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Časť I.
Žiadosti o ubytovanie
I.1. Žiadosť o ubytovanie v Študentskom domove UCM a zmluvných zariadeniach UCM bude prijatá len od
študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou metódou,
ktorí sú v aktuálnom akademickom roku študentmi na niektorej z fakúlt UCM v Trnave a Inštitútu fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „IFBLR“) UCM v Trnave, alebo má v aktuálnom akademickom roku
prerušené štúdium a od začiatku nasledujúceho akademického roka riadne pokračuje v štúdiu.
I.2. Študenti podávajú žiadosť o ubytovanie do 30. 04. 2019 formou elektronickej žiadosti cez Akademický
informačný systém (AIS). Študent, ktorý si podá žiadosť po stanovenom termíne nebude zaradený do prvého
kola prideľovania ubytovania. Takejto žiadosti bude možné vyhovieť podľa možností voľných ubytovacích
kapacít (lôžka, ktoré neobsadili študenti, ktorým boli pridelené ubytovanie v riadnom termíne), príp. v priebehu
akademického roka v rámci postupne uvoľňovanej kapacity.
I.3. Novoprijatí študenti, prijatí na štúdium na niektorú z fakúlt UCM a IFBLR UCM v Trnave v nasledujúcom
akademickom roku do prvého roka bakalárskeho, magisterského (absolventi iných VŠ) a doktorandského štúdia
(absolventi iných VŠ) v dennej forme štúdia si v elektronickej návratke potvrdí záujem o ubytovanie a následne
vyplní žiadosť o ubytovanie priamo v AISe.
I.4. Prijatím študenta na štúdium nevzniká nárok na ubytovanie.

Časť II.
Prideľovanie ubytovania
II.1. Za oprávnenú žiadosť je považovaná taká žiadosť, kde vzdialenosť trvalého bydliska študenta od sídla školy je
väčšia ako 90 km. Pri menšej vzdialenosti sa prihliada na časovú dostupnosť z miesta trvalého pobytu do sídla
fakulty, príp. inštitútu.
II.2. Žiadosti študentov zoradí ubytovacia komisia fakulty a inštitútu do poradovníka, zostaveného na základe
prideleného počtu bodov v zostupnom poradí podľa bodu 3. Ubytovacia komisia pridelí ubytovanie v závislosti
od počtu miest, ktoré má na ubytovanie študentov k dispozícií.
II.3. Body na pridelenie ubytovania v ŠD UCM a zmluvných ubytovacích zariadeniach UCM sa študentom vyšších
ročníkov prideľujú na základe nasledovných kritérií:
a. prospech študenta
Vážený študijný priemer za akademický rok sa vypočíta tak, že sa pre všetky študentom zapísané predmety
za hodnotené obdobie spočítajú súčiny kreditového hodnotenia predmetu a numerickej hodnoty známky a
vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých na dané obdobie. Do priemeru sa započítavajú známkou 4 aj
predmety hodnotené známkou FX, alebo predmety, ktoré si študent zapísal, ale neabsolvoval ich.
Hodnotenia skúšok majú číselné vyjadrenie uvedené v tabuľke č. 1. Počet pridelených bodov podľa výšky
prospechu je uvedený v tabuľke č. 2.

hodnotenie skúšky

A

tabuľka č. 1
hodnota

1,00

priemerný prospech

1,00 – 1,25

tabuľka č. 2
počet bodov

20
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B
C
D
E
FX

1,50
2,00
2,50
3,00
4,00

1,26 – 1,50
1,51 – 1,75
1,76 – 2,00
2,01 – 2,25
2,26 – 2,50

17
14
11
8
5

V prípade študentov pokračujúcich do druhého roku štúdia, ktorí nemajú ukončený letný semester I. roku
štúdia, sa budú započítavať iba výsledky zimného semestra.
V prípade študentov pokračujúcich do tretieho roku štúdia sa budú započítavať výsledky za celý druhý rok
štúdia.
b. vzdialenosť trvalého bydliska študenta od sídla UCM
Okres, v ktorom je trvalé bydlisko študenta je zaradený do jedného zo šiestich pásiem, podľa vzdialenosti od
sídla UCM. Počet pridelených bodov podľa zaradenia okresu do pásma je uvedený v tabuľke č. 3.
tabuľka č. 3
pásmo
VI. pásmo

počet bodov
30

V. pásmo

25

IV. pásmo

20

III. pásmo

15

II. pásmo

10

I. pásmo

5

okresy
Snina, Sobrance, Medzilaborce, Humenné, Michalovce, Trebišov,
Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou
Bardejov, Prešov, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice –
okolie, Stará Ľubovňa, Sabinov, Gelnica,
Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Poprad, Tvrdošín,
Námestovo,
Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva
Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Žiar nad
Hronom, Zvolen, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš
Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Prievidza, Žarnovica, Levice

V prípade študentov, ktorí majú trvalý pobyt v okresoch nezaradených v pásme I. – VI. bude pridelených 5
bodov v prípade, že cesta autobusovou alebo železničnou dopravou do sídla UCM trvá viac ako 3 hodiny.
Túto skutočnosť sú študenti povinní preukázať príslušným dokladom.
c. časová dostupnosť školy
Časová dĺžka najkratšieho spojenia
Pridelené body
44 min. a menej
0
45 min. – 99 min.
5
100 min. – 120 min.
10
121min. a viac
15
Časová dostupnosť trvalého bydliska do sídla školy sa počíta ako priemer z časovej dĺžky najkratšieho
spojenia z miesta trvalého bydliska do sídla školy s príchodom do 7, 00 hod. a najkratšieho spojenia zo sídla
školy do miesta trvalého bydliska s odchodom po 16,00 hod. v pracovných dňoch podľa aktuálneho
cestovného poriadku všetkých verejných dopravcov s výnimkou IC a EC vlakov, lietadiel a medzinárodných
spojov.
d. sociálne pomery
Študentom v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí poberajú sociálne štipendium bude pridelených 30 bodov.
e. zdravotný stav
Študenti, ktorí preukážu nepriaznivý zdravotný stav príslušným dokladom budú posudzovaní osobitne.
f. kultúrne a spoločenské aktivity
Za kultúrne a športové aktivity v rámci univerzity, prácu v AS UCM, ŠR UCM a UK UCM získa najviac
5 bodov.
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II.4. Body na pridelenie ubytovania v ŠD UCM a zmluvných ubytovacích zariadeniach UCM sa študentom prvého roku
štúdia
prideľujú na základe nasledovných kritérií: vzdialenosť trvalého bydliska študenta od sídla UCM
a časová dostupnosť školy.
II.5. Zahraničným študentom pridelí ubytovanie UK UCM prednostne na základe riadne vyplnenej žiadosti, pokiaľ sa
na nich nevzťahujú kritériá z časti III. Ak je zahraničný študent samoplatcom štúdia, tento bod je neplatný.
II.6. Pri rovnosti bodov sa posúdi vzdialenosť od miesta trvalého bydliska, zdravotný stav a sociálne pomery študenta.
II.7. V prípade uvedenia nesprávnych údajov v žiadosti o ubytovanie v AISe nebude žiadosť ubytovacou komisiou
akceptovaná.
II.8. Študenti, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, strácajú nárok na ubytovanie.
II.9. Výsledky ubytovacieho procesu /študenti vyšších ročníkov/ budú zverejnené do 15. 06. 2019 v AISe
(ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť overená - A, akceptovaná - A, potvrdená - A); pridelenie ubytovania
novoprijatým študentom bude zverejňované priebežne po rozhodnutí príslušnej ubytovacej komisie o pridelení
ubytovania v AISe (ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť overená - A, akceptovaná - A, potvrdená - A) , na
web-stránke univerzity, príslušnej fakulty a IFBLR . /priebežne na web-stránke univerzity po rozhodnutí
príslušnej ubytovacej komisie o pridelení ubytovania/.
II.10.Študent môže v lehote 5 dní od zverejnenia výsledkov reklamovať nezapočítanie bodov, zrejmé chyby
a nesprávnosti, inak je počet pridelených bodov konečný. Proti prideleniu konkrétneho miesta nie je možné
podať opravný prostriedok.
II.11.Proti rozhodnutiu ubytovacej komisie sa študenti môžu odvolať prostredníctvom vedúcej ŠD UCM do 10 dní od
zverejnenia výsledkov. V sporných prípadoch s konečnou platnosťou rozhoduje rektor UCM.

Časť III.
Zrušenie prideleného ubytovania
III.1. Študent stráca nárok na pridelené ubytovanie:
a. ak sa bez udania dôvodu neubytuje v Študentskom domove UCM, príp. zmluvnom zariadení, v ktorom mu
ubytovanie bolo pridelené do 5-tich dní od začiatku akademického roka, príp. nástupu na štúdium,
b. ak prvú splátku za ubytovanie vo výške 75.- € neuhradí najneskôr do 31.08.2019 (platí pre študentov
vyššieho roka štúdia) a ďalšie splátky v termíne stanovenom v zmluve o ubytovaní
c. ak v predchádzajúcom období porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní,
d. ak zanechá štúdium, prestúpi na externú formu štúdia, inú vysokú školu alebo je zo štúdia vylúčený,
e. ak preruší štúdium stráca nárok na ubytovanie v priebehu akademického roka,
f. ak bol v predchádzajúcom akademickom roku vylúčený z ubytovacieho zariadenia UCM.

