Kritériá pre prideľovanie ubytovania v Študentskom domove Ľ. Štúra
platné pre študentov denného štúdia.

Článok I
Úvodné ustanovenie
1. Kritériá pre prideľovanie ubytovania sú vypracované za účelom zostavenia poradovníka
žiadateľov o ubytovanie v študentskom domove (ďalej ŠD).
2. Na ubytovanie v ŠD nie je právny nárok.

Článok II
Oprávnený žiadateľ o ubytovanie
1. Za oprávneného žiadateľa o ubytovanie v ŠD sa považuje študent,
a) ktorý bol prijatý na štúdiu v príslušnom akademickom roku v dennej forme
bakalárskeho, inžinierskeho alebo doktorandského študijného programu,
b) ktorý je v príslušnom akademickom roku riadne zapísaný na štúdium v dennej forme
bakalárskeho, inžinierskeho alebo doktorandského študijného programu,
c) ktorého miestom trvalého bydliska nie je Zvolen.
2. Študent nie je oprávneným žiadateľom ak bol v predchádzajúcom období vylúčený
z ubytovania alebo preukázateľne:
a) opakovane neprimerane rušil ostatných ubytovaných, poškodzoval majetok, alebo
iným spôsobom porušoval zásady spolunažívania a dobrých mravov v zmysle
platného DP,
b) nedodržiaval termíny úhrad ubytovacích poplatkov a neuhradil poplatky za ubytovanie
v stanovenej výške,
c) bolo zistené falšovanie údajov v súvislosti so žiadosťou o ubytovanie.
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Článok III
Predkladanie žiadostí
1. Žiadateľ sa o poskytnutie ubytovania uchádza podaním žiadosti v nasledovných
termínoch:
a) do 15. 8. v prípade žiadateľov, ktorí budú v nasledujúcom akademickom roku
študentmi 1. ročníka bakalárskeho a

inžinierskeho

študijného programu a

absolventi iných vysokých škôl,
b) od 15. 4. do 30. 4. v prípade žiadateľov, ktorí budú v nasledujúcom akademickom
roku študentmi:
•

2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu,

•

1. a 2. ročníka inžinierskeho študijného programu,

•

2. a 3. ročníka doktorandského štúdia,

2. Žiadateľ podáva žiadosť o pridelenie ubytovania:
a) prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej ubytovacím oddelením – novoprijatí
študenti,
b) prostredníctvom aplikácie v UIS – študenti pokračujúci v štúdiu.

Článok IV
Ubytovacia komisia
1. Ubytovaciu komisiu menuje riaditeľ ŠD a J.
2. Ubytovacia

komisia

je

zložená

zo

zástupcov

študentov

jednotlivých

fakúlt

a zamestnancov ŠD.
3. Menný zoznam členov ubytovacej komisie je verejne prístupný na informačných miestach
ŠD a internetovej stránke univerzity.
4. Zasadnutia ubytovacej komisie sa uskutočňujú podľa potreby a zvoláva ich predseda.
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Článok V
Posudzovanie a spracovanie žiadostí
1. Žiadosti posudzuje ubytovacia komisia.
2. Ubytovacia komisia vyradí z posudzovania všetky žiadosti, ktoré
a) neboli predložené oprávnenými žiadateľmi,
b) neboli predložené stanoveným spôsobom.
3. Poradovník žiadostí o ubytovanie je vytvorený ubytovacím modulom UIS na základe
prideleného bodového hodnotenia jednotlivých žiadostí:
•

študijné výsledky, vzdialenosť, minutáž – spracované automaticky systémom UIS,

•

ostatné kritéria – doplnené ubytovacou komisiou, na základe predložených dokladov.

4. Na základe kapacity študentských domovov TU vo Zvolene ubytovacia komisia určí
percento lôžkovej kapacity pre ubytovanie žiadateľov z jednotlivých fakúlt.
5. Rozhodnutie o pridelení ubytovania na základe žiadosti oznámi komisia do 15. 5.
prostredníctvom UIS.

Článok VI
Odvolanie proti rozhodnutiu o nepridelení ubytovania
1. Proti rozhodnutiu ubytovacej komisie môže podať študent písomné odvolanie predsedovi
ubytovacej komisie do 8 dní od zverejnenia jej rozhodnutia.
2. Odvolanie sa predkladá vyplnením príslušného tlačiva a obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) adresu trvalého bydliska, okres,
c) fakultu na ktorú je žiadateľ zapísaný a ročník štúdia,
d) zdôvodnenie,
e) dátum a podpis žiadateľa.
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3. Žiadateľ je povinný vyplnené odvolanie doručiť v písomnej podobe s prílohami na
ktoré sa odvoláva:
a) osobne na ubytovacom oddelení ŠD, pričom prijímateľ na požiadanie potvrdí
prevzatie odvolania na kópiu, ktorú si žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady,
b) doporučenou zásielkou na adresu ŠD.

Článok VII
Kritériá pre zostavenie poradia žiadateľov
1. Komisia pridelí ubytovanie len tým študentom, ktorí predpísanou formou a v stanovenom
termíne podali žiadosť o pridelenie ubytovania v študentskom domove. Základom
bodového hodnotenia je hodnotenie za študijné výsledky, hodnotenie za vzdialenosť do
miesta trvalého bydliska a minutáž (čas potrebný na prepravu z miesta trvalého bydliska
do miesta štúdia). Pridelené body narastajú lineárne od minima po maximum. Uvedené
bodové hodnotenie môže byť zvýšené alebo znížené o hodnotenie iných oblastí - sociálne
pomery, zdravotný stav, vedecká a odborná činnosť, športová reprezentácia, záujmová
činnosť a priestupky proti DP.
2. Pri rozhodovaní o pridelení ubytovania v závislosti od ubytovacích možností

sa

zohľadňujú :
Študijné výsledky:
Bodové hodnotenie za študijné výsledky (prospech) sa počíta ku dňu prideľovania
ubytovania (t. j. 15.5.). Pre výpočet bodov sa použije vážený študijný priemer (VŠP), čo
je priemer prevážený kreditovou hodnotou predmetov. Sú do neho započítané aj
neúspešne ukončené predmety prípadne predmety bez výsledku, ktoré sú započítané
s výsledkom 4.
a) študentom 1. ročníka Bc., Ing. a PhD. štúdia sa hodnotí absolvovaný zimný
semester,
b) študentom ostatných ročníkov sa hodnotí celý predchádzajúci akademický rok.
Maximálny počet pridelených bodov - 160 (priemer 1,0)
Minimálny počet pridelených bodov – 41 (priemer do 2,5)
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Ak študent dosiahne VŠP horší ako 2,5 jeho bodové hodnotenie je 0.
Vzdialenosť:
Bodové hodnotenie za vzdialenosť sa počíta ku dňu prideľovania ubytovania (t. j. 15.5.).
Informácie o vzdialenosti miesta trvalého bydliska sú priraďované k jednotlivým
žiadostiam na základe osobných údajov študenta uvedených v UIS. Vzdialenosť je
získavaná z celoštátneho informačného systému o cestovných poriadkoch. Vzdialenosť
zohľadnená pri prideľovaní bodov je aritmetický priemer dĺžok trás troch časovo
najkratších spojov, ktoré prídu z miesta trvalého bydliska do miesta štúdia v určený čas.
Maximálny počet pridelených bodov - 20 (vzdialenosť 300 km a viac)
Minimálny počet pridelených bodov – 0 (vzdialenosť 81 km)
Pri vzdialenosti z miesta trvalého bydliska do miesta štúdia menšej ako 80 km je študent
penalizovaný 160 bodmi.
Minutáž:
Bodové hodnotenie za minutáž sa počíta ku dňu prideľovania ubytovania (t. j. 15.5.).
Údaje o minutáži sú získavané tak ako údaje o vzdialenosti z celoštátneho informačného
systému o cestovných poriadkoch. Minutáž zohľadnená pri prideľovaní bodov je
aritmetický priemer časovej náročnosti (dĺžky cestovania aj s prípadnými prestupmi) troch
časovo najkratších spojov, ktoré prídu z miesta trvalého bydliska do miesta štúdia
v určený čas.
Maximálny počet pridelených bodov - 20 (cestovanie 360 min. a viac).
Minimálny počet pridelených bodov – 0 (cestovanie 60 min. a menej).
Sociálne pomery v rodine žiadateľa (zvýhodňujúce kritérium):
•

siroty +200 bodov,

•

študenti z detských domovov +200 bodov,

•

polosiroty +100 bodov.

Zdravotný stav žiadateľa (zvýhodňujúce kritérium):
•

ZŤP +200 bodov.

Študentská vedecká a odborná činnosť (zvýhodňujúce kritérium):
•

ocenení na úrovni fakulty - víťazi jednotlivých sekcií +50 bodov.
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Športová reprezentácia TU (zvýhodňujúce kritérium):
•

umiestnenie v súťaži medzi univerzitného charakteru 1. – 3. miesto +50bodov.

Iná študentská činnosť (zvýhodňujúce kritérium):
•

činnosť v prospech študentov ubytovaných v ŠD +50 bodov (na základe evidencie
ŠD).

Priestupky proti DP (znevýhodňujúce kritérium):
•

ostrý pohovor -100 bodov.

Článok VIII
Dodatočné rozhodnutie o poskytnutí ubytovania
1. Odvolania proti rozhodnutiu o nepridelení ubytovania sa riešia po ukončení 1. kola
ubytovania študentov (začiatok zimného semestra príslušnej fakulty) ubytovacou
komisiou.
2. Odvolania sa posudzované podľa stanovených kritérií ( článok VII).
3. Ubytovanie na odvolanie je poskytnuté iba v prípade uvoľnenej ubytovacej kapacity.

Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Kritériá sú záväzné pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia v ŠD TU vo
Zvolene .
2. Dokument bol prerokovaný a schválený zástupcami študentov fakúlt Technickej
univerzity vo Zvolene dňa 15. 12. 2008.
3. Tieto Kritériá pre prideľovanie ubytovania nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2009.
4. Rušia sa kritériá z 1.5.2006.
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