
Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ 

 

Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ pre akademický rok 2021/2022 je možné podať 

elektronickou formou prostredníctvom Akademického informačného systému (AiS2). 

 

Podávanie žiadostí o ubytovanie je prístupné pre študentov a doktorandov od:  

1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 

  

Postup: 

1. Nahlásenie sa do AiS2 

2. V ľavom menu v študentskom zobrazení AiS2 kliknúť na voľbu Žiadosti o ubytovanie. 

 

 

Po tomto termíne už nebude možné zaevidovať žiadnu novú žiadosť! 

 

V prípade problémov s podávaním žiadosti, či prípadných nejasností sa obráťte na zástupcu 

svojej fakulty v ŠIR, prípadne na ktoréhokoľvek člena ŠIR. Študentov, ktorí si v žiadostiach o 

ubytovanie uplatňujú nárok o body ako: 

 

1. zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)  budú umiestnení na začiatok poradovníka bez ohľadu 

na vzdialenosť a ďalšie kritériá 

2. študent – sirota (obojstranná) plus 150 bodov 

3. študent – polosirota  plus 75 bodov 

4. členstvo v AS  plus 30 bodov 

5. členstvo v ŠRVŠ (Študentská rada vysokých škôl)  plus 30 bodov 

6. vedúca funkcia v inej študentskej organizácii (na UPJŠ)  plus 30 bodov 

7. preukázanie aktivity v prospech UPJŠ (šport, umelecká činnosť, aktívne vystúpenie na 

konferencii ŠVOČ v predchádzajúcom akademickom roku a pod.) 

 

(Článok 10,  Domového a ubytovacieho poriadku ŠDaJ UPJŠ v Košiciach)  

majú možnosť vloženia prílohy k bodovaciemu kritériu (úmrtný list, dokument potvrdzujúci 

platnosť ZŤP) vo forme scanu dokumentu dokladujúceho nárok na plus body. 

Uchádzač o ubytovanie môže vyznačiť preferované miesto ubytovania, tento údaj však nie je 

záväzný pre rozhodovanie a slúži len ako orientácia. 

  

 



 

 

Lekárska fakulta 

Terézia Kravcová 

sir.lfupjs@gmail.com 

Tatiana Repašská 

sir.lfupjs@gmail.com 

 

Prírodovedecká fakulta 

Katarína Demjanová 

sir.pfupjs@gmail.com     

Mária Schwarzova 

sir.pfupjs@gmail.com 

 

 

Právnická fakulta 

Viera Pencáková 

sir.prf@gmail.com 

       

 

Fakulta verejnej správy  

Miroslav Vojtek   

fvs.sir@gmail.com 

   

Filozofická fakulta 

Benjamin Kukuča 

sir.ffupjs@gmail.com 

     

Ústav telesnej výchovy a športu 

Lucia Demjanová 

sir.utvs.upjs@gmail.com 

 

    

 

 

 

Adresa ŠIR:  

Študentská internátna rada 

ŠDaJ UPJŠ 

Medická 4,  

040 11 Košice 
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