
Návod na vypĺňanie žiadostí o ubytovanie pre študentov 
postupujúcich do 2. a 3. ročníka na TnUAD v 2018/2019. 

(neplatí pre novoprijatých do 1. ročníka I., II. a III. stupňa) 
 
 
1. „Žiadosť o ubytovanie“ nájdete cez: https://ais2.tnuni.sk – Žiadosti o ubytovanie (ponuka 
na ľavej strane). POZOR, stránka je plne podporovaná len cez prehliadač Mozilla Firefox 
a Google Chrome. Univerzita robí každý rok zo žiadostí študentov výberové konanie podľa 
výšky pridelených bodov komisiou.  
 

TERMÍN na podanie žiadosti: od 1.5.2018 – do 08.06.2018 
 
2. Cez  „Žiadosť o ubytovanie“ zadajte povinné údaje, za ktoré Vám Komisia pre 
ubytovanie študentov TnUAD pridelí body v súlade s „Kritériami pre ubytovanie študentov 
TnUAD“. 
 
Povinné údaje v žiadosti: 
1. Osobné údaje: tu len potvrďte správnosť Vašich osobných údajov, alebo kontaktujte 
študijné oddelenie a nahláste chybu. Kliknite na „Ďalej“. 
2.  Ubytovanie: vyberte si z ponuky internát, v ktorom by ste chceli byť ubytovaný, akad. rok 
musí byť 2018/19, číslo izby nevypĺňajte. Prejdite na „Poznámky - k žiadosti“. 
Do poznámky k žiadosti musíte uviesť: 
      a) vzdialenosť v km (od miesta bydliska do sídla fakulty) 
      b) počet prestupov na trase (nie na MHD) 
      c) ďalšie bodované informácie: či poberáte sociálne štipendium, či vlastníte preukaz  
          ťažko zdravotne postihnutého, či ste polosirota, sirota, člen akademického  
          senátu, darca krvi, reprezentant univerzity v športe alebo ŠVOČ na medzinárodnej  
          alebo celoslovenskej úrovni. 
 Aby Vám komisia za tieto skutočnosti (c) pridelila body, musíte o tom zaslať kópiu 
potvrdenia do 8. júna 2018 e-mailom na viera.hudackova@tnuni.sk alebo do podateľne na 
adresu: TnUAD, Komisia pre ubytovanie študentov, Študentská 2, 91150 Trenčín, inak Vám 
body nebudú pridelené. 
      d) „Ďalej“ 
3. Body: body nevypĺňajte, tie prideľuje Komisia pre ubytovanie podľa informácií 
v poznámke k žiadosti. „Ďalej“.  
4.  Dokončenie: po skontrolovaní zadaných údajov potvrďte žiadosť cez „Uložiť“ a „OK“. 
Ak ste si nie istí, či bola žiadosť odoslaná správne, volajte na tel. č. 032/7400172-Hudáčková 
  
 
OZNÁMENIE, aký internát Vám bol pridelený,  Vám  z a š l e m e  poštou do 25.6.2018.  
 
ZOZNAM UBYTOVANÝCH študentov vybraných zo zaslaných žiadostí bude zverejnený do 
14.06.2018 aj na webovej stránke univerzity www.tnuni.sk v sekcii Študenti – 
Ubytovanie pod názvom Zoznamy ubytovaných - Výsledky výberových kôl... . 
 
 
Prípadné pripomienky, problémy, otázky adresujte prosím Komisii pre ubytovanie študentov  
e-mailom na viera.hudackova@tnuni.sk, telefonicky 032/7400172 alebo na adresu: 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Komisia pre ubytovanie, Študentská 2, 91150 Trenčín. 
 


