
Bodové hodnotenie pre ubytovanie 

Ahojte, veríme, že náš minulý článok u ubytovaní a o práci Ubytovacej komisie 

FCHPT vás zaujal, a že máte jasnejšie v tom, kto z nás, čo a kedy robí. Dnes sme si pre vás 

pripravili článok o bodovom hodnotení, za čo a koľko bodov môžete získať k ubytovaniu. 

Ako všetci viete, podľa množstva získaných bodov sa tvorí poradovník, na základe ktorého sa 

prideľuje ubytovanie. 

Body k ubytovaniu sa prideľujú na základe Kritérií pre prideľovanie ubytovania 

študentom denného štúdia na STU, ktoré sú pre všetky fakulty STU jednotné. A potom 

existuje Dodatok FCHPT ku kritériám pre prideľovania ubytovania študentom denného štúdia 

na STU. Oba tieto dokumenty nájdete na našej stránke ubytovania: 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/ubytovanie.html?page_id=2462  

 Najviac bodov k ubytovaniu môže študent získať za svoj prospech a výsledky v škole. 

Tieto body udeľuje študentovi akademický informačný systém automaticky podľa priemeru. 

Za vzdialenosť sa body neprideľujú už niekoľko rokov. Časová dostupnosť trvalého bydliska 

študenta od Bratislavy hromadnou dopravou, ktorá je menšia ako 60 minút, je penalizovaná, t. 

j. študent stráca body. Body sa prideľujú za zdravotné dôvody, pričom každý študent musí 

odovzdať lekársku správu od odborného lekára a tá sa posudzuje individuálne. Pridelenie 

bodov za sociálne kritérium vychádza z kritérií pre poskytovanie sociálneho štipendia, t.j. 

body sú automaticky pridelené poberateľom sociálneho štipendia za aktuálny akademický rok 

vo výške 35 bodov.  Študenti, ktorí doručia úmrtný list rodiča a svoj rodný list, získavajú 

50bodov (jednostranná sirota) resp. 100bodov (obojstranná sirota). Bezplatné darcovstvo krvi 

v posudzovanom období je hodnotené 15 bodmi za každé preukázateľné darovanie krvi 

dokladované preukazom darcu krvi, maximálne však za 2 darovania v danom akademickom 

roku.  

Aktívni študenti FCHPT môžu získať množstvo bodov aj za rôzne mimoškolské 

aktivity a činnosť v rôznych študentských organizáciách. Členstvo v organizáciách je 

hodnotené nasledovne: Študentský parlament FCHPT – podľa aktivity max.70 bodov, Rada 

ubytovaných študentov max. 30 bodov, Ubytovacia komisia max. 30 bodov, BEST max. 40 

bodov, ESN max. 40 bodov, MMC max. 30 bodov, Aqua klub max. 15 bodov, Radikál max. 

40 bodov a CHEMNET max. 40 bodov.  



Ubytovacia komisia FCHPT môže rozhodnúť aj o pridelení 35 bodov za inú 

preukázateľnú činnosť v prospech našej fakulty. Študenti môže získať body aj za športovú 

reprezentáciu fakulty, a to 30 bodov za aktívnu účasť na tréningoch 

a pravidelnú reprezentáciu na rôznych medzifakultných a medziuniverzitných súťažiach, 

pričom za 1. miesto pri súťažiach medzi fakultami alebo ústavmi v rámci STU sa získava 45 

bodov a za 1. až 3. miesto v medziuniverzitných súťažiach študent dostáva 60 bodov. 

  Za študentskú vedeckú a odbornú činnosť (napr. Študentská vedecká konferencia) 

môže študent získať taktiež body. Za 1.umiestnenie 30 bodov, za 2.miesto 20 bodov a za 3. 

miesto 10 bodov. Na záver za tzv. „antibordel“, ktorý je organizovaný Radou ubytovaných 

študentov, môže študent za 1 účasť získať 20 bodov. 

Za každú účasť na termíne volieb do nasledujúcich študentských organizácií: 

študentská časť Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

študentská časť Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Študentská rada vysokých škôl, Rada 

ubytovaných študentov, sa študentovi pripíše 5 bodov, maximálne 15 bodov za daný 

akademický rok. 

Dekan FCHPT STU môže študentovi v prípadoch hodných osobitného zreteľa  

prideliť maximálne 100 bodov 

  Dúfame, že sme vám o čosi viac priblížili to, ako to s prideľovaním bodov na FCHPT 

funguje a ostáva nám už len zaželať vám veľa šťastia pri získavaní bodov a úspešnom 

pridelení miesta na internáte.  

 


