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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 

 


