Kritériá pre pridelenie ubytovania pre akademický rok
2017/2018
v Študentskom domove
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Ubytovanie v Študentskom domove APZ v Bratislave v rámci kapacít sa prideľuje
každý rok na základe žiadosti, ktorú žiadatelia vyplnia cez Akademický informačný
systém MAIS
Pri rozhodovaní o pridelení ubytovania žiadateľom o ubytovanie v závislosti od
ubytovacích možností akadémie sa zohľadní:
Čl. 1
( 1 ) Dostupnosť žiadateľa
a) dostupnosť menšia ako 45 min. – 0 bodov
b) dostupnosť väčšia ako 191 min. – 30 bodov
Časová náročnosť zohľadňuje dochádzanie z miesta trvalého bydliska. Kritérium
dostupnosť sa vypočíta ako priemer z časovej dĺžky najkratšieho dopravného
spojenia z obce trvalého bydliska žiadateľa o ubytovanie do Bratislavy .
Odstupňovanie je nastavené v programe MAIS
Maximálny počet bodov získaných za dostupnosť je 30.
Čl. 2
( 2 ) Prospech žiadateľa
a) novoprijatým študentom bakalárskeho štúdia sa budú počítať body za
vedomostný test. Odstupňovanie je nastavené v programe MAIS
b) novoprijatým študentom magisterského štúdia sa počíta vážený študijný
priemer posledného ročníka bakalárskeho štúdia
c) prospech vyšší ako 3,01 - 0 bodov
d) prospech od 1.0 do 1,05 – 40 bodov
U ostatných študentov sa hodnotí vážený študijný priemer zimného semestra
aktuálneho akademického roka.
Odstupňovanie je nastavené v programe MAIS
Maximálny počet bodov získaných za prospech je 40.

Čl. 3
( 3 ) Reprezentácia akadémie aktivitami žiadateľa
1. miesto – 6 bodov
2. miesto – 5 bodov
3. miesto – 4 body
Aktivity v prospech Akadémie, reprezentácia v športe a ŠVOČ.
Spadajú sem študenti, ktorí sa pri reprezentácii Akadémie za
predchádzajúci alebo tento rok umiestnili do 3. miesta na úrovni Slovenskej
republiky, alebo na medzinárodnej úrovni / 8 bodov /
e) Členovia akademického senátu APZ členovia samosprávy študentov
Študentského domova APZ / 8 bodov /
f) Študenti, ktorí v uplynulom, alebo v tomto akademickom roku darovali krv
na APZ v Bratislave / 4 body /
(treba predložiť kópiu kartičky darcu krvi)
g) Študenti, ktorí sa počas akademického roka zúčastňujú na organizovaní
mimoškolských činností / 2 body /
napr. ( Regata, upratovanie okolo ŠD, pomoc pri organizovaní akcií na
katedrách APZ v Bratislave a iné )
a)
b)
c)
d)

Za každú jednu aktivitu študenta budú pridelené body v závislosti od druhu
mimoškolskej dobrovoľnej činnosti, prípadne od počtu týchto aktivít.

Maximálny počet bodov získaných za reprezentáciu je 14.
Čl. 4
( 4 ) Sociálne a rodinné pomery žiadateľa
a)
b)
c)
d)

polosirota - 14 bodov
jeden rodič dôchodca - 6 bodov
obaja rodičia dôchodcovia - 10 bodov
poberateľ sociálnej dávky - 6 bodov

Pri hodnotení sa dôchodcom rozumie rodič, ktorý je poberateľom starobného, alebo
invalidného dôchodku, alebo je nezamestnaný. Sociálnou dávkou je priznané sociálne
štipendium, alebo priznaná dávka, alebo príspevok podľa zákona č. 599/2003 Z.z..
Maximálny počet bodov získaných za soc. a rodinné pomery je 26 .

Čl. 5
(5) Žiadosť nebude akceptovaná z dôvodov:
a) nedodržanie termínu podania žiadosti
b) neúplná žiadosť / zle vyplnená /
c) nezdokladovanie potvrdení o sociálnych pomeroch, reprezentovaní
a inej mimoškolskej činnosti do stanoveného termínu
Čl. 6
(6) Komisia vždy pridelí ubytovanie:
a) študentovi denného štúdia – príslušníkovi PZ, ktorého trvalé bydlisko je
mimo Bratislavy a vzdialenosť je väčšia ako 30 kilometrov
b) zahraničnému študentovi, ktorý pôsobí na Akadémii v rámci programu
Erasmus
Čl. 7
a) maximálny možný počet získaných bodov je 110
b) pri rovnosti získaných bodov pre pridelenie ubytovania rozhoduje
vzdialenosť trvalého bydliska žiadateľa a to od sídla akadémie podľa
slovenského mapového portálu mapy.sk.

Výmeny študentov medzi jednotlivými ubytovanými sú neprípustné.
/ bude stanovený termín výmeny študentov /

Ing. Zora Dobríková
kvestorka

V Bratislave dňa 28.4.2017

