
VP-KU-39 

REK/371/2021 
 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ŠTATÚT 

UBYTOVACÍCH  

A STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ  

KATOLÍCKEJ UNIVERZITY 

 V RUŽOMBERKU 

 

 

 

 

 

 

2020 
  



2 
 

Obsah 
 

PRVÁ ČASŤ ............................................................................................................................................. 3 

Článok 1 .................................................................................................................................................... 3 

Základné ustanovenia ............................................................................................................................. 3 

 

DRUHÁ ČASŤ ......................................................................................................................................... 3 

Článok 2 .................................................................................................................................................... 3 

Poslanie Ubytovacích a stravovacích zariadení KU ........................................................................... 3 

 

TRETIA ČASŤ .......................................................................................................................................... 4 

Článok 3 .................................................................................................................................................... 4 

Organizačné členenie Ubytovacích a stravovacích zariadení KU .................................................... 4 

Článok 4 .................................................................................................................................................... 4 

Riadenie ubytovacích a stravovacích zariadení KU ........................................................................... 4 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ ......................................................................................................................................... 5 

Článok 5 .................................................................................................................................................... 5 

Hospodárenie a zabezpečenie prevádzky ubytovacích a stravovacích zariadení KU .................. 5 

 

PIATA ČASŤ ............................................................................................................................................ 5 

Článok 6 .................................................................................................................................................... 5 

Záverečné ustanovenia ........................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PRVÁ ČASŤ  

Článok 1 

Základné ustanovenia 

(1) Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU (ďalej UaSZ KU) sú v súlade s § 21 ods. 1, písm. c), 

§ 98 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  v zmysle článku 6 ods. 1) a čl. 23 Štatútu KU jej účelovým zariadením, zabezpečujú 

ubytovanie a stravovanie pre študentov a zamestnancov KU, ako aj pre iné osoby podľa 

stanovených podmienok.  

DRUHÁ ČASŤ  

Článok 2 

Poslanie Ubytovacích a stravovacích zariadení KU 

(1) Hlavným poslaním UaSZ KU je: 

a) Zabezpečiť ubytovanie a s tým spojené služby študentom dennej formy štúdia vo všetkých 

troch stupňoch štúdia,  

b) Zabezpečiť stravovanie študentov dennej formy štúdia a zamestnancov KU;  

c) Zabezpečiť, v prípade potreby, ubytovanie študentom KU v dennej forme štúdia 

v ubytovacích zariadeniach iných poskytovateľov.  

(2) UaSZ KU vytvárajú v rámci svojich možností optimálne podmienky pre štúdium 

a odpočinok ubytovaných študentov, ako aj pre rozvíjanie ich spoločenského, kultúrneho 

a športového života.  

(3) UaSZ KU zabezpečujú:  

a) ubytovanie a stravovanie študentom KU v dennej forme štúdia v 1., 2. a 3. stupni štúdia, 

b) ubytovanie zahraničným študentom KU v rámci programu ERASMUS+,  

c) ubytovanie externým študentom KU,  

d) ubytovanie a stravovanie zamestnancom KU,  

e) ubytovanie účastníkom podujatí organizovaných pracoviskami KU,  

f) ubytovanie iným súkromným osobám, 

a môžu poskytnúť stravovanie externým študentom KU a iným súkromným osobám 

s úhradou. 

(4) UaSZ KU zabezpečujú v prípade potreby ubytovanie študentom KU v dennej forme štúdia 

v 1.,2. a 3. stupni štúdia v ubytovacích zariadeniach iných poskytovateľov. 
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TRETIA ČASŤ  

Článok 3 

Organizačné členenie Ubytovacích a stravovacích zariadení KU 

(1) UaSZ KU poskytujú ubytovanie a služby s tým spojené v týchto ubytovacích zariadeniach: 

a)  Študentský domov „blok C“ so sídlom Hrabovská cesta 1C v Ružomberku  

(spravuje Rektorát KU), 

b) Študentský domov „Ruža“ so sídlom Plavisko č. 39 v Ružomberku 

 (spravuje Rektorát KU), 

c) Ubytovacie zariadenie „Apartmány“ so sídlom Námestie A. Hlinku č. 60 v Ružomberku  

(spravuje Rektorát KU), 

d) Byt so sídlom na Moyzesovej ulici č. 3 v Ružomberku  

(spravuje Pedagogická fakulta KU),  

e) Študentský domov „Kolégium KU“ so sídlom na Námestí A. Hlinku č. 56 v Ružomberku 

(spravuje Pedagogická fakulta KU),  

f) Ubytovacie zariadenie so sídlom Bottova 15 v Levoči  

(spravuje Pedagogická fakulta KU),  

g) Ubytovacie zariadenia „Apartmány“ so sídlom Hrabovská cesta 1 v Ružomberku 

(spravuje Pedagogická fakulta KU),  

h) Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka so sídlom Spišská Kapitula 12 

v Spišskom Podhradí (spravuje Kňazský seminár, ďalej len „KS“),  

i) Kňazský seminár sv. Karola Boromejského so sídlom Hlavná 89 v Košiciach 

(spravuje Teologická fakulta KU). 

(2) UaSZ KU umožňuje stravovanie 

a) v stravovacom zariadení KU, 

b) v stravovacích zariadeniach prostredníctvom zmluvných poskytovateľov stravovacích 

služieb. 

Článok 4 

Riadenie ubytovacích a stravovacích zariadení KU 

(1) V súlade s organizačnou štruktúrou rektorátu vedúci zamestnanec UaSZ KU za svoju 

činnosť zodpovedá kvestorovi KU, je menovaný a odvolávaný rektorom KU. 

(2) Vedúci zamestnanec UaSZ KU zodpovedá za chod ubytovacích zariadení ŠD Ruža a ŠD C 

blok, ubytovacieho zariadenia „Apartmány“ so sídlom na Námestí A. Hlinku č. 60. 

(3) Za chod a činnosť príslušného ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, ktoré nie je 

spravované Rektorátom KU, sa určený zamestnanec fakulty zodpovedá dekanovi fakulty, 

resp. rektorovi KS alebo nimi poverenému pracovníkovi. Určených zamestnancov fakulty 

metodicky usmerňuje vedúci zamestnanec UaSZ KU. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ  

Článok 5  

Hospodárenie a zabezpečenie prevádzky ubytovacích a stravovacích zariadení KU 

(1) Hospodárenie UaSZ KU sa riadi všeobecne záväznými právnymi  predpismi a vnútornými 

predpismi KU.  

(2) UaSZ KU v správe rektorátu KU zabezpečuje „ rektorátny útvar  Ubytovacie a stravovacie 

zariadenia“, ktoré sú organizačnou súčasťou Rektorátu KU. Na zabezpečenie financovania 

zostavuje vedúci zamestnanec UaSZ KU samostatný rozpočet na príslušný rozpočtový rok.  

(3) Prevádzku ubytovacích zariadení v správe fakúlt  zabezpečuje príslušná fakulta KU, 

resp. prevádzku ubytovacích a stravovacích zariadení v správe KS spravuje KS. Rozpočet 

týchto zariadení na príslušný rozpočtový rok je súčasťou rozpočtu fakulty KU, resp. KS. 

(4) Poskytovanie ubytovania a služieb s tým spojených a stravovacích služieb iným osobám 

okrem študentov sa považuje za vykonávanie podnikateľskej činnosti. UaSZ KU môžu 

vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a vnútornými predpismi KU. 

PIATA ČASŤ  

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Štatút UaSZ KU bol schválený AS KU dňa 24. novembra 2020 

(2) Štatút UaSZ KU nadobúda platnosť dňom schválenia AS KU a účinnosť dňom vydania 

1. februára 2021 

(3) Súčasne stráca platnosť Štatút Ubytovacích a stravovacích zariadení KU schválený 

Akademickým senátom KU 16. decembra 2008. 

 

 

 

V Ružomberku, dňa 1. februára 2021 

 

 

 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.    doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 
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