
 

Kritéria pre prideľovanie ubytovania v Teologickom domove ECAV  

pri EBF UK v Bratislave študentom denného štúdia 
(Vnútorný predpis TD ECAV pri EBF UK) 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Teologický domov ECAV poskytuje ubytovanie študentom denného štúdia na EBF 
UK v Bratislave vo všetkých študijných stupňoch a programoch podľa podmienok 

uvedených v štatúte Teologického domova a vytvára podmienky pre štúdium, 
duchovný život a upevňovanie spoločenstva. (Čl. I. Domáceho poriadku TD) 

 
2. Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na EBF UK 

v Bratislave vypracúvame za účelom zostavenie poradovníka žiadateľov o ubytovanie 
v Teologickom domove, a to v súlade s Domácim poriadkom Teologického domova 

ECAV pri EBF UK v Bratislave, schváleným Generálnym presbyterstvom ECAV na 
Slovensku dňa 6. júna 2000.  

 
3. Pridelenie ubytovanie v Teologickom domove nie je právne nárokovateľné.  

 
Čl. 2 

Organizačné zásady 

 

1. Za oprávneného žiadateľa o ubytovanie v Teologickom domove sa považuje študent 
denného štúdia vo všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia, ktorý si podal 

žiadosť o pridelenie ubytovania, a to predpísaným spôsobom a v stanovenom termíne.  
 

2. Žiadosti o ubytovanie spracúva a poradovník žiadateľov zostavuje vedenie 
Teologického domova ECAV, teda správca budovy a duchovní správcovia.  

 
3. Plán ubytovania vyhotovujú duchovní správcovia v spolupráci so správcom budov 

EBF UK pred príchodom študentov do nového študijného roka. (Domáci poriadok TD 
Čl. II. 1.) 

 
4. Z celkovej kapacity 100 miest sa vyčleňuje ¼ ubytovacích miest pre študentov 

nastupujúcich do prvého ročníka vo všetkých študijných programoch. 
 

5. Z celkovej kapacity 100 miest si EBF UK môže vyčleniť 5% reálnej ubytovacej 
kapacity ako rezervu. 

 
Čl. 3 

Všeobecné zásady 

 

1. Študent, ktorému je ubytovanie pridelené, je povinný riadiť sa pokynmi Teologického 
domova ECAV, ktoré sú obsiahnuté v Domácom poriadku Teologického domova 

ECAV pri EBF UK v Bratislave. 
 

2. V poradovníku žiadateľov pre pridelenie ubytovania sú prednostne zaradení: 
 

a) Študenti, ktorí sú členmi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 
b) Študenti zaradení do programu Kandidát duchovnej služby v ECAV podľa 

Cirkevného nariadenia 5/2004 §5. 



c) Študenti s vynikajúcimi študijnými výsledkami. 

d) Študenti doktorandského štúdia. 
e) Študenti v poslednom roku štúdia. 

f) Študenti aktívne sa podieľajúci na duchovnom a spoločenskom živote 
v Teologickom domove ECAV. 

g) Študenti činní v študentských organizáciách – Akademický senát EBF UK, 
Akademický senát UK, Študentská rada vysokých škôl, Akademický spevácky 

zbor Ichthys, Spolok J. M. Hurbana, Evanjelický teológ. 
h) Študenti s najväčšou vzdialenosťou miesta trvalého bydliska od Bratislavy.  

i) Študenti v nepriaznivej sociálnej situácii. 
j) Študenti, ktorí sú siroty, polosiroty, zdravotne ťažko postihnutí.  

 
3. V poradovníku žiadateľov pre pridelenie ubytovania sú znevýhodnení: 

 
a) Študenti, ktorí boli z dôvodu porušenia Domáceho poriadku Teologického 

domova ECAV napomenutí alebo podmienečne vylúčení.  
b) Študenti, voči ktorým bolo vedené disciplinárne konanie.  

c) Študenti, ktorí prerušili štúdium. 
d) Študenti, ktorí sú opakovane zapísaní na štúdium.  

e) Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia.  
f) Študenti nezaradení do programu Kandidát duchovnej služby v ECAV. 

g) Študenti s dostatočnými študijnými výsledkami.  
h) Študenti, nedodržiavajúci čistotu a poriadok v spoločných priestoroch a izbách 

Teologického domova v predchádzajúcich rokoch. 
 

4. Ubytovanie v Teologickom domove ECAV nemusí byť poskytnuté: 
 

a) Študentom, ktorí boli v minulosti vylúčení z Teologického domova ECAV 
z dôvodu hrubého porušenia Domáceho poriadku Teologického domova 

ECAV. 
b) Študentom, ktorí boli v minulosti vylúčení alebo podmienečne vylúčení zo 

štúdia na základe disciplinárneho konania. 
 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Študent má právo zo závažných dôvodov podať odvolanie proti neprideleniu 

ubytovania do 14 dní od zverejnenia zoznamu ubytovaných v Teologickom domove 
ECAV. 

 
2. Ak si študent podá odvolanie, vedenie Teologického domova ECAV sa ním bude 

zaoberať iba v prípade, ak bude v súlade s vyššie uvedenými kritériami. 
 

 
 

Schválené na zasadnutí AS EBF UK dňa 13.6.2012 v Bratislave.  
 

 
 Mgr. Milan Jurík, PhD.                                              Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.  

 duchovný správca                                                      duchovný správca  
 

Ing. Bohumil Predmerský 
správca objektu EBF UK 


