Postup pri prideľovaní ubytovania študentom v Ubytovacom
zariadení SZU v Bratislave a v Polyfunkčnom zariadení SZU
v Banskej Bystrici na akademický rok 2017/2018
Žiadosti o ubytovanie
1. Žiadosť o ubytovanie v UZ SZU v Bratislave a PZ v Banskej Bystrici bude prijatá len
od študentov bakalárskeho, doktorského a magisterského štúdia v dennej forme , ktorí
sú v príslušnom akademickom roku študentmi na LF, FOaZOŠ, FVZ a FZ SZU.
2. Študent budúceho 2. a 3. ročníka bakalárskeho, 2.,3.,4.,5. a 6. ročníka doktorského
študijného programu, 2. ročníka magisterského študijného programu si podáva žiadosť
na predpísanom tlačive (zverejnenom na webovej stránke SZU) v časti „Ubytovanie
pre denných študentov “ poštou, osobne (cez podateľňu), e-mailom v termíne do 10. 5.
2017 . Žiadosť podaná po termíne, nebude zaradená do 1. kola prideľovania
ubytovania.
3. Študentovi, ktorý bude prijatý v roku 2017 do 1. ročníka bakalárskeho, doktorského
a magisterského študijného programu, sa informácia o ubytovaní posiela spolu
s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Študent posiela žiadosť v termíne uvedenom
v informácií o zápise.
4. Prijatím študenta na štúdium nevzniká právny nárok na ubytovanie.
Kritériá na ubytovanie študentov

1. Vzdialenosť ubytovacieho zariadenia z miesta trvalého bydliska žiadateľa

1.1. Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

menej ako 90 km
91 km – 150 km
151 km – 200 km
201 km – 250 km
251 km – 300 km
301 km – 350 km
351 km – 400 km
401 km – 450 km
451 km – 500 km
501 km a viac
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1.2. Polyfunkčné zariadenie SZU v Banskej Bystrici:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

menej ako 20 km
21 km – 50 km
51 km – 80 km
81 km – 110 km
111 km – 140 km
141 km – 170 km
171 km – 190 km
191 km – 210 km
211 km – 230 km
231 km a viac
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100 bodov

Pri údajoch o cestovaní doložiť doklad o vzdialenosti z miesta bydliska do sídla SZU
(potvrdenie z autobusovej alebo železničnej stanice; cestovný lístok s uvedeným počtom km;
informácie o vzdialenosti z internetu a pod.)
2. Sociálne aspekty
Sociálne znevýhodnený študent získa body ak:
a) je jednostranne osirelý
80 bodov
b) sú obaja rodičia na invalidnom, starobnom alebo predčasnom dôchodku alebo
nezamestnaní
60 bodov
c) je jeden rodič na invalidnom, starobnom alebo predčasnom dôchodku alebo
nezamestnaný
40 bodov
d) je v aktuálnom akademickom roku poberateľom sociálneho štipendia (okrem študentov
prijatých do 1. ročníka)
30 bodov
K žiadosti je potrebné priložiť úradné potvrdenia, ktorými študent dokladuje svoju sociálnu
situáciu. Ak študent potvrdenia nepredloží, nebude sociálna situácia v bodovom ohodnotení
zohľadnená.
3. Mimoškolské aktivity študentov počas štúdia na SZU
Študent môže získať body, ak je:
a) účastníkom fakultného kola ŠVOČ 2017 (umiestnenie 1. až 3. miesto)

50 bodov

b) účastníkom športového, vedeckého, výskumného či iného podujatia na celoslovenskej
alebo medzinárodnej úrovni a umiestni sa do 3. miesta
50 bodov
c) účastníkom fakultného kola ŠVOČ 2017 (bez umiestnenia)

30 bodov

4. Výnimky pri prideľovaní ubytovania
a) obojstranne osirelý študent
b) zdravotný stav študenta – zdravotne ťažko postihnutý
( len s preukazom ZŤP)

300 bodov
300 bodov

Študent pri podávaní žiadosti priloží úradné potvrdenia.
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Prideľovanie ubytovania
a) ubytovanie sa prideľuje podľa výšky dosiahnutých bodov a kapacitných možností UZ SZU
v Bratislave a PZ v Banskej Bystrici,
b) prednostne sa prideľuje ubytovanie študentom, ktorí spĺňajú podmienky pre udelenie
výnimky,
c) pri rovnosti bodov sa posúdi vzdialenosť z miesta bydliska, zdravotný stav a sociálne
pomery študenta,
d) výsledky pridelenia ubytovania budú rozhodnutím posielané najneskôr do 25. 5. 2017
do e-mailových schránok ,
e) ubytovanie sa prideľuje:
- v UZ SZU Bratislava, Limbová 12 v dvojlôžkových izbách. Cena za 1 lôžko: 110,- €
mesačne na základe „Zmluvy o ubytovaní“,
- v Polyfunkčnom zariadení SZU v Banskej Bystrici v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách.
Cena za 1 lôžko: v dvojlôžkovej izbe je 93,- € mesačne, v trojlôžkovej izbe je 87,- €
a štvorlôžkovej izbe 83,- € mesačne na základe „Zmluvy o ubytovaní“.
f) ubytovanie nebude pridelené študentom, ktorí:
- v priebehu tohto akademického roku požiadali o predčasné „odubytovanie“,
- opakovane nedodržiavali dátum splatnosti platieb,
- opakovane porušovali ustanovenia „Ubytovacieho poriadku“.

Bratislava dňa 30. 3. 2017

doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., v. r.
prorektor pre pregraduálne štúdium
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