
Príloha č. 7 
 

UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 21/2007 
o schválení Kritérií rozdelenia ubytovacej kapacity  

na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine  
na akademický rok 2007/2008 

 
 Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v súlade s Čl. 68 ods. 3 
Štatútu UK v Bratislave a Čl. 2 ods. 2 Ubytovacieho poriadku Študentského domova pri JLF 
UK v Martine schvaľuje nasledovné: 

 
Kritéria rozdelenia ubytovacej kapacity na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 

na akademický rok 2007/2008 

 
1. Všeobecné ustanovenia 

 
1.   Na ubytovanie nie je právny nárok. 

2. Formulár žiadosti na ubytovanie je možné stiahnuť na webovej stránke: sdmt.szm.sk. 

3. Vyplnená žiadosť sa odovzdá: v ŠD na Hviezdoslavovej ul. na vrátnici a v ŠD na 
Novomeského ul. do schránky pri vrátnici. 

4.  Ubytovanie môže byť pridelené iba na základe podanej a úplne vyplnenej žiadosti 
v stanovenom termíne. 

 
2. Kritéria pridelenia ubytovania 

1. Práca v prospech ŠD (členovia Študentskej samosprávy, príp. iní študenti – rozhodne 
ubytovacia komisia). 

2.  Práca v prospech fakulty (členovia Komory študentov, predseda MKM, prípadne 
reprezentanti fakulty). 

3.  Študenti III. stupňa vysokoškolského vzdelávania – interné doktorandské štúdium. 

4. Sociálne dôvody (treba predložiť potvrdenie na ubytovacie oddelenie č. dv. 131).   

5.  Časová náročnosť pri dochádzaní z trvalého bydliska vyjadrená v hodinách  a minútach 
(údaje k stanoveniu  časovej náročnosti, budú čerpané z internetu, stránka - cestovné 
poriadky tak, že sa bude akceptovať časové trvanie jedného najvýhodnejšieho /t.j. časovo 
najkratšieho/ spojenia v ranných hodinách a jedného najvýhodnejšieho spojenia v 
popoludňajších hodinách a z nich sa vypočíta  priemer. 

6. Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie a chcú bývať na pôvodnej izbe v pôvodnej 
zostave, budú automaticky na izbu zapísaní (doporučujeme si zápis na izbu preveriť). 

7.  Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie, budú zaradení do poradovníka.       
Umiestnenie v poradovníku bude tvorené nasledovne: 
a) ubytovanie z poradovníka pre tých študentov, ktorým v prvom kole nebolo       

ubytovanie poskytnuté z kapacitných dôvodov sa bude prideľovať podľa časovej 
náročnosti dochádzky z miesta trvalého bydliska, v prípade, že bude u dvoch 
a viacerých študentov rovnaká časová náročnosť, uprednostnený bude študent 
s lepším prospechom za celé štúdium (do posledného zimného semestra – vrátane, 



u budúcich študentov 1.ročníka dosiahnutý počet bodov na prijímacích skúškach); 
Údaje o štúdiu a prospechu budú overované na študijnom oddelení fakulty. 

b) študenti, ktorým bolo v AR 2006/2007 udelené priestupkové opatrenie –       
pokarhanie, budú zaradení do poradovníka žiadateľov o ubytovanie až po       
všetkých žiadateľoch, ktorí sú v poradovníku kvôli nízkej časovej náročnosti      
dochádzky;  

c) študenti, ktorým bolo v AR 2006/2007 udelené priestupkové opatrenie podmienečné 
vylúčenie z ubytovania, budú zaradení na koniec do poradovníka žiadateľov 
o ubytovanie; 

d) študenti, ktorým bolo udelené priestupkové opatrenie nepodmienečné       vylúčenie 
z ubytovania, nebude ubytovanie poskytnuté. 

8.  Študenti, ktorým bol schválený prestup na JLF UK  z iných univerzít a fakúlt, bude 
ubytovanie pridelené v súlade s Kritériami pridelenia ubytovania na AR 2007/2008.   

9.  Internetová prípojka je v ŠD na Hviezdoslavovej ulici v bloku A vo všetkých izbách, v ŠD 
na Novomeského ul. vo všetkých izbách na 2. a 6. poschodí a v izbách číslo 105, 106, 
107,108, 110,112,113,114, 115, 116,318, 319, 320,  965. 

                      
 V súlade s Čl. 68 ods. 3 Štatútu UK v Bratislave kritériá nadobúdajú platnosť dňom 
schválenia v Akademickom senáte JLF UK v Martine, t.j. dňa 14. mája 2007. 
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