Formulár č. 1
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, HORNOPOTOČNÁ 23, 918 43 TRNAVA

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE UBYTOVANIA V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019
Meno, priezvisko a tituly:
Adresa trvalého bydliska:
(Ulica, PSČ, Mesto, Štát )
Telefónne
číslo:

Dátum narodenia:

E-mail:
Bc.
Mgr.
PhD.
ročník

Stupeň štúdia a ročník1):
(v ak. r. 2018/2019)

Fakulta,
študijný program:

.....................

Časová náročnosť2):

2)

Vzdialenosť od sídla školy v km :
- osirelosť

jednostranná

obojstranná

- obaja rodičia na dôchodku alebo nezamestnaní
- jeden rodič na dôchodku alebo nezamestnaný

Sociálna situácia3):

- poberateľ sociálneho štipendia
- nariadená ústavná starostlivosť (detský domov)
- ťažké zdravotné postihnutie (len študenti 1. ročníkov)

Zdravotný stav4):

- študent so špecifickými potrebami
- účastník ŠVOČ
- člen akademického senátu univerzity/fakulty,
- člen KPUŠ TU,
- člen ŠRVŠ/ŠR TU/iných študent. organizácií podporovaných TU
- člen redakčnej rady univerzitného/fakultného časopisu,
- člen šport. družstva, kultúrno-spoločenského združenia univerzity/fakulty
- člen projektového tímu na fakulte/katedre/univerzitnom pracovisku
- darca krvi – min. 3x za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom sa
žiadosť podáva
- účastník športového, vedeckého, výskumného (ŠVOČ) či iného
podujatia
na
celoslovenskej
alebo
medzinárodnej
úrovni
s umiestnením do 3. miesta

Mimoškolské aktivity5):

Výber ubytovacieho zariadenia6):
Študent vyznačí dve ubytovacie
zariadenia, v ktorých by chcel byť
ubytovaný.
Zároveň
pri
oboch
vyznačených zariadeniach zakrúžkuje
č. 1 alebo č. 2 podľa toho, v ktorom
zariadení by chcel byť ubytovaný
na prvom mieste, a v ktorom na druhom,
v prípade, že nedostane ubytovanie
v prvom požadovanom zariadení.
Upozornenie:
Študentovi sa

prideľuje

1. Študentský domov P. Pázmaňa, Trnava
2. Študentský domov M. Uhra, Trnava
3. SOŠOS - internát, Trnava (iba ženy)
4. SOŠE - ubytovňa, Trnava
5. SOŠPSV - internát, Trnava

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

(Pri nedostatočnom počte dosiahnutých bodov za jednotlivé kritériá
alebo pri nedostatku voľných ubytovacích kapacít, môže byť študent
ubytovaný aj v inom ubytovacom zariadení, ako požadoval. Ak študent
nesúhlasí s prideleným ubytovaním, nemá ďalšiu možnosť žiadať
o ubytovanie prostredníctvom univerzity.)

ubytovanie

na

CELÝ

AKADEMICKÝ

ROK,

nie

iba

na

semester.

Čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa o pridelenie ubytovania so spracovaním osobných údajov:
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/-á právnych následkov, ktoré by ma postihli v
prípade nesprávnosti, neúplnosti, resp. nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti o pridelenie ubytovania.
Svojím podpisom udeľujem súhlas Trnavskej univerzite so sídlom v Trnave v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov s evidovaním a so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o pridelenie
ubytovania v akademickom roku 2018/2019 pre účely pridelenia ubytovania a s ich poskytnutím ubytovateľovi, u ktorého
mi bolo ubytovanie pridelené, v rozsahu požadovanom ubytovateľom.
Dátum:..............................

Vlastnoručný podpis žiadateľa:......................................................

Počet príloh:.......................
Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk
v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie.

