
                             

Dodatok FCHPT ku kritériám pre prideľovanie ubytovania 

študentom denného štúdia na STU 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Tento dodatok bol vypracovaný v súlade s Prílohou číslo 1 k smernici rektora číslo 3/2017 - 

SR zo dňa 30. 06. 2017 Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku číslo 1 zo dňa 06. 09. 2018 a 

dodatku číslo 2 zo dňa 21. 01. 2020, článku 4 ods. 6.  

 

Čl. 2 

Bodové hodnotenie iných aktivít pre daný akademický rok 

 

(1) Počet bodov, ktoré môže študent získať na základe kategórií definovaných v tomto 

dodatku, je maximálne 100 bodov. 

 

(2) O pridelení bodov informuje písomne zástupca príslušnej organizácie Ubytovaciu 

komisiu FCHPT v termínoch, ktoré sú zverejnené v ubytovacom systéme STU. 

 
(3) Členstvo a práca v spolkoch a organizáciách: 

 

CHEM - spolok študentov FCHPT STU   max. 70 bodov 

Študentská rada vysokých škôl max. 50 bodov 

AS STU, AS FCHPT STU max. 50 bodov 

YNET max. 40 bodov 

IKMG      max. 40 bodov 

Ubytovacia komisia FCHPT max. 40 bodov  

Rada ubytovaných študentov max. 30 bodov 

ESN max. 30 bodov 

BEST max. 30 bodov 

AZU max. 30 bodov 

MMC max. 25 bodov 
 



                             

(4) Študentská vedecká a odborná činnosť 

Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na univerzitnej alebo 

celoslovenskej/medzinárodnej prehliadke prác študentskej vedeckej činnosti konanej v 

hodnotiacom období, získajú nasledujúce bodové hodnotenie: 

1. miesto 30/35 bodov 

2. miesto 20/25 bodov 

3. miesto 10/15 bodov 

 účasť bez umiestnenia na 1.-3. mieste   5/5   bodov  

V prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý autor. Ak študent získa 

viacero ocenení, do bodového hodnotenia sa mu započítava iba jedno. 

 

(5) Upratovanie okolia ŠDaJ 

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

Radou ubytovaných študentov (RUŠ), môžu získať 10 bodov za 1 akciu (max. 10 bodov za 

daný akademický rok). 

 

(6) Iná preukázateľná aktivita v prospech fakulty alebo STU 

 

Ubytovacia komisia FCHPT môže prideliť študentovi max. 50 bodov za aktivity 

v prospech fakulty, ktoré nie sú uvedené v Kritériách STU pre prideľovanie 

ubytovania, ani dodatku FCHPT k týmto kritériám, na základe žiadosti a 

predložených dokladov. 
 

(7) Body prideľované dekanom FCHPT STU 
 

Dekan FCHPT STU môže prideliť študentovi max. 50 bodov v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa. 

 

 

 

V Bratislave. 12. januára 2021 

 

 
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

predsedníčka UK FCHPT dekan FCHPT 


