
DODATOK 

ku Kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na Ústave 

manažmentu STU v Bratislave na akademický rok 2022/2023 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia  

Tento dodatok bol vypracovaný v súlade s prílohou 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 dodatkov 1-3 / smernice 

rektora číslo: 3/2017 – SR/) , a je doplnkom pre bodové hodnotenie podľa článku 4, ods. 6 „Bodové 

hodnotenie“. 

Čl. 2 

Bodové hodnotenie za iné aktivity 

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. Členstvo vo volebných študentských organizáciách a akademickom senáte 

 

člen AS STU                     max. 80 bodov 

člen študentského parlamentu ÚM STU                 max. 60 bodov 

člen rady ubytovaných študentov                  max. 30 bodov 

člen ubytovacej komisie                  max. 30 bodov 

člen ŠRVŠ                    max. 35 bodov 

 

2. 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:  

 

1. miesto                 40 bodov 

2. miesto                 30 bodov 

3. miesto                 20 bodov 

za aktívnu účasť                         10 bodov 

 

3. Za aktívnu účasť študentov v spolkoch a organizáciách, pomoc študentov na podujatiach 

organizovaných študentským parlamentom ÚM STU a STU a inými študentskými organizáciami 

je možné študentovi prideliť:  

 

Deň otvorených dverí                   max. 15 bodov 

Deň plánovačov                    max. 20 bodov 

Letná škola                     max. 15 bodov 

Veľtrh vysokých škôl                   max. 35 bodov 



Propagácia ÚM STU na stredných školách                max. 35 bodov 

Člen organizácie BEST                   max. 40 bodov 

Člen študentskej organizácie v rámci STU                max. 50 bodov 

Organizácia aktivít/podujatí ŠP ÚM STU                 max. 40 bodov 

Organizácia aktivít/podujatí inou školskou organizáciou               max. 40 bodov 

 

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

Radou ubytovaných študentov (RUŠ), môžu získať 15 bodov za 1 akciu (za rok max. 30 bodov) 

 

5. Za mimo odbornú reprezentáciu ÚM STU (súťaž v umeleckej, športovej oblasti, je možné 

prideliť študentovi body vo výške maximálne 40 bodov. 

 

6. Ubytovacia komisia ÚM STU môže prideliť študentovi max. 50 bodov za aktivity v prospech 

fakulty, ktoré nie sú uvedené v Kritériách STU pre prideľovanie ubytovania, ani dodatku ÚM 

STU k týmto kritériám, na základe žiadosti a predložených dokladov. 

 

 

Počet bodov, ktoré môže študent získať na základe kategórií definovaných v tomto dodatku, je 

maximálne 100 bodov. 

 

 

V Bratislave 20. 5. 2022 

 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., v. r.          Bc. Filip Kušnír, v. r. 

zástupca riaditeľa pre vzdelávanie          predseda ubytovacej 

a predseda ubytovacej komisie ÚM STU         komisie Študentského parlamentu 

     ÚM STU 


