ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Postup a kritériá na prideľovanie ubytovania študentom
UNIZA v UZ Hliny a UZ Veľký diel
(žltou farbou je uvedený číselný príklad)

Doplnky a zmeny kritérií na prideľovanie ubytovania študentom UNIZA pre akademický rok
2020/2021 sú platné dočasne, z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích
zariadení v rokoch 2019 a 2020.
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Základná podmienka uchádzania sa o ubytovanie v UZ je denná forma štúdia a trvalé
bydlisko mimo mesta Žilina.
Žiadateľ o ubytovanie si v AIVS v stanovenom termíne elektronicky podá žiadosť o
pridelenie ubytovania
UZ vytvoria rezervu pre ubytovanie novoprijatých študentov, 1. ročníka denného
bakalárskeho štúdia s trvalým bydliskom vzdialeným od Žiliny viac ako 30 km, prijatých
v prvom kole prijímacieho konania.
Pri vytvorení poradovníka sa garantuje, že bude poskytnuté ubytovanie:
o Zahraničným študentom,
o Študentom denného vysokoškolského štúdia 3. stupňa s trvalým bydliskom mimo
okres Žilina.
Po uzatvorení podávania elektronických žiadostí sa na základe stanovených pravidiel
a kritérií vytvorí poradovník.
Študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia prijatých v ďalších kolách
prijímacieho konania a opakujúcich študentov 1. ročníka s trvalým bydliskom vzdialeným
od Žiliny viac ako 30 km môže byť pridelené ubytovanie v UZ v prípade voľnej ubytovacej
kapacity. Informácie o voľnej kapacite podávajú výhradne ubytovacie úseky UZ (nie
študijné referáty fakúlt).
Ako poslední a len v prípade voľnej kapacity môžu byť ubytovaní aj študenti 1.ročníka
denného bakalárskeho štúdia s trvalým bydliskom mimo mesta Žilina vzdialeným od
Žiliny menej ako 30 km
Výnimočné prípady nepridelenia ubytovania pre akademický rok 2020/2021 študentom 1.
ročníka, na základe odporúčania dekanov príslušných fakúlt budú riešené v spolupráci
s riaditeľom ubytovacieho zariadenia.
Žiadosti študentov, ktorým nebolo pridelené ubytovanie, budú postupne riešené až do
naplnenia ubytovacích kapacitných možností UZ. Informácie o voľnej ubytovacej kapacite
UZ budú priebežne aktualizované.
Študentom, ktorí nemajú uhradené platby za ubytovanie a majú voči ubytovacím
zariadeniam nevyrovnané pohľadávky (napr. nedoplatky za ubytovanie, spotrebiče,
škody a iné), bude žiadosť do poradovníka na ubytovanie zamietnutá.
Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia v AR 2019/2020, ktorí si podajú žiadosť na
ubytovanie pre nasledujúci AR 2020/2021 a v AR 2020/2021 budú opakovať 2. ročník
inžinierskeho štúdia, strácajú nárok na zvýhodnenie, pozri tab.1 Kritériá a ich
ohodnotenie v bodoch:
- číslo 2: body za posledný rok štúdia,
- číslo 7: body za činnosť v študentských organizáciách.
Kritériá na prideľovanie ubytovania študentom UNIZA sú platné pre UZ Hliny a UZ Veľký
diel.
Ubytovanie pre študentov 2. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia a pre študentov 1. a 2.
inžinierskeho štúdia, ako aj študentov doktorandského štúdia z okresu Žilina, sa prideľuje
podľa súčtu dosiahnutých bodov podľa tab.1 a tab.2 za aktuálny akademický rok podľa
nasledujúceho výpočtového vzorca:



CPB =   PBi  * k
 i


CPB - celkový počet bodov, ktoré študent získal,
i - poradové číslo hodnoteného kritéria,
PBi - počet získaných bodov za i-te kritérium,
k - koeficient, rešpektujúci disciplinárne priestupky študenta.

Kde:

Tab. 1 Kritériá a ich ohodnotenie
Kritérium

Spôsob hodnotenia

Plnenie

1a.

Najkratšia vzdialenosť miesta trvalého bydliska
od Žiliny (podľa železničného a/alebo
autobusového cestovného poriadku) *

1 km = 1 bod

256 km

1b.

Najkratší čas cestovania z miesta trvalého
bydliska do Žiliny (podľa železničného a/alebo
autobusového cestovného poriadku) *

1 min = 1 bod

314 min.

2.

Rok štúdia **

posledný rok, 2. st. = 200 bodov,
posledný rok, 1. st. = 100 bodov

posl. 1.st.

100

3.

Vážený študijný priemer za celú dobu
štúdia k dátumu zostavovania
poradovníka

žiadatelia sa usporiadajú podľa
št. priemerov počnúc najhorším:
počet bodov = 0,15 x poradie

poradie:
1315.

197,25

4.

Sociálna situácia žiadateľa

hodnotí sa aktuálna výška
priznaného sociálneho štipendia:

80

72

-

200

167

334

-

400

i

PBi

314

počet bodov = 0,9 x štipendium

5.

Siroty, polosiroty, ŤZP

6.

Reprezentácia UNIZA a výrazné
výsledky (šport, kultúra, .....)

7.

Činnosť v študentských organizáciách

***

Automaticky 200 bodov
Hodnotí sa výška mimoriadneho
štipendia v danom akad. roku:
počet bodov = 2 x štipendium

Aktívny člen 400 bodov

∑PBi = 1617,25
- z kritérií 1a) a 1b) sa berie do úvahy len jedno – s väčším počtom bodov. MHD sa do minimálnej
vzdialenosti a času nepripočítava a neberie sa do úvahy do poradovníka.
** - štatút posledného roku štúdia sa študentovi pridelí v každom stupni štúdia iba raz,
*** - študentské organizácie angažované v činnostiach v prospech študentov na UZ, alebo UNIZA (ich
zoznam bude vopred dohodnutý s prorektorom v spolupráci riaditeľkou/riaditeľom UZ).
*

Pre výpočet koeficientu k sa použije vzťah:
k = (100 - x) * 0,01
Kde: x je súčet bodov, ktoré študent „získal“ za udelené disciplinárne opatrenia v aktuálnom
akademickom roku.
Pozn.:
• ak by hodnota koeficientu bola k < 0,1 tak sa priradí hodnota k = kmin = 0,1,
• do úvahy sa berú disciplinárne priestupky, ktoré boli prerokované disciplinárnou komisiou (t. j.
komisia bude priestupky „oceňovať“ disciplinárnymi opatreniami).

Tab. 2 Body za disciplinárne opatrenia
j

Disciplinárne opatrenie
udelené v aktuálnom
akademickom roku

Body za jedno
Počet udelených
disciplinárne opatrenie
disciplinárnych
opatrení
(xj)

Počty bodov

1.

Pokarhanie

20

2

40

2.

Peňažná pokuta

30

1

30

3.

Verejnoprospešné práce

30

0

-

4.

Podmienečné zrušenie
ubytovania

100

0

-

5.

Zrušenie ubytovania

200

0

-

spolu: x = ∑ xj

70

Pre daný príklad.: x = 70, z toho k = 0,3
Celkový počet bodov, ktoré študent získal:
CPB = 1617,25 x 0,3 = 485,17

V prípade, že sa skončí krízová situácia spojená s ochorením Covid-19 a bude sa môcť
uskutočniť Letná univerziáda SR 2020 na Žilinskej univerzite v náhradnom termíne 5. až 8.
októbra 2020, nástup študentov UNIZA na ubytovanie v priestoroch ubytovacích blokov DC –
DD v UZ Veľký diel bude možný až od 12. októbra 2020. Priestory budovy DC - DD bude
potrebné po univerziáde upratať a pripraviť pre ubytovanie študentov UNIZA.
Kritériá boli predmetom rokovania mimoriadneho kolégia rektora konaného dňa 28.4.2020 a
kolégia rektora konaného dňa 5.5.2020, pripomienky a odporúčania členov kolégia boli do
kritérií zapracované. Kritériá boli odsúhlasené kolégiom rektora dňa 5. 5 .2020.
Kritériá boli schválené a odsúhlasené predsedami Rady ubytovaných študentov UZ Veľký
diel a UZ Hliny UNIZA, zástupcami vedenia UZ a zástupcom vedenia UNIZA dňa 13. 05.
2020.

V Žiline 13. 05. 2020

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

