Kritériá prideľovania internátnych lôžok
pre FPV na akademický rok 2016/2017
1. Vzdialenosť od trvalého bydliska
- vzdialenosť automaticky vygeneruje AIS vzhľadom na miesto trvalého
pobytu podľa kilometrovníka, pričom 1 km = 0,5 bodu.

2. Prospech
- Počet bodov = 400 – (100 * priemer známok)
- študentom 2. a 3. ročníka sa do úvahy berie vážený študijný priemer
za posledné dva semestre (LS ak.r. 2014/2015 a ZS ak.r. 2015/2016)
- študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa a študentom 1. ročníka
magisterského stupňa sa počítajú body za zimný semester akademického
roka 2015/2016

3. Reprezentácia
 Medzinárodná

+ 20 bodov

 Národná
+ 10 bodov
 ERASMUS
+ 15 bodov
LS ak.r. 2014/2015 a ZS ak.r. 2015/2016

4. ŠVOČ


fakultné kolo 1. – 3. miesto

+ 15 bodov

 celoslovenské kolo – účasť

+ 15 bodov

 celoslovenské kolo 1. – 3. miesto

+ 20 bodov

5. Sociálne prípady
- polosirota

+ 30 bodov

- poberateľ soc. štipendia

+ 30 bodov

- polosirota a zároveň poberateľ soc. štipendia

+ 50 bodov

-

sťažená sociálna situácia
 ak študent NEPOBERÁ SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM 



 aspoň jeden z rodičov je NEZAMESTNANÝ alebo
poberá INVALIDNÝ DÔCHODOK 



 za každý začatý mesiac, kedy je rodič nezamestnaný alebo
na invalidnom dôchodku, získa študent 2 body (maximálne
20 bodov za posledných 10 mesiacov, na jedného rodiča) 

VŠETKO ZDOKLADOVAŤ:



 potvrdením o poberaní soc. štipendia 
 fotokópiou úmrtného listu/rodného listu – STAČÍ DONIESŤ UKÁZAŤ 
 potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku alebo nezamestnanosti rodiča.
Musí byť jasne(s presným dátumom) udané, že rodič poberá invalidný
dôchodok alebo je nezamestnaným viac alebo menej ako 10 mesiacov! 

6. Funkcia
- študent získava 15 bodov za každú funkciu, ktorú
zastáva. Zoznam funkcií:
- ŠRVŠ
- malý senát (AS FPV)
- veľký senát (AS UMB)
- ŠUS
- etická komisia

7. Študentský parlament FPV
Body sa pridelia na základe prezenčnej listiny zo zasadnutí ŠP FPV nasledovne:
– predseda

+ 20 bodov (jednorazovo)

– podpredseda

+ 10 bodov (jednorazovo)

– poslanec

+ 10 bodov (za každú účasť na zasadnutí)

– hosť

+ 5 bodov (za každú účasť na zasadnutí)

8. Darovanie krvi
+ 15 bodov za každý odber, v časovom období 13.03. 2015 – 13.03. 2016, vrátane
(priložiť kópiu preukazu darcu alebo priniesť originál preukazu na skontrolovanie)

9. Iné aktivity schválené študentským parlamentom FPV
- Organizácia a poriadanie mimoškolských akcií FPV

+ 10 bodov

- Výpomoc pri organizácii a poriadaní mimoškolských akcií

+ 5 bodov

- Mimoškolské aktivity (dlhodobé projekty, výskumy,...)

+ 10 bodov

- Tútor zahraničnému študentovi

+ 10 bodov

- Upratanie bocianovi na katedre biológie

+ 10 bodov

za každý semester (osobitne LS 2014/2015 a ZS 2015/2016),
priniesť potvrdenie!

10.

Lôžko bude automaticky pridelené:
- sirotám,
- držiteľovi preukazu ŤZP a ŤZP-S,
- žiadateľovi, ktorého trvalé bydlisko je vzdialené od Banskej Bystrice viac
ako 250 km (viď. kilometrovník) a aritmetický priemer jeho známok za
posledné dva semestre nepresiahol hodnotu 1,2
- členom ŠIR FPV.

Potrebné informácie


žiadosti sa podávajú výlučne cez AIS.



K bodom 3, 4, 5, 8, 9 a 10 je potrebné priložiť potvrdenie. Na základe týchto potvrdení Vám ŠIR
skontroluje, resp. upraví počet bodov.



Posledný termín podania žiadosti do AIS aj s kompletnými prílohami je 13.3.2016, potom bude
AIS zablokovaný.



žiadosti (v papierovej podobe) spolu s prílohami, treba odovzdať osobne u členov internátnej rady
FPV na izbe A 718 alebo A 722 od 25.2.2016 a to podľa harmonogramu vyveseného na dverách.



Lôžka budú prideľované podľa počtu bodov bez ohľadu na študijné kombinácie a ročník. Počet
lôžok pre študentov FPV UMB je stanovený SÚZ UMB.



V prípade nesplnenia niektorej podmienky Vaša žiadosť nebude akceptovaná.



Študent si v programe AIS2 24.03.2016 pozrie stav svojej žiadosti, ak je žiadosť v stave :
overená = ÁNO a akceptovaná = ÁNO  lôžko bolo študentovi pridelené.



Upozorňujeme, že v akademickom roku 2016/2017 študenti 2. – 5. ročníka, ktorým bude lôžko
pridelené, musia uhradiť platbu za ubytovanie v stanovenom termíne od 1.8. do 20.8.2016. Do
stanoveného termínu musí byť platba už pripísaná na bankový účet SÚZ, ktorý bude zverejnený
na webovej stránke ŠD1 (https://www.umb.sk/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/studentskedomovy/sd1-tajovskeho-40/). Pokiaľ nebude platba PRIPÍSANÁ na bankový účet SÚZ do daného
termínu, študent stráca nárok na lôžko.



Ak máte nejaké nejasnosti obráťte sa na členov internátnej rady FPV.

Kontakty na ŠIR FPV UMB:
Ivana Kohútová

Matej Balga

ŠD1, blok A, číslo izby 718,

ŠD1, blok A, číslo izby 722,

kohutova.ivana@pobox.sk

bmatyii@gmail.com

