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Kritéria pre pride ovanie ubytovania tudentom 
denného túdia na FIIT STU 

l. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Kritéria pre pride ovanie ubytovania sa vypracovávajú za ú elom zostavenia poradovníka 

iadate ov o ubytovanie v tudentskom domove ( D). V prípade neposta ujúceho po tu 

pridelen ch miest v D pre tudentov FIIT STU sa ubytovanie pride uje na základe 

zostaveného poradovníka. Kritéria nerozhodujú a nevpl vajú na pridelenie konkrétneho 

ubytovania v D. 

(2) Pridelenie ubytovania v D nie je nárokovate né. 

l. 2 
Organiza né zásady 

(1) Za oprávneného iadate a o ubytovanie v D sa pova uje tudent denného túdia na FIIT 

STU, ktor  si podal iados  o pridelenie ubytovania na tudijnom oddelení FIIT STU 

( O) v termíne stanovenom Ubytovacou komisiou FIIT STU (UK) a jeho trvalé bydlisko 

nie je Bratislava-mesto. Sú as ou iadosti sú aj v etky doklady po adované O. 

(2) Za ú elom pride ovania bodového hodnotenia ( lánok 4) sa posudzované obdobie za ína 

prv m d om po skon ení podávania iadostí o ubytovanie v predchádzajúcom akad. roku 

a kon í posledn m d om podávania iadostí v be nom akad. roku. 

(3) iadatelia o ubytovanie sú zaradení do poradovníka na základe získan ch bodov za 

tudijné v sledky a iné oblasti pod a lánku 4. Za podanie iadosti o pridelenie 
ubytovania sa pova uje iadate om odsúhlasené (pod a pravidiel zverejnen ch O)  
vypo ítané bodové hodnotenie (zverejnené O). iados  si podávajú aj tudenti 

bakalárskeho túdia na FIIT STU, ktorí majú predpoklad ukon i  túdium v danom akad. 

roku a ktorí si podali prihlá ku na in inierske túdium na FIIT STU. iados  o pridelenie 

ubytovania iadate  odsúhlasí aj v prípade, ak nesúhlasí s vypo ítan m po tom bodov. Na 

túto skuto nos  v ak upozorní referentku O, ktorá v príslu nom zozname iadate ov 

zaznamená iadanú zmenu a neskôr skontroluje oprávnenos  tejto po iadavky. Ak 

po iadavka bola oprávnená, referentka O upraví bodové hodnotenie v zmysle t chto 

kritérií. 

(4) iadosti o ubytovanie spracováva a poradovník iadate ov zostavuje UK. Oprávnen m 

iadate om o ubytovanie v D sa pride uje bodové hodnotenie pod a lánku 4. 

(5) Z pridelenej kapacity miest sa ubytovanie pride uje v nasledujúcom poradí: zahrani ní 

tudenti, tudenti v poradovníku. 

(6) V etky oznamy oh adne ubytovania sú zverej ované na webovej stránke fakulty 

(www.fiit.stuba.sk) v sekcii Informácie o túdiu > slu by > Ubytovanie. 
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l. 3 
V eobecné zásady 

(1) tudenti, ktorí boli z dôvodu poru enia ubytovacieho poriadku vylú ení zo D, budú 

penalizovaní 100 bodmi  pri pride ovaní ubytovania na nasledujúci akad. rok. 

(2) Za ka dé preukázané hrubé poru enie ubytovacieho poriadku D v posudzovanom období 

bude bodové hodnotenie získané pod a lánku 4 zní ené o maximálne 25 bodov. 

tudentom, vo i ktor m D v posudzovanom období eviduje alebo evidoval poh adávku 

v minimálnej v ke sumy bytného na jeden mesiac (pre príslu né lô ko pod a cenníka 

ubytovania) v trvaní 10 a viac pracovn ch dní, bude bodové hodnotenie získané pod a 

lánku 4 zní ené o maximálne 100 bodov. Za dodanie zoznamu mien ako aj navrhnutého 

zní enia bodov zodpovedá riadite  D. Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo posúdi  

dodan  zoznam ako aj zmeni  navrhnuté zní enie po tu bodov. 

(3) tudenti, ktor m bolo pridelené ubytovanie v rámci inej fakulty, nemajú nárok na 

pridelenie ubytovania z kvóty pridelenej FIIT STU. 

(4) tudentovi, pri zistení skuto nosti, e získal ubytovanie aj v rámci inej fakulty, alebo 

pridelené miesto poskytol tretej osobe, bude ubytovanie okam ite zru ené a nebude sa 

akceptova  ani jeho iados  o pridelenie ubytovania pre nasledujúci akad. rok. 

(5) Ak nebude fakulte pridelen  dostato n  po et miest na ubytovanie, UK má pri 

iadate och s dostato n m po tom bodov právo bra  do úvahy asovú dostupnos  fakulty 

z miesta ich trvalého bydliska a ubytovanie prideli  iba v prípade vo n ch kapacít v D. 

(6) tudent, ktorému je pridelené ubytovanie, je povinn  ubytova  sa v termíne do 5 

pracovn ch dní od dátumu pridelenia ubytovania (pokia  UK nestanoví in  termín). 

V prípade, e sa tudent v danom termíne neubytuje a ani neoznámi dôvod neubytovania 

sa, bude vylú en  z poradovníka iadate ov o ubytovanie a nebude sa akceptova  ani jeho 

iados  o pridelenie ubytovania pre nasledujúci akad. rok. 

(7) tudenti, ktorí iadajú o ubytovanie zo zdravotn ch dôvodov, musia k iadosti dolo i  

lekársku správu odborného lekára v termíne podávania iadostí. Pri nedodr aní termínu 

alebo v prípade, e lekárske správy nebudú od odborného lekára, budú tieto iadosti 

akceptované iba vo v nimo n ch prípadoch. Zdravotné dôvody posudzuje ubytovacia 

komisia na základe dolo en ch lekárskych správ, pod a ktor ch zara uje tudentov do 4 

skupín 

a) zdravotne a ko postihnut  (preukaz Z P); tudentom spadajúcich do tejto skupiny sa 

pride uje 200 bodov k bodovému hodnoteniu (BH) 

b) ve mi vá ne zdravotné dôvody; tudentom spadajúcich do tejto skupiny sa pride uje 

100 bodov k BH 

c) vá ne zdravotné dôvody; tudentom spadajúcich do tejto skupiny sa pride uje 50 

bodov k BH 

d) nedostato ne podlo ené zdravotné dôvody, menej vá ne zdravotné dôvody a pod.; 

tudentom spadajúcich do tejto skupiny sa pride uje 0 bodov k BH. 

V prípade rovnakého po tu bodov na ubytovanie si UK vyhradzuje právo bra  do úvahy aj 

po et získan ch bodov pod a lánku 4. 

(8) tudentom nastupujúcim do 1. ro níka v prvom a druhom stupni vysoko kolského túdia 

sa pride ujú miesta z vy lenenej kapacity miest pre ubytovanie tudentov 1. ro níka 

v zmysle bodu (5) tohto lánku (kapacitu pre 1 ro ník bakalárskeho túdia ako aj kapacitu 
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pre 1 ro ník in inierskeho túdia vy le uje z prideleného po tu miest UK). V nimku 

tvoria tudenti nastupujúci do 1. ro níka bakalárskeho a in inierskeho túdia, ktorí u  raz 

boli tudentmi daného stup a vysoko kolského túdia (aj na in ch univerzitách nielen na 

STU). T mto tudentom sa ubytovanie pride uje iba v prípade vo n ch kapacít v D. 

l. 4 
Bodové hodnotenie 

(1) Základ bodového hodnotenia tvorí hodnotenie za tudijnú as  – prospech, ktoré mô e 

by  nav ené alebo zní ené o bodové hodnotenie z in ch oblastí – lánok 3, odsek (1) a 

(2) a lánok 4, odsek (3) a  (8). Horná hranica nav enia je 120 bodov, pri om sa do tohto 

nav enia nezapo ítavajú body pod a lánku 3 odsek (7) a lánku 4 odsek (4). 

(2) tudijná as  – prospech 

a) Hodnotenie sa vypo ítava ku d u podania iadosti. Pri v po te hodnotenia za 

prospech sa hodnotia posledné dva tudijné semestre. 

b) tudentom 1. ro níka bakalárskeho a in inierskeho túdia sa hodnotí len absolvovan  

zimn  semester be ného akad. roka. 

c) tudentom posledného roku bakalárskeho túdia na FIIT STU, ktorí budú pokra ova  

v in inierskom túdiu na FIIT STU, sa bodové hodnotenie za prospech zapo íta a  po 

ukon ení prijímacieho konania na in inierske túdium. V P je v tomto prípade vá en  

tudijn  priemer za celé bakalárske túdium. 

d) Do bodového hodnotenia sa po ítajú v sledky v etk ch skú ok, ktoré mal tudent 

absolvova  (písmeno a) tohto odseku). Predmety, ktoré si tudent zapísal v oboch 

semestroch a do daného termínu ich neabsolvoval, sa do hodnotenia zapo ítavajú 

známkou FX. Bodové hodnotenie (BH) tudenta sa vypo íta na základe vá eného 

tudijného priemeru (V P) takto: 

VSPBH = 500  

100=
i

ii

K

hK
VSP  

kde 
ii

hK  je sú in kreditov a íselného hodnotenia jednotliv ch predmetov a 
i

K  

je sú et zapísan ch kreditov za posudzované obdobie. 

Body za známky v   klasifika n ch stup och (známka = íselné hodnotenie) sú 

nasledujúce: 

A = 1.0, B = 1.5, C = 2.0, D = 2.5, E = 3.0, FX = 4.0, 

(3) asová dostupnos  

Penalizácia tudentov za asovú dostupnos  trvalého bydliska od miesta v u by sa 

ude uje pod a nasledujúcich kritérií. (Uva ujú sa v etky priame vnútro tátne linky mimo 

mestskej hromadnej dopravy. V prípade, e priama linka neexistuje, uva uje sa najmen í 

sú et asov ch dostupností priamych liniek do cie ovej stanice): 

a) tudenti, ktor ch asová dostupnos  bydliska od miesta v u by je men ia ako 30 

minút (vrátane) sa penalizujú 200 bodmi 
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b) tudenti, ktor ch asová dostupnos  bydliska od miesta v u by je nad 30 minút 

a sú asne pod 45 minút (vrátane) sa penalizujú 100 bodmi 

c) tudenti, ktor ch asová dostupnos  bydliska od miesta v u by je nad 45 minút 

a sú asne pod 60 minút (vrátane) sa penalizujú 50 bodmi 

d) tudenti, ktor ch asová dostupnos  bydliska od miesta v u by je nad 60 minút nie sú 

pod a tohto odseku penalizovaní 

(4) Sociálne kritérium 

Pri pride ovaní bodov sa vychádza z kritérií pre poskytovanie sociálneho tipendia, 

t.j. body sú automaticky pridelené poberate om sociálneho tipendia pod a stavu 

k poslednému d u podávania iadostí o ubytovanie a to vo v ke 35 bodov. 

(5) tudentská vedecká a odborná innos  

a) tudenti, ktorí sa aktívne zú astnia s v sledkami svojej práce na fakultnej prehliadke 

prác tudentskej vedeckej innosti (IIT SRC) konanej v be nom akad. roku, získajú 

nasledujúce bodové hodnotenie: 

i) 60 bodov – dr itelia ocenení; v prípade, e má práca viacer ch autorov, body 

získava ka d  autor. V prípade, ak tudent získa viacero ocenení za jednu prácu, 

do bodového hodnotenia sa mu zapo ítava iba jedno. 

ii) 30 bodov – ú astník pri zaradení plného príspevku v zborníku konferencie 

a prezentácii práce na konferencii, pri om v prípade viacer ch autorov sa body 

medzi nich rovnomerne rozdelia. 

iii) 15 bodov – ú astník pri zaradení roz íreného abstraktu v zborníku konferencie 

a prezentácii práce na konferencii, pri om v prípade viacer ch autorov sa body 

medzi nich rovnomerne rozdelia. 

b) tudenti, ktorí sa zú ast ujú v posudzovanom období odborn ch inností 

v organiza n ch zlo kách fakulty mimo rámca svojej v u by mô u získa  maximálne 

60 bodov. Odborná innos  s opisom náplne musí by  potvrdená vedúcim 

pracovníkom príslu nej zlo ky fakulty, ktorej lenom je pracovník, ktor  vedie 

odbornú innos  tudenta. 

(6) portová reprezentácia fakulty/univerzity v posudzovanom období, preukázaná 

patri n m dokladom: 

a) 60 bodov – umiestnenie na 1. a  3. mieste v portov ch sú a iach medziuniverzitného 

charakteru. 

b) 45 bodov – umiestnenie na 1. mieste v portov ch sú a iach medzifakultného 

charakteru v rámci STU. 

c) 30 bodov – pravidelná reprezentácia fakulty/univerzity na portov ch sú a iach. 

Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo posúdi  oprávnenos  po iadavky. 

(7) Iná tudentská innos  

a) innos  v súlade s formovaním vedomostného a profesionálneho rastu 
v prospech tudentov FIIT 

maximálne 100 bodov 

Ak ide o organizáciu, táto dodá usporiadan  zoznam tudentov spolu s opisom ich 

inností. Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo obmedzi  celkov  po et tudentov, 
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ktor m mô e by  pridelené bodové hodnotenie ako aj ur i  pridelen  po et bodov. 

V prípade obmedzenia po tu tudentov komisia prihliada na poradie v dodan ch 

zoznamoch. V prípade, ak tudent aktívne pôsobí vo viacer ch organizáciách, do 

bodového hodnotenia sa mu zapo ítava iba jedno - najvy ie hodnotenie. 

b) Ú as  na in ch aktivitách schválen ch UK pre dan  akademick  rok. O t chto 

aktivitách bude UK tudentov vopred informova  a vyhradzuje si právo rozhodnú  

o v ke pridelen ch bodov za danú aktivitu. 

max. 20 bodov za aktivitu. 

c) Aktívna ú as  na zabezpe ení akcií organizovan ch fakultou (napr. sú a  ProFIIT, 

De  otvoren ch dverí, lenstvo vo volebnej komisii pri vo bách do akademickej 

samosprávy) v posudzovanom období. 

10 bodov za akciu. 

(8) Bezplatné darcovstvo krvi v posudzovanom období 

15 bodov za ka dé preukázate né darovanie dokladované preukazom darcu krvi, 
maximálne v ak za 3 darovania. V prípade, e iadate  dodá potvrdenie o nemo nosti 

darova  krv (po as celého posudzovaného obdobia) od odborného lekára, získava 25 

bodov.  

l. 5 
Závere né ustanovenia 

(1) tudent má právo z vá nych zdravotn ch a sociálnych dôvodov poda  odvolanie proti 

neprideleniu ubytovania. 

(2) Ak si tudent podá odvolanie, ubytovacia komisia sa ním bude zaobera  iba v prípade, 
ak bude dolo ené zodpovedajúcimi dokladmi v súlade s t mito kritériami. 

Bratislava 20. apríla 2009                                                Margaréta Koto ová, v.r. 

predsedky a ubytovacej komisie FIIT  


