. kalendárneho roka, ktorý rozhoduje o priznaní zľavy. 
Priznanie zľavy bude študentovi oznámené písomne. 

7. Potvrdené žiadosti na zľavy z cien ubytovania je potrebné odovzdať na ubytovací úsek 
jednotlivých ubytovacích zariadení do 31.10. kalendárneho roka.  

8. Platnosť  zliav je účinná od 1.11. kalendárneho roka.  
9. V prípadoch, keď ubytovanému študentovi bude priznaná zľava z ubytovania, táto mu 

bude za obdobie november a december vyplatená jednorazovo v mesiaci december  
na osobný účet uvedený v EIS ako zľava z ubytovania. Za obdobia január-máj a jún 
bude študent s nárokom na zľavu z ubytovania platiť už poplatok za ubytovanie  
vo výške priznanej zľavy.  

10. V prípade porušenia Ubytovacieho poriadku, dôsledkom ktorého študenta na návrh 
disciplinárnej komisie z ubytovania podmienečne vylúčia (fajčenie, alkohol, rušenie 
nočného kľudu a pod.) bude zľava z ubytovania študentovi bezodkladne zrušená 
písomným oznámením príslušného riaditeľa UZ UNIZA schváleným prorektorom  
pre vzdelávanie.  

11. Zľava z ubytovania zaniká, ak študent ukončí členstvo v študentskej organizácii. 
12. Členom Internet-klubu sa zľavy neposkytujú. Ich práca pre UZ sa rieši formou 

uzatvorenia Dohody o vykonaní práce s kvestorkou UNIZA. 
13. Členom študentskej časti Akademického senátu UNIZA a študentských častí 

akademických senátov jednotlivých fakúlt UNIZA – senátorom, nevzniká nárok  
na zľavy z ubytovania z dôvodu ich členstva v akademickom senáte. Ich aktívna 
činnosť môže byť posudzovaná formou návrhu k priznaniu  mimoriadneho štipendia 
dekanom z príslušných fakúlt. Výšku mimoriadneho štipendia schvaľuje dekan  
na návrh prodekana, resp. prorektora pre vzdelávanie.  

 
 

ČASŤ III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Smernica „Pravidlá pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien pre členov študentských 
organizácií v ubytovacích zariadeniach Žilinskej univerzity v Žiline“, bola vypracovaná  
po dohode a odsúhlasení predsedov študentských organizácií a nadobúda platnosť 
dňom schválenia rektorom Žilinskej univerzity v Žiline. 
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2. Táto smernica ruší smernicu č. 94 Pravidlá pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien 
pre členov študentských organizácií v UZ ŽU v Žiline zo dňa 1.11.2010. 

3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 7. októbra 2019. 
 

 

V Žiline dňa 4.10.2019  

 

 

                                                                                            prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

                                                                                                            rektor 


