Univerzita J. Selyeho

Smernica č. 11/2020,
ktorou sa vydáva Dodatok č.1
k Domovému a ubytovaciemu poriadku študentských domovov Univerzity J.
Selyeho

Komárno 2020

Rektor Univerzity J. Selyeho (ďalej len „rektor“ a „UJS“), ako štatutárny orgán UJS
v súlade s § 10 ods. 1 zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), pri výkone funkcie rektora UJS podľa čl. 44 ods. 1 a 4
Štatútu UJS, vydávam nasledovný dodatok:
Článok 1.
Predmet zmeny
Domový a ubytovací poriadok študentských domovov Univerzity J. Selyeho zo dňa
30. 09. 2020 (ďalej len „Domový a ubytovací priadok ŠD UJS“) sa v čl. 14 ods. 5 až 8 mení
a dopĺňa nasledovne:
„5.Ubytovanému študentovi, ktorý počas akademického roka sa bude zúčastňovať vzdelávacieho
procesu dištančnou formou na základe rozhodnutia UJS alebo fakulty UJS, ktorá trvá viac ako
1 mesiac, a z uvedeného dôvodu dočasne nemá záujem využívať pridelené ubytovanie, môže
byť na základe jeho žiadosti s písomným súhlasom riaditeľa ŠD rezervované pridelené
ubytovanie, počas trvania vzdelávacieho procesu dištančnou formou. Toto právo na
rezerváciu mu zanikne uplynutím lehoty určenej rektorom UJS.
6. Ak ubytovaný študent následne do konca lehoty určenej rektorom UJS nastúpi na ubytovanie,
naďalej sa mu poskytuje ubytovanie podľa uzatvorenej zmluvy o ubytovaní.
7. Ak ubytovaný študent následne do konca lehoty určenej rektorom UJS nenastúpi na ubytovanie,
považuje sa to za odstúpenie od Zmluvy o ubytovaní zo strany študenta, posledným dňom
lehoty určenej rektorom UJS.”.

Článok 2.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentskom domove UJS rezervované
v súlade s čl. 14 ods. 5 Domového s ubytovacieho poriadku ŠD UJS na základe ich žiadosti
pred účinnosťou tohto dodatku do konca výučbovej časti zimného semestra, t. j. do 19. 12.
2020, sa rezervácia na základe ich žiadosti doručenej do 21. 12. 2020 predlžuje do 14. 02.
2021.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

...............................................................
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
rektor UJS
V Komárne dňa 16. 12. 2020

