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Kritériá prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie 

v Študentských domovoch  

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

platné od ak. roku 2020/2021 
 

 

1) Záujem o ubytovanie na Študentských domovoch (ďalej len „ŠD“) Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) vyjadruje každý 

študent podaním žiadosti o ubytovanie v Akademickom informačnom systéme (ďalej len 

„AIS“) UVLF. 

2) Podať žiadosť v AIS je povinný aj študent, ktorý mal v predchádzajúcom akademickom 

roku poskytnuté ubytovanie na zmluvných študentských domovoch inej vysokej školy 

alebo má záujem o ubytovanie na zmluvných študentských domovoch inej vysokej školy. 

3) Termín podávania žiadosti o ubytovanie je zverejnený začiatkom letného semestra v AIS, 

ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý je prihláška o ubytovanie podávaná.   

4) Žiadosti sa posudzujú podľa nižšie stanovených kritérií a to súčtom stanovených bodov: 

a) Vzdialenosť od miesta trvalého bydliska: 

           61 – 120 km         30 bodov 

         121 – 180 km         45 bodov 

         181 – 240 km         60 bodov 

        241 – 300 km         75 bodov 

301-  viac km           90 bodov  

 

b) Prospech študenta za posledný uzatvorený rok štúdia - vážený študijný priemer podľa 

údajov z  AIS okrem študentov, ktorí v nasledujúcom akademickom roku, na ktorý 

žiadajú ubytovanie, postupujú do druhého roka štúdia): 

 1,00 – 1,2 90 bodov 

 1,21 – 1,5 75 bodov 

 1,51 –  2,0 45 bodov 

 2,01  a viac   0 bodov 

 

c) Študenti zapisujúci sa v nasledujúcom akademickom roku do 2. roka  45 bodov 

(v čase podávania prihlášok nie je ukončené skúšobné obdobie pre výpočet váženého 

študijného priemeru) 

 

d) Študent: 

 držiteľ preukazu ŤZP       50 bodov 

 (ŤZP preukaz je nevyhnutné doručiť na Ubytovacie oddelenie ŠD UVLF 

v Košiciach v období podávania  prihlášky na ubytovanie) 

 so zaradením do evidencie študentov so špecifickými potrebami 40 bodov  

 (Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami je 

nevyhnutné doručiť  na Ubytovacie oddelenie ŠD UVLF v Košiciach v období 

podávania  prihlášky na ubytovanie) 

 s priznaným sociálnym štipendiom     40 bodov 

 s priznaným motivačným štipendiom                         20 bodov 

 aktívny člen záujmových klubov 

(na návrh predsedu, schválené garantom klubu)   20 bodov 

 člen  správnej rady univerzity, člen študentskej rady VŠ   20 bodov 
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Zo všetkých uvedených možností budú akceptované dve (s najvyšším počtom bodov). 

 

5. Študenti prijatí do prvého roka štúdia môžu požiadať o ubytovanie, ak majú trvalé 

bydlisko vzdialené od Košíc 61 km a viac a podajú si žiadosť o ubytovanie najneskôr 

do 31. júla  príslušného roka. Pre prijatých je vyhradených 300 miest z ubytovacej 

kapacity študentských domovov, ktoré budú prideľované na základe posúdenia 

vzdialenosti od miesta trvalého bydliska ako je uvedené v bode 4.a).  

 

6. Zoznam študentov sa vytvorí na  základe pridelených bodov a na základe týchto bodov 

sa pridelí ubytovanie.  

 

7. Študenti absolventského roka štúdia ŠP VVL a HP s trvalým bydliskom 61 km a viac 

od Košíc majú nárok na ubytovanie. Študenti absolventského roka štúdia ŠP F 

s trvalým bydliskom 61 km a viac od Košíc s potvrdenou 5 mesačnou praxou 

v Košiciach majú nárok na ubytovanie. 

 

8. Študenti – členovia Akademického senátu UVLF a predsedovia záujmových klubov 

UVLF, s výnimkou trvalého bydliska v Košiciach, majú nárok na ubytovanie. 

 

9. Pri porušení Domového poriadku ŠD UVLF (ďalej len „DP“) je študentovi 

stiahnutých 50 bodov z celkového počtu nadobudnutých bodov. 

 

10. Ak študent hrubo poruší DP ŠD UVLF, na základe návrhu riaditeľa ŠD UVLF 

ubytovacia komisia bude postupovať podľa platného  DP ŠD UVLF. 

 

11. Do zoznamu žiadateľov o ubytovanie sa berie len žiadosť vyplnená v  AIS. 

 

12. Študent stráca nárok na ubytovanie na žiadaný akademický rok v prípade uvedenia 

nesprávneho a zavádzajúceho údaja v ktoromkoľvek bode z týchto kritérií. 

 

13. Ubytovanie na študentských domovoch u zmluvného partnera: Technická univerzita 

Košice (ďalej len „TUKE“): 

Študenti podávajúci si žiadosť o ubytovanie na študentských domovoch TUKE sú 

povinní evidovať žiadosť o ubytovanie v  AIS UVLF a v kolónke POZNÁMKA 

napísať TUKE .  

Študenti, ktorí si v systéme AIS UVLF nepodajú žiadosť o ubytovanie, strácajú nárok 

na ubytovanie v ŠD UVLF aj u zmluvného partnera TUKE. Výsledky sa budú 

vyhodnocovať podľa príslušných kritérií. O pridelení ubytovacieho zariadenia 

rozhoduje ubytovacia komisia. Žiadosť o ubytovanie musí obsahovať iba jedno 

ubytovacie zariadenie.  

 

Rušia sa Kritéria prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na 

Študentských  domovoch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  zo dňa 

08. 12. 2016 schválené  v Akademickom senáte UVLF v Košiciach dňa  08. 12. 2016. 
 

Kritéria prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských 

domovoch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nadobúdajú platnosť 

a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte UVLF v Košiciach. 
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Kritéria prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských 

domovoch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zo dňa 09. 07. 2019  

schválil  Akademický senát UVLF v Košiciach dňa 23. 04. 2020. 

 

 

 

V Košiciach dňa ........................ 

 

 

 

 

 

doc.  MVDr. Peter Lazár, PhD. Dr.h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
predseda 

Akademického senátu 

Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 

rektorka 

Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 

 

 


