
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 študentských organizáciách a akademickom senáte STU je možné  

študentovi prideliť body:  

 

člen AS STU        max. 80 bodov 

člen študentského parlamentu ÚM STU     max. 60 bodov 

člen rady ubytovaných študentov     max. 30 bodov 

 

2. Za aktívnu účasť a pomoc študentov na podujatiach organizovaných študentským 

parlamentom, ÚM STU a STU (Deň otvorených dverí, Deň plánovačov, Letná škola, 

aktivity súvisiace s propagáciou študijných programov na veľtrhoch, stredných 

školách a pod.), akciách organizovaných študentskými domovmi, kde sú študenti ÚM 

ubytovaní, na organizovaní súťaží na ústave, aktivít súvisiacich s dobrovoľníctvom 

v prospech spoločnosti a pod.), je možné študentovi prideliť body vo výške 

maximálne 100 bodov. 

 

3. Za študentskú vedeckú odbornú činnosť v ústavnom kole a odbornú reprezentáciu ÚM 

STU v rámci STU a SR, a tiež v medzinárodných projektoch, konferenciách 

a súťažiach je možné prideliť študentovi: 

na prvých troch miestach        max. 80 bodov 

za aktívnu účasť        max. 60 bodov 

 

4. Za mimo odbornú reprezentáciu ÚM STU (súťaž v umeleckej, športovej oblasti, 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 20. 5. 2021 
 

 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., v. r.    Bc. Adam Čecho, v. r. 

zástupca riaditeľa pre vzdelávanie    predseda ubytovacej  

a predseda ubytovacej komisie ÚM STU komisie Študentského parlamentu 

ÚM STU 



 


