Dodatok Stavebnej fakulty STU ku Kritériám pre prideľovanie ubytovania
študentom denného štúdia na STU
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia SvF STU je
vypracovaný na základe čl. 4, bodu 5 Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného
štúdia na STU.
(2) Horná hranica bodového hodnotenia, ktorú môže študent dosiahnuť na základe kategórií
definovaných dodatkom je maximálne 100 bodov. Dolná hranica hodnotenia nie je
definovaná.
a. Do tejto hranice sa nezapočítava hodnotenie podľa článku 2. bodu 6 – Bezplatné
darcovstvo krvi –týchto kritérií
(3) Ubytovacia komisia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa ďalej
bude uvádzať ako „UK SvF“
(4) Obdobie, za ktoré je možné požiadať o zápis dodatkových bodov je zhodné s posudzovaným
obdobím v zmysle kritérií1

Čl. 2
Dodatkové bodové hodnotenie
(1) Anonymné hodnotenie pedagogického procesu (ďalej len „AHPP“)
Študentovi, ktorý sa zapojí do AHPP bude pridelených 5 dodatkových bodov (ďalej len DB)
za každú účasť na posledných dvoch hodnoteniach pred prideľovaním DB.

(2) Aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii (ďalej len „ŠVK“)


Študentovi, ktorý sa aktívne zúčastnil s prácou a odprezentoval ju na ŠVK v predmetnom
akademickom roku, v ktorom žiada o ubytovanie, bude pridelených 10 DB.



Študentovi, ktorý sa umiestnil na prvých 3 miestach s prácou na ŠVK v predmetnom
akademickom roku, v ktorom žiada o ubytovanie, budú mu okrem bodov uvedených
v predchádzajúcom odseku pripočítané dodatkové body nasledovne:

1

o

3. miesto +10b

o

2. miesto +15b

o

1. miesto +20b
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Študentovi, ktorý sa umiestnil na prvých 3 miestach medzinárodnej ŠVK bude
pridelených ďalších 15 DB.

(3) Voľby do študentských orgánov
Za každú účasť na voľbách do nižšie spomenutých študentských orgánov bude študentovi
pridelený 1 DB. Voľby, na ktoré body môžu byť udelené sú nasledovné:
a) Študentská časť Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(ďalej len „ŠČ AS STU")
b) Študentská časť Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „ŠČ AS SvF STU")
c) Študentská rada vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“)
V prípade viacnásobného konania volieb v danom období sa do bodového hodnotenia
započítava účasť na každom termíne.

(4) Iná študentská činnosť
a) Členstvo v orgánoch
Predseda študentskej časti orgánu 2 môže svojmu členovi navrhnúť maximálne 75 DB na
základe vyhodnotenia jeho činnosti na jeho poste v danom období.

b) Členstvo v Združení študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „ZŠ SvF STU“)
Predseda ZŠ SvF STU môže členovi Rady ZŠ SvF STU navrhnúť maximálne 75 DB na
základe vyhodnotenia jeho činnosti v tejto organizácii.
Predseda ZŠ SvF STU môže členovi ZŠ SvF STU navrhnúť maximálne 25 DB na základe
vyhodnotenia činnosti študenta v danej organizácii.
Predseda ZŠ SvF STU môže študentovi SvF STU navrhnúť úpravu DB na základe
žiadosti organizácie alebo orgánu pri STU.
Predseda ZŠ SvF STU bude vopred informovaný organizáciou pri STU o akcií
a aktivitách, za ktoré žiadajú prideliť DB študentom SvF STU – o pláne danej akcie, s
bodovým rozvrhnutím za danú akciu aspoň týždeň pred konaním danej akcie
organizátormi danej akcie. Predseda ZŠ SvF STU si vyhradzuje právo rozhodnúť o
výške pridelených bodov za danú aktivitu tri pracovné dni pred konaním akcie.
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c) Členstvo v ostatných orgánoch a organizáciách
Predsedovia študentských orgánov a organizácií môžu svojim riadnym členom navrhnúť
maximálne 75 DB na základe vyhodnotenia ich činnosti v príslušných postoch
a funkciách v danom období.

d) Účasť na ostatných študentských súťažiach, konferenciách a iné aktivity
Študent SvF STU má právo požiadať UK SvF o pridelenie DB ak sa v posudzovanom
období zúčastnil študentských súťaží, konferencií prípadne iných aktivít 3. UK SvF môže
prideliť maximálne 50 DB.

(5) Body prideľované dekanom SvF STU
Dekan SvF STU môže študentovi SvF STU prideliť maximálne 100 DB.

(6) Elektronické odovzdanie potvrdení žiadostí
V prípade ak žiadateľ podá žiadosť elektronickým spôsobom stanoveným UK SvF má nárok
na získanie 2 DB vo forme bonusových dodatkových bodov (BDB) za každú jednu žiadosť.
V prípade, ak bude zistený rozpor medzi vyplnenými údajmi a skutočným stavom UK SvF má
právo neprideliť DB v predmetnej žiadosti ako aj neudeliť BDB žiadateľovi celkovo.
Žiadateľ vyplní žiadosť o DB prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na
webových stránkach Stavebnej fakulty (svf.stuba.sk) a Združenia študentov Stavebnej
fakulty STU (zssvf.sk). Následne žiadateľ odovzdá len požadované dokumenty spôsobmi
nižšie uvedenými. UK SvF skontroluje správnosť žiadosti a dokumentov. Ak nebude
potrebný žiaden ďalší zásah do žiadosti so strany UK, budú žiadateľovi pridelené BDB.

(7) Bezplatné darcovstvo krvi
Študentovi SvF STU bude za preukázané darcovstvo krvi v posudzovanom období
odpočítaných 8 DB od hodnotenia udeleného podľa Kritérií pre prideľovanie ubytovania
študentom denného štúdia STU čl.4, bodu 6 z dňa 5. mája 2015.

Čl.3
Spôsoby odovzdania potvrdení a žiadostí o zápis DB
(1) Žiadateľ o zápis dodatkových bodov môže žiadosť so všetkými náležitosťami stanovenými
UK SvF odovzdať
a. prostredníctvom podateľne fakulty
b. počas úradných hodín UK SvF STU
c. prostredníctvom elektronického formulára
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(2) Žiadateľ o zápis dodatkových bodov môže požadované dokumenty so všetkými náležitosťami
stanovenými UK SvF odovzdať
a. prostredníctvom podateľne fakulty
b. počas úradných hodín UK SvF STU
(3) Termín na odovzdanie predmetných dokumentov je stanovený UK STU

Všetky oznamy termínov týkajúcich sa ubytovania, zoznamy dokumentov potrebných
k žiadosti, Zásady a kritériá pre prideľovanie ubytovania, Dodatok ku kritériám pre prideľovanie
ubytovania sú zverejnené na internetovej stránke Stavebnej fakulty (www.svf.stuba.sk), Združenia
študentov SvF STU (www.zssvf.sk). Zoznamy prijatých žiadostí a výsledný poradovník sú zverejnené
na internetovej stránke www.ubytovanie.stuba.sk.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(4) Žiadosti o prideľovanie DB z titulov spomenutých v čl.2, bodu 4 tohto dokumentu
odovzdávajú predsedovania jednotlivých žiadajúcich subjektov4 na hlavičkovom papieri
daného subjektu s podpisom predsedu a pečiatkou.
(5) Žiadosti o prideľovanie DB z titulov spomenutých v čl.2, bodu 4 tohto dokumentu má právo
UK SvF prehodnotiť a upraviť. Za týmto účelom môže žiadať o doplňujúce informácie, ktoré
jej v prípade potreby budú poskytnuté.

Bratislava, 20. mája 2016

______________________________

______________________________

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
člen Ubytovacej komisie SvF,

Dekan Stavebnej fakulty STU

prodekan pre vzťahy s verejnosťou

______________________________
Michal Karpel.
Predseda ZŠ SvF STU, zástupca študentov
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