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Dodatok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ku 
Kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
vydaný v súlade s článkom 4 bod 6 Kritérií pre prideľovanie ubytovania 

študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
 

V Bratislave 24.01.2020 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 
(1) Dodatok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ku Kritériám pre 

prideľovanie ubytovania študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 
len „dodatok“) upravuje možnosti zvýšenia bodového hodnotenia stanoveného v článku 
4 Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „kritériá“) vydaných v súlade s článkom 3 bod 11 smernice rektora 
číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach. 

(2) Bodové hodnotenie za študijné výsledky (ďalej len „BH“) získané podľa článku 4 bodu 2 
Kritérií môže byť na základe ďalších zohľadňovaných skutočností uvedených v článku 2 
tohto dodatku zvýšené najviac o 100 bodov.  

(3) Ďalšie zohľadňované skutočnosti navrhla Ubytovacia komisia Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „UK SvF“). 

(4) Obdobie, za ktoré je možné žiadať o zvýšenie bodového hodnotenia je zhodné 
s posudzovaným obdobím podľa článku 1 bodu 3 Kritérií.  

 

Článok 2 
Zvýšenie bodového hodnotenia 

 
(1) Študentovi SvF STU, ktorý sa v posudzovanom období zapojil do anonymného 

hodnotenia pedagogického procesu (ďalej len „AHPP“), môže byť BH získané podľa 
článku 4 bodu 2 Kritérií zvýšené o 5 bodov za každú účasť na posledných dvoch 
hodnoteniach v rámci posudzovaného obdobia, to znamená zvýšené BH najviac o 10 
bodov.  

(2) Študentovi SvF STU, ktorý sa v posudzovanom období aktívne zúčastnil Študentskej 
vedeckej konferencie (ďalej len ŠVK), bude BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
zvýšené o 10 bodov. Ďalej môže byť BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií zvýšené o 
ďalších: 

• 10 bodov, v prípade umiestnenia na 3. mieste vo fakultnom kole, 

• 15 bodov, v prípade umiestnenia na 2. mieste vo fakultnom kole, 

• 20 bodov, v prípade umiestnenia na 1. mieste vo fakultnom kole, 

• 15 bodov, v prípade umiestnenia na prvých troch miestach v medzinárodnom 
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kole. 

(3) Študentovi SvF STU, ktorý v posudzovanom období zúčastnil volieb do študentských 
orgánov, môže byť BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií zvýšené o 1 bod za každú 
účasť na voľbách do nasledovných orgánov: 

• Študentská časť Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „ŠČ AS STU"), 

• Študentská časť Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej len „ŠČ AS SvF STU"),  

• Študentská rada vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“). 

V prípade viacnásobného konania volieb v posudzovanom období sa do bodového 
hodnotenia započítava účasť na každom termíne. 

(4) Študentovi SvF STU, ktorý bol v posudzovanom období členom študentských orgánov 
uvedených v bode 3 tohto článku, môže byť BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
zvýšené najviac o 75 bodov. Zvýšenie BH získaného podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
navrhuje študentovi predseda príslušného študentského orgánu uvedeného v bode 3 
tohto článku. 

(5) Študentovi SvF STU, ktorý bol v posudzovanom období členom Rady združenia študentov 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, môže byť BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
zvýšené najviac o 75 bodov. Zvýšenie BH získaného podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
navrhuje študentovi predseda Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave na 
základe vyhodnotenia jeho činnosti v Rade združenia študentov Stavebnej fakulty STU v 
Bratislave. 

(6) Študentovi SvF STU, ktorý bol v posudzovanom období členom Združenia študentov 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, môže byť BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
zvýšené najviac o 25 bodov. Zvýšenie BH získaného podľa článku 4 bodu 2 Kritérií 
navrhuje študentovi predseda Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave na 
základe vyhodnotenia jeho činnosti v Združení študentov Stavebnej fakulty STU v 
Bratislave. 

(7) Študentovi SvF STU, ktorý sa v posudzovanom období aktívne zúčastnil študentskej 
súťaže, konferencie alebo inej kultúrnej, spoločenskej či športovej aktivity nad rámec 
podujatí, ktorých sa zúčastnil ako člen organizácií uvedených v bodoch 4, 5 a 6 tohto 
článku, môže byť BH získané podľa článku 4 bodu 2 Kritérií zvýšené najviac o 30 bodov. 
Zvýšenie BH získaného podľa článku 4 bodu 2 Kritérií navrhuje študentovi predseda 
Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave na základe informácie o pláne 
danej aktivity minimálne týždeň pred konaním danej aktivity jej organizátormi. 

(8) Študentovi SvF STU, ktorý bol v posudzovanom období členom ostatných študentských 
organizácií podporovaných Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave podľa 

smernice rektora č. 1/2017-SR Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1, môže byť BH získané podľa článku 
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4 bodu 2 Kritérií zvýšené najviac o 75 bodov. Zvýšenie BH získaného podľa článku 4 bodu 
2 Kritérií navrhuje študentovi predseda študentskej organizácie na základe vyhodnotenia 
jeho činnosti v študentskej organizácii. 

(9) Študentovi SvF STU za mimoriadny počin v prospech fakulty môže byť BH získané podľa 
článku 4 bodu 2 Kritérií zvýšené dekanom fakulty najviac o 100 bodov. 

 

Článok 3 
Odovzdávanie žiadostí a potvrdení k zvýšeniu BH 

 
(1) Žiadateľ je podľa článku 7 bod 6) smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania 

ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach oprávnený v súlade s platnými 
kritériami a týmto dodatkom požiadať o zvýšenie bodového hodnotenia za ďalšie 
zohľadňované skutočnosti (ďalej len „žiadosť o zvýšenie BH“). Žiadosť o zvýšenie BH sa 
podáva prostredníctvom študijného oddelenia, pričom žiadateľ k žiadosti o zvýšenie BH 
priloží aj dokumenty hodnoverným spôsobom preukazujúce skutočnosti zohľadňované 
pre zvýšenie bodového hodnotenia v súlade s kritériami a týmto dodatkom. O zvýšení 
bodového hodnotenia rozhoduje Predseda ubytovacej komisie na návrh Ubytovacej 
komisie fakulty. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 
Tento Dodatok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ku Kritériám pre 
prideľovanie ubytovania študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je platný dňom 
jeho vydania a účinný je dňom 1. februára 2020. 

 
 
 

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., v.r. 
dekan 

 
 
 

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., v.r. 
predsedkyňa Ubytovacej komisie SvF 
 
 
 
Tomáš Šaliga, v.r. 
člen Ubytovacej komisie SvF, 
predseda ZŠ SvF STU 
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Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania 

študentom dennej formy štúdia na SjF STU 

pre akademický rok 2020/2021 

Študent môže za jedno posudzované obdobie získať maximálne 100 dodatočných bodov. V prípade, že túto hranicu 

prekročí, nie je nárokovateľné si tieto body pripísať k celkovému bodovému hodnoteniu! 

(1) Študentská vedecká a odborná činnosť 

Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia na Študentskej vedeckej konferencii SjF STU konanej počas 

posudzovaného obdobia, získajú      50 bodov. 

(2) Aktivity v prospech študentov SjF STU počas posudzovaného obdobia 

a) Účasť na iných aktivitách schválených UK 

účasť na akcii "Antibordel" na ŠD Mladá Garda, 

            ŠD Mladost alebo v okolí SjF      10 bodov  

b) Aktivity v prospech študentov SjF STU 

člen vedenia Študentského parlamentu, Škrtu,  

Internet klubu MG, Posilňovne H&D, RUŠ      20 bodov  

redaktor časopisu ŠKRT      0-30 bodov  

správca Aqua klubu        0-20 bodov  

administrátor Internet klubu Mladá Garda     0-50 bodov 

správca posilňovne Herkules a Diana     0-50 bodov  

člen tímu Formula      0-50 bodov 

člen BEST         0-50 bodov 

externé aktivity nečlenov parlamentu ŠCS/ senátu  

(účasť na zasadnutí študentskej časti  

akademickej obce SjF, vyplnenie dotazníka, ...)  0-20 bodov 

externé aktivity členov a nečlenov tímu SGT 

(práce v dielni nesúvisiace s tvorbou formule)  5 bodov / h, max. 20 bodov 

c) Členstvo vo volených študentských organizáciách a akademickom senáte 

člen rady ubytovaných študentov            0-30 bodov  

člen študentského parlamentu      0-60 bodov  

člen ŠRVŠ        50 bodov  

člen Akademického senátu SjF STU   0-40 bodov 

člen Akademického senátu STU     0-50 bodov 

člen ubytovacej komisie SjF STU    0-30 bodov 

(3) Iné kategórie 

Ubytovacia komisia môže rozhodnúť, že na základe žiadosti pridelí študentovi vo veľmi závažných 

prípadoch maximálne 50 extra bodov. Každý jeden prípad sa posudzuje individuálne. 

Ubytovacej komisii SjF STU v Bratislave predloží návrh na udelenie bodov v definovanom rozmedzí 

vedúci aktivity. 

 

 

Bratislava 29. január 2020 prof. Ing. František Urban, CSc., v.r. 

predseda Ubytovacej komisie SjF STU 
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Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na 

STU podľa článku 4 bodu 6 pre študentov FEI STU Bratislava 

 
 
1) Výsledky odbornej a vedeckej činnosti 
Študentom, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na odbornom alebo vedeckom 
podujatí konanom v posudzovanom období, bude pripočítaných maximálne 100 bodov na 
základe odporúčania komisie príslušnej sekcie ŠVOČ, alebo pedagogického vedúceho a 
prodekana. V prípade viacerých autorov sa body medzi nich rozdelia podľa ich autorského 
podielu. 
 
2) Aktivita v prospech STU alebo FEI STU 
Študentom, ktorí aktívne pôsobia v činnostiach v prospech STU alebo FEI STU (napr. propagácia 
univerzity / fakulty, riešenie výskumných grantov, tútorstvo študentov a podobne), bude 
pripočítaných maximálne 30 bodov. 
 
3) Antibordel - upratovanie okolia ŠD alebo fakulty STU 
Študentom, ktorí sa aktívne zúčastnia v posudzovanom období na upratovaní okolia ŠD alebo 
fakulty STU počas akcie organizovanej Radou ubytovaných študentov (RUŠ), bude pripočítaných 
maximálne 15 bodov. 
 
4) Aktivita v študentských organizáciách 

a) zapísaných pod STU alebo fakultou STU, Rade ubytovaných študentov alebo 

Akademickom senáte 

Študentom, ktorí aktívne pôsobia v študentských organizáciách zapísaných pod STU 

alebo fakultou STU, Rade ubytovaných študentov alebo Akademickom senáte, bude 

pripočítaných maximálne 70 bodov.  

b) nezapísaných pod STU alebo fakultou STU 

Študentom, ktorí aktívne pôsobia v študentských organizáciách mimo STU alebo fakulty 

STU, bude pripočítaných maximálne 30 bodov. 

 

V prípade, ak študent aktívne pôsobí vo viacerých organizáciách, do bodového hodnotenia sa 

mu započítava iba jedno, a to najvyššie hodnotenie. 

 

5) Každý študent môže v súčte za body 1 až 4 získať maximálne 100 bodov. 
 

6) Študentom, ktorí budú v aktuálnom akademickom roku vylúčení zo štúdia pre nesplnenie 
požiadaviek, sa ubytovanie zruší. Týmto študentom budú v AIS odobraté body, ktoré získali za 
aktivitu v študentských organizáciách a za upratovanie okolia ŠD alebo fakulty STU. 
 

 

V Bratislave, 24. 01. 2020     

doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., v. r. 

prodekanka FEI STU 

                predsedníčka ubytovacej komisie FEI STU 

  



Dodatok FCHPT ku kritériám pre prideľovanie ubytovania 

študentom denného štúdia na STU 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Tento dodatok bol vypracovaný v súlade s Kritériami pre prideľovanie ubytovania 

študentom denného štúdia na STU a sú doplnkom pre bodové hodnotenie podľa článku 4 

ods. 5 „Iné aktivity schválené UK fakulty alebo ústavu pre daný akademický rok“. 

 

Čl. 2 

Bodové hodnotenie iných aktivít pre daný akademický rok 
 

(1) Počet bodov, ktoré môže študent získať na základe kategórií definovaných v tomto 

dodatku, je maximálne 100 bodov. 

 

(2) O pridelení bodov informuje písomne zástupca príslušnej organizácie Ubytovaciu 

komisiu FCHPT v termínoch, ktoré sú zverejnené v ubytovacom systéme STU. 

 
(3) Členstvo a práca v spolkoch a organizáciách: 

 

CHEM - spolok študentov FCHPT STU   max. 70 bodov 

Študentská rada vysokých škôl max. 50 bodov 

AS STU, AS FCHPT STU max. 50 bodov 

YNET max. 40 bodov 

IKMG      max. 40 bodov 

Ubytovacia komisia FCHPT max. 40 bodov  

Rada ubytovaných študentov max. 30 bodov 

ESN max. 30 bodov 

BEST max. 30 bodov 

AZU max. 30 bodov 

MMC max. 25 bodov 
 



(4) Študentská vedecká a odborná činnosť 

Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na univerzitnej alebo 

celoslovenskej/medzinárodnej prehliadke prác študentskej vedeckej činnosti konanej v 

hodnotiacom období, získajú nasledujúce bodové hodnotenie: 

1. miesto 30/35 bodov 

2. miesto 20/25 bodov 

3. miesto 10/15 bodov 

V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor. Ak študent získa 

viacero ocenení, do bodového hodnotenia sa mu započítava iba jedno. 

 

(5) Upratovanie okolia ŠDaJ 

Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia na upratovaní okolia ŠDaJ počas akcií organizovaných 

Radou ubytovaných študentov (RUŠ), môžu získať 10 bodov za 1 akciu (max. 10 bodov za 

daný akademický rok). 

 

(6) Iná preukázateľná aktivita v prospech fakulty alebo STU 

 

Ubytovacia komisia FCHPT môže prideliť študentovi max. 50 bodov za aktivity 

v prospech fakulty, ktoré nie sú uvedené v Kritériách STU pre prideľovanie 

ubytovania, ani dodatku FCHPT k týmto kritériám, na základe žiadosti a 

predložených dokladov. 
 

(7) Body prideľované dekanom FCHPT STU 

 

Dekan FCHPT STU môže prideliť študentovi max. 50 bodov v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa. 

 

 

 

V Bratislave 31. januára 2020 

 

 
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

predsedníčka UK FCHPT dekan FCHPT 



Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom 

dennej formy štúdia na FA STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1)Tento dodatok bol vypracovaný v súlade s príloha č. 1 Kritériá pre prideľovanie ubytovania 

študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave , (Pravidlá prideľovania ubytovania 

študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku 

číslo 1 zo dňa 06. 09. 2018 a dodatku číslo 2  / smernice rektora číslo: 3/2017 – SR/) , a je doplnkom 

pre bodové hodnotenie podľa článku 4, ods. 6 „Bodové hodnotenie“. 

 

Čl. 2 

1)Bodové hodnotenie za iné aktivity 

Študentom, ktorí sa aktívne zúčastnia spoločenských, športových alebo verejno - prospešných 
aktivít v rámci fakulty (univerzity) sa započítajú body podľa nasledujúcej tabuľky : 
 

a/Študentská vedecká konferencia 

(cena v oblasti Študentskej tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti) v posudzovanom období /Cena 
prof.  Karfíka, Hrušku, Chrobáka, Piffla, Kodoňa, Hrušku,  za Dizajn  
1. miesto 50 b, / V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor./  
2., 3. miesto 30 b / V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor./ 
 

b/ Medzinárodné /študentské/ súťaže  v oblasti architektúra, urbanizmus a dizajn – ďalej A, U, D 
1.miesto 50 b  / V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor./ 
2., 3. miesto 30 b , / V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor./ 

 

c/ Iné (komerčné) domáce/ študentské/ súťaže v oblasti A, U, D 
1. miesto 30 b / V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor./ 
2., 3. miesto 20 b / V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor./ 
 

d/ Aktívna účasť za pomoc pri organizácií alebo zabezpečení akcií organizovaných FA STU, 
STU. 
• napr. rôzne súťaže, deň otvorených dverí, Cena dekana,  Mini Erazmus, prospešné práce pre  
fakultu, univerzitu a pod. Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia na akcii trvajúcou do 4hodín, 0- 10 b. Za 
akciu trvajúcu 1 deň. 0- 20 b Spolu za rok max 0 - 100 b 

• pomoc RUŠ, ŠP a iné napr. študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia na upratovaní okolia ŠDaJ počas akcií 
organizovaných Radou ubytovaných študentov (RUŠ), môžu získať 10 bodov za 1 akciu, avšak max. 20 
bodov za daný akademický rok.  

Ak ide o organizáciu, táto dodá usporiadaný zoznam študentov spolu s opisom ich činností. 

Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo obmedziť celkový počet študentov, ktorým môže byť 



pridelené bodové hodnotenie, ako aj určiť pridelený počet bodov. V prípade obmedzenia počtu 

študentov komisia prihliada na poradie v dodaných zoznamoch. 

 

f) Členstvo vo volených študentských organizáciách a akademickom senáte 

člen študentského parlamentu 0-50 bodov 
člen ŠRVŠ 50 bodov 
člen Akademického senátu FA STU 0-50 bodov 
člen Akademického senátu STU 0-50 bodov 
člen ubytovacej komisie FA STU 0-50 bodov 
 

g) Študentom, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na odbornom alebo 
vedeckom podujatí konanom v posudzovanom období, bude pripočítaných maximálne 100 
bodov na základe odporúčania pedagogického alebo vedecko-výskumného vedúceho, pod ktorého 
vedením sa podujatia zúčastnil a prodekana pre vedu a výskum. V prípade viacerých autorov sa body 
medzi nich rovnomerne rozdelia. 
 

 

2) Body prideľované dekanom FA STU 

Dekan FA STU môže študentovi prideliť maximálne 100 bodov v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

 
Každý študent môže v súčte za body podľa čl.2 získať v celkovom súčte maximálne 100 bodov. 

 

 

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.     prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
predsedkyňa UK FA STU     dekan FA STU 



Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania 

študentom denného štúdia na STU  podľa čl. 4, bodu 6 pre

študentov FIIT STU Bratislava  

(1) Študentská vedecká a odborná činnosť

a) Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na fakultnej prehliadke prác

študentskej vedeckej činnosti (IIT SRC) konanej v bežnom akad. roku, získajú nasledujúce

bodové hodnotenie:

i) 60 bodov – držitelia ocenení; v prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý

autor. V prípade, ak študent získa viacero ocenení za jednu prácu, do bodového hodnotenia

sa mu započítava iba jedno.

ii) 30 bodov – účastník pri zaradení plného príspevku v zborníku konferencie a prezentácii

práce na konferencii, pričom v prípade viacerých autorov sa body medzi nich rovnomerne

rozdelia.

iii) 15 bodov – účastník pri zaradení rozšíreného abstraktu v zborníku konferencie a prezentácii

práce na konferencii, pričom v prípade viacerých autorov sa body medzi nich rovnomerne

rozdelia.

b) Študenti, ktorí sa zúčastňujú v posudzovanom období odborných činností v organizačných

zložkách fakulty mimo rámca svojej výučby, môžu získať maximálne 60 bodov. Odborná

činnosť s opisom náplne musí byť potvrdená vedúcim pracovníkom príslušnej zložky fakulty,

ktorej členom je pracovník, ktorý vedie odbornú činnosť študenta.

(2) Iná študentská činnosť

a) Ak ide o činnosť v študentských organizáciach, ktoré formujú vedomostný a profesný
rast, môže ubytovacia komisia udeliť  maximálne 100 bodov. Ak ide o študentskú
organizáciu, táto dodá usporiadaný zoznam študentov spolu s opisom ich činností. Za činnosti v
rámci študentskej organizácie spolupracujúcej na rozvoji študentov FIIT STU môže komisia
udeliť maximálne 70 bodov. Za činnosti v rámci študentskej organizácie, ktorá nespolupracuje
na rozvoji študentov FIIT STU môže komisia udeliť maximálne 30 bodov. Ubytovacia komisia

si vyhradzuje právo obmedziť celkový počet študentov, ktorý môže byť pridelené bodové

hodnotenie, ako aj určiť pridelený počet bodov. V prípade obmedzenia počtu študentov komisia

prihliada na poradie v dodaných zoznamoch. V prípade, ak študent aktívne pôsobí vo viacerých

organizáciách, do bodového hodnotenia sa mu započítava iba jedno - najvyššie hodnotenie.

b) Účasť na iných aktivitách schválených UK pre daný akademický rok. O týchto aktivitách

bude UK študentov vopred informovať a vyhradzuje si právo rozhodnúť o výške pridelených

bodov za danú aktivitu. Maximálne 20 bodov za aktivitu.

c) Aktívna účasť na zabezpečení akcií organizovaných fakultou (napr. súťaž ProFIIT, Deň

otvorených dverí, členstvo vo volebnej komisii pri voľbách do akademickej samosprávy) v

posudzovanom období. 10 bodov za akciu.

Bratislava, 31. 01. 2020 v. r. Ing. Lukáš Šoltés, PhD.



DODATOK 

ku Kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na Ústave 

manažmentu STU podľa článku 4, ods. 5  

 

Iné aktivity schválené Ubytovacou komisiou Ústavu manažmentu STU 

 

 
 

Iné aktivity schválené Ubytovacou komisiou Ústavu manažmentu STU v zmysle článku 4, 

bod 5 Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU, za ktoré môže 

študent Ústavu manažmentu STU získať  bodové hodnotenie. 

 

(1) Za členstvo v Študentskom parlamente ÚM STU je možné študentovi prideliť body vo 

výške maximálne  80 bodov. 

 

(2) Za aktívnu účasť a pomoc študentov na podujatiach organizovaných študentským 

parlamentom, dobrovoľníctvo aj pasívnu účasť je možné študentovi prideliť body vo 

výške maximálne 100 bodov. 

 

(3) Za študentskú vedeckú odbornú činnosť a odbornú reprezentáciu ÚM STU je možné 

prideliť študentovi body vo výške maximálne 80 bodov. 

 

(4) Za mimo odbornú reprezentáciu ÚM STU je možné prideliť študentovi body vo výške 

maximálne 40 bodov. 

 

Body získané pri jednotlivých aktivitách je možné získať viacnásobne (napr. pri opakovanej 

pomoci pri organizovaní podujatí) a je možné ich sčítanie, avšak maximálny dosiahnuteľný 

počet bodov rôznymi kombináciami je 100 bodov. 

 

Počet bodov pridelených študentovi podlieha uzneseniu Ubytovacej komisie študentského 

parlamentu ÚM STU. 

 

 
 

V Bratislave 29. 4. 2019 
 

 

 

 

        doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., v. r.  

              zástupca riaditeľa pre vzdelávanie 

       a predseda ubytovacej komisie ÚM STU 

 

 




