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Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom  denného štúdia na 

STU podľa článku 4 bodu 6 pre študentov FEI STU Bratislava 

 

1) Výsledky odbornej a vedeckej činnosti 

Študentom, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na odbornom alebo vedeckom 

podujatí konanom v posudzovanom období, bude pripočítaných maximálne 100 bodov na základe 

odporúčania komisie príslušnej sekcie ŠVOČ, alebo pedagogického vedúceho a prodekana.   

V prípade viacerých autorov sa body medzi nich rozdelia podľa ich autorského podielu.  

 

2) Aktivita v prospech FEI STU 

Študentom, ktorí aktívne pôsobia v činnostiach v prospech STU alebo FEI STU (napr. propagácia 

univerzity / fakulty, riešenie výskumných grantov, tútorstvo študentov a podobne), bude 

pripočítaných maximálne 30 bodov. 

 

3) Antibordel - upratovanie okolia ŠD alebo fakulty STU 

Študentom, ktorí sa aktívne zúčastnia v posudzovanom období na upratovaní okolia ŠD alebo 

fakulty STU počas akcie organizovanej Radou ubytovaných študentov (RUŠ), bude pripočítaných 

maximálne 15 bodov. 

 

 

4) Aktivita v študentských organizáciách FEI STU 

a) Zapísaných pod STU alebo fakultou STU, Rade ubytovaných študentov alebo 

Akademickom senáte 

Študentom, ktorí aktívne pôsobia v študentských organizáciách zapísaných pod STU 

alebo fakultou STU, Rade ubytovaných študentov alebo Akademickom senáte, bude 

pripočítaných maximálne 70 bodov. 

b) nezapísaných pod STU alebo fakultou STU 

Študentom, ktorí aktívne pôsobia v študentských organizáciách mimo STU alebo fakulty 

STU, bude pripočítaných maximálne 30 bodov. 

 

V prípade, ak študent aktívne pôsobí vo viacerých organizáciách, do bodového hodnotenia sa 

mu započítava iba jedno, a to najvyššie hodnotenie. 

 

5) Každý študent môže v súčte za body 1 až 4 získať maximálne 100 bodov. 

 

6) Študentom, ktorí budú v aktuálnom akademickom roku vylúčení zo štúdia pre nesplnenie 

požiadaviek, sa ubytovanie zruší. Týmto študentom budú v AIS odobraté body, ktoré získali za 

aktivitu v študentských organizáciách a za upratovanie okolia ŠD alebo fakulty STU. 

 

V Bratislave, 31. 01. 2022 

  Ing. Stanislav Sojak, PhD., v. r. 

           prodekan FEI STU 

           predseda ubytovacej komisie FEI STU 


