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Pokyny pre vypĺňanie žiadostí o ubytovanie  
v akad. r. 2015/2016  

(formulár č. 1) 
 
     Formulár č. 1 vypĺňajú študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2014/2015 
študovať v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia  a v 2. až 5. ročníku PhD. štúdia 
a majú záujem o pridelenie ubytovania. 
 
     Vyplnený formulár spolu s predpísanými prílohami je potrebné odovzdať na študijnom 
oddelení fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr do 30. apríla 2015. 

 
Vyplnený formulár žiadosti musí spĺňať tieto náležitosti: 

 
- obsahovať všetky predpísané údaje vrátane aktuálnej e-mailovej adresy a 

telefonického kontaktu študenta, 
- obsahovať všetky predpísané prílohy, 
- byť vyplnený čitateľne, 
- byť podaný v stanovenom termíne, 
- byť vlastnoručne podpísaný študentom žiadajúcim o ubytovanie. 

 
Každý študent môže podať iba jednu žiadosť. Ak si študent podá viacej žiadostí, bude 

akceptovaná prvá žiadosť. 
 

Ak študent v žiadosti uvedie nepravdivé údaje, KPUŠ TU nebude žiadosť akceptovať. 
 

 
Poznámky: 
 
1) Stupeň štúdia a ročník (v akad. r. 2015/2016):  
a) študent krížikom vyznačí stupeň štúdia, v ktorom bude v akademickom roku 2015/2016 

študovať, 
b) študent doplní číslom ročník, v ktorom bude v akademickom roku 2015/2016 študovať 

(pozri Príklad 1). 
 

Príklad 1 

Stupeň štúdia a ročník1): 
(v akad r. 2015/2016) 

Bc.                                   � 
Mgr. 
PhD. 
ročník            ..........2......... 

 
2) Vzdialenosť od sídla školy v km a časová náročnosť: 
a) študent k žiadosti doloží Potvrdenie o vzdialenosti a časovej náročnosti z miesta 

trvalého bydliska študenta do sídla univerzity vydané SAD alebo ŽSR. Žiadosť, ktorá 
nebude obsahovať potvrdenie, bude vyradená zo zoznamu žiadateľov o ubytovanie. 

b)  študent doplní údaje z potvrdenia do žiadosti. 
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3) Sociálna situácia študenta: 
a)  študent krížikom vyznačí sociálnu situáciu, v ktorej sa v čase podávania žiadosti o 

ubytovanie nachádza (pozri Príklad 2), 
b) študent svoju sociálnu situáciu zdokladuje kópiami úradných rozhodnutí; ak potvrdenia 
     nepriloží, nebude jeho sociálna situácia v bodovom ohodnotení zohľadnená. 
 

Príklad 2 

Sociálna situácia3): 

- osirelosť           jednostranná                                                       obojstranná                                       

- obaja rodičia na invalidnom dôchodku alebo nezamestnaní 
- jeden rodič na invalidnom dôchodku alebo nezamestnaný 

- poberateľ sociálneho štipendia  

- nariadená ústavná starostlivosť (detský domov) 

 
4) Zdravotný stav: 
a)  študent krížikom zaznačí svoj zdravotný stav - ZŤP, alebo študent so špecifickými 

potrebami, ak sa ho uvedená skutočnosť týka (pozri Príklad 3), 
b)  študent svoj zdravotný stav zdokladuje kópiami úradných rozhodnutí, prípadne kópiou 

preukazu ZŤP. 
 

Príklad 3 

Zdravotný stav4): 

- ťažké zdravotné postihnutie  

- študent so špecifickými potrebami                                                 

       
 
5) Mimoškolské aktivity: 
a)  študent krížikom zaznačí mimoškolskú aktivitu, ak sa ho uvedená skutočnosť týka (pozri 

Príklad 4), 
b) študent musí členstvo v jednotlivých organizáciách a účasť na podujatiach 

zdokladovať potvrdeniami, prípadne kópiami diplomov. Akceptujú sa potvrdenia za 
výsledky a činnosť študenta počas zimného semestra aktuálneho akademického roka a 
letného semestra predchádzajúceho akademického roka. V rámci prideľovania bodov 
budú akceptované len dve aktivity s najvyšším počtom bodov. 

 
Príklad 4 

Mimoškolské aktivity5): 

- účastník ŠVOČ  

- člen akademického senátu univerzity/fakulty,  
- člen KPUŠ TU,  
- člen ŠRVŠ,  
- člen redakčnej rady univerzitného/fakultného časopisu,  
- člen floorbalového družstva univerzity/fakulty 
-člen projektového tímu na fakulte/katedre/univerzitnom 
pracovisku 
- darca krvi – min. 3x za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, 
v ktorom sa žiadosť podáva 
- účastník športového, vedeckého, výskumného  (ŠVOČ) či iného 
podujatia na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni                                     
s umiestnením do 3. miesta  

 
 




