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Kritériá pre pride ľovanie ubytovania študentom 
denného štúdia na FIIT STU 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Kritériá pre prideľovanie ubytovania sa vypracovávajú za účelom zostavenia poradovníka 
žiadateľov o ubytovanie v študentskom domove (ŠD). V prípade nepostačujúceho počtu 
pridelených miest v ŠD pre študentov FIIT STU sa ubytovanie prideľuje na základe 
zostaveného poradovníka. Kritéria nerozhodujú a nevplývajú na pridelenie konkrétneho 
ubytovania v ŠD. 

(2) Pridelenie ubytovania v ŠD nie je nárokovateľné. 

Čl. 2 
Organizačné zásady 

(1) Za oprávneného žiadateľa o ubytovanie v ŠD sa považuje študent denného štúdia na FIIT 
STU, ktorý si podal žiadosť o pridelenie ubytovania podľa pokynov Študijného oddelenia 
FIIT STU (ŠO) v termíne stanovenom Ubytovacou komisiou FIIT STU (UK) a jeho trvalé 
bydlisko nie je Bratislava-mesto. Súčasťou žiadosti sú aj všetky doklady požadované ŠO. 

(2) Za účelom prideľovania bodového hodnotenia (článok 4, ods. 1 až 7) sa posudzované 
obdobie začína 1. júna v predchádzajúcom akad. roku a končí 31. mája v aktuálnom akad. 
roku. 

(3) Žiadatelia o ubytovanie sú zaradení do poradovníka na základe získaných bodov za 
študijné výsledky a iné oblasti podľa článku 4. Za podanie žiadosti o pridelenie 
ubytovania sa považuje žiadateľom odsúhlasené (podľa pravidiel zverejnených ŠO)  
vypočítané bodové hodnotenie (zverejnené ŠO). Žiadosť si podávajú aj študenti 
bakalárskeho štúdia na FIIT STU, ktorí majú predpoklad ukončiť štúdium v danom akad. 
roku a ktorí si podali prihlášku na inžinierske štúdium na FIIT STU. Žiadosť o pridelenie 
ubytovania žiadateľ odsúhlasí aj v prípade, ak nesúhlasí s vypočítaným počtom bodov. Na 
túto skutočnosť však upozorní referentku ŠO, ktorá neskôr skontroluje oprávnenosť tejto 
požiadavky. Ak požiadavka bola oprávnená, referentka ŠO upraví bodové hodnotenie 
v zmysle týchto kritérií. 

(4) Žiadosti o ubytovanie spracováva a poradovník žiadateľov zostavuje UK. Oprávneným 
žiadateľom o ubytovanie v ŠD sa prideľuje bodové hodnotenie podľa článku 4. 

(5) Z pridelenej kapacity miest sa ubytovanie prideľuje v nasledujúcom poradí: zahraniční 
študenti, študenti v poradovníku. 

(6) Všetky oznamy ohľadne ubytovania sú zverejňované v informačnom systéme 
ubytovanie.stuba.sk a na webovej stránke fakulty (www.fiit.stuba.sk) v sekcii Informácie 
o štúdiu > služby > ubytovanie. 
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Čl. 3 
Všeobecné zásady 

(1) Študenti, ktorí boli z dôvodu porušenia ubytovacieho poriadku vylúčení zo ŠD, budú 
penalizovaní 100 bodmi  pri prideľovaní ubytovania na nasledujúci akad. rok. 

(2) Za každé preukázané hrubé porušenie ubytovacieho poriadku ŠD v posudzovanom období 
bude bodové hodnotenie získané podľa článku 4 znížené o maximálne 25 bodov. 
Študentom, voči ktorým ŠD v posudzovanom období eviduje alebo evidoval pohľadávku 
v minimálnej výške sumy bytného na jeden mesiac (pre príslušné lôžko podľa cenníka 
ubytovania) v trvaní 10 a viac pracovných dní, bude bodové hodnotenie získané podľa 
článku 4 znížené o maximálne 100 bodov. Za dodanie zoznamu mien ako aj navrhnutého 
zníženia bodov zodpovedá riaditeľ ŠD. Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo posúdiť 
dodaný zoznam ako aj zmeniť navrhnuté zníženie počtu bodov. 

(3) Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie v rámci inej fakulty, nemajú nárok na 
pridelenie ubytovania z kvóty pridelenej FIIT STU. 

(4) Študentovi, pri zistení skutočnosti, že získal ubytovanie aj v rámci inej vysokej školy, 
alebo pridelené miesto poskytol inej osobe, bude ubytovanie okamžite zrušené a nebude 
sa akceptovať ani jeho žiadosť o pridelenie ubytovania pre nasledujúci akad. rok. 

(5) Ak nebude fakulte pridelený dostatočný počet miest na ubytovanie, UK má pri 
žiadateľoch s dostatočným počtom bodov právo brať do úvahy časovú dostupnosť fakulty 
z miesta ich trvalého bydliska a ubytovanie prideliť iba v prípade voľných kapacít v ŠD. 

(6) Študent, ktorému je pridelené ubytovanie, je povinný ubytovať sa v termíne do 5 
pracovných dní od dátumu pridelenia ubytovania, pokiaľ UK alebo príslušný ŠD 
nestanoví iný termín. V prípade, že sa študent v danom termíne neubytuje a ani neoznámi 
dôvod neubytovania sa, bude vylúčený z poradovníka žiadateľov o ubytovanie a nebude 
sa akceptovať ani jeho žiadosť o pridelenie ubytovania pre nasledujúci akad. rok. 

(7) Študenti, ktorí žiadajú o ubytovanie zo zdravotných dôvodov, musia k žiadosti doložiť 
lekársku správu odborného lekára v termíne stanovenom UK. Pri nedodržaní termínu 
alebo v prípade, že lekárske správy nebudú od odborného lekára, budú tieto žiadosti 
akceptované iba vo výnimočných prípadoch. Zdravotné dôvody posudzuje ubytovacia 
komisia na základe doložených lekárskych správ, podľa ktorých zaraďuje študentov do 
4 skupín: 

a) zdravotne ťažko postihnutý (preukaz ZŤP); študentom spadajúcich do tejto skupiny sa 
prideľuje 200 bodov k bodovému hodnoteniu (BH), 

b) veľmi vážne zdravotné dôvody; študentom spadajúcich do tejto skupiny sa prideľuje 
100 bodov k BH, 

c) vážne zdravotné dôvody; študentom spadajúcich do tejto skupiny sa prideľuje 50 
bodov k BH, 

d) nedostatočne podložené zdravotné dôvody, menej vážne zdravotné dôvody a pod.; 
študentom spadajúcich do tejto skupiny sa prideľuje 0 bodov k BH. 

V prípade rovnakého počtu bodov na ubytovanie si UK vyhradzuje právo brať do úvahy aj 
počet získaných bodov podľa článku 4. 

(8) Študentom nastupujúcim do 1. ročníka v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia, 
ktorí ešte neštudovali na FIIT STU sa prideľujú miesta z vyčlenenej kapacity miest pre 
ubytovanie študentov 1. ročníka v zmysle bodu (5) tohto článku (kapacitu pre 1 ročník 
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bakalárskeho štúdia ako aj kapacitu pre 1 ročník inžinierskeho štúdia vyčleňuje z 
prideleného počtu miest UK). Výnimku tvoria študenti nastupujúci do 1. ročníka 
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí už raz boli študentmi daného stupňa 
vysokoškolského štúdia (aj na iných vysokých školách, nielen na STU). Týmto študentom 
sa ubytovanie prideľuje iba v prípade voľných kapacít v ŠD. 

Čl. 4 
Bodové hodnotenie 

(1) Základ bodového hodnotenia tvorí hodnotenie za študijnú časť – prospech, ktoré môže 
byť navýšené alebo znížené o bodové hodnotenie z iných oblastí – článok 3, odsek (1) a 
(2) a článok 4, odsek (3) až (9). 

(2) Študijná časť – prospech 

a) Pri výpočte hodnotenia za prospech sa hodnotia všetky študijné semestre aktuálneho 
stupňa štúdia okrem posledného.  

b) Študentom posledného roku bakalárskeho štúdia na FIIT STU, ktorí budú pokračovať 
v inžinierskom štúdiu na FIIT STU, sa bodové hodnotenie za prospech započíta až po 
ukončení prijímacieho konania na inžinierske štúdium (písmeno a) tohto odseku). 

c) Do bodového hodnotenia sa počítajú výsledky všetkých skúšok, ktoré mal študent 
absolvovať (písmeno a) tohto odseku). Predmety, ktoré si študent zapísal 
v hodnotených  semestroch a do daného termínu ich neabsolvoval, sa do hodnotenia 
započítavajú známkou FX. Bodové hodnotenie (BH) študenta sa vypočíta na základe 
váženého študijného priemeru (VŠP) takto: 
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kde ii hK ⋅  je súčin kreditov a číselného hodnotenia jednotlivých predmetov a ∑ iK  

je súčet zapísaných kreditov v hodnotených semestroch. 

Body za známky v klasifikačných stupňoch (známka = číselné hodnotenie) sú 
nasledujúce: 

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

(3) Časová dostupnosť 

Penalizácia študentov za časovú dostupnosť trvalého bydliska od miesta výučby sa 
udeľuje študentom s časovou dostupnosťou do 60 minút nasledovne: 
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kde MIN je časová dostupnosť v minútach, pričom sa uvažujú všetky priame vnútroštátne 
linky mimo mestskej hromadnej dopravy. V prípade, že priama linka neexistuje, uvažuje 
sa najmenší súčet časových dostupností priamych liniek do cieľovej stanice. 
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(4) Študentská vedecká a odborná činnosť 

a) Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na fakultnej prehliadke 
prác študentskej vedeckej činnosti (IIT.SRC) konanej v bežnom akad. roku, získajú 
nasledujúce bodové hodnotenie: 

i) 60 bodov – držitelia ocenení; v prípade, že má práca viacerých autorov, body 
získava každý autor. V prípade, ak študent získa viacero ocenení za jednu prácu, 
do bodového hodnotenia sa mu započítava iba jedno. 

ii)  30 bodov – účastník pri zaradení plného príspevku v zborníku konferencie 
a prezentácii práce na konferencii, pričom v prípade viacerých autorov sa body 
medzi nich rovnomerne rozdelia. 

iii)  15 bodov – účastník pri zaradení rozšíreného abstraktu v zborníku konferencie 
a prezentácii práce na konferencii, pričom v prípade viacerých autorov sa body 
medzi nich rovnomerne rozdelia. 

b) Študenti, ktorí sa zúčastňujú v posudzovanom období odborných činností 
v organizačných zložkách fakulty mimo rámca svojej výučby môžu získať maximálne 
60 bodov. Odborná činnosť s opisom náplne musí byť potvrdená vedúcim 
pracovníkom príslušnej zložky fakulty, ktorej členom je pracovník, ktorý vedie 
odbornú činnosť študenta. 

(5) Športová reprezentácia fakulty/univerzity v posudzovanom období, preukázaná 
patričným dokladom: 

a) 60 bodov – umiestnenie na 1. až 3. mieste v športových súťažiach medziuniverzitného 
charakteru. 

b) 45 bodov – umiestnenie na 1. mieste v športových súťažiach medzifakultného 
charakteru v rámci STU. 

c) 30 bodov – pravidelná reprezentácia fakulty/univerzity na športových súťažiach. 

Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť požiadavky.  

(6) Iná študentská činnosť 

a) Činnosť v súlade s formovaním vedomostného a profesionálneho rastu 
v prospech študentov FIIT 

maximálne 100 bodov 

Ak ide o organizáciu, táto dodá usporiadaný zoznam študentov spolu s opisom ich 
činností. Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo obmedziť celkový počet študentov, 
ktorým môže byť pridelené bodové hodnotenie ako aj určiť pridelený počet bodov. 
V prípade obmedzenia počtu študentov komisia prihliada na poradie v dodaných 
zoznamoch. V prípade, ak študent aktívne pôsobí vo viacerých organizáciách, do 
bodového hodnotenia sa mu započítava iba jedno - najvyššie hodnotenie. 

b) Účasť na iných aktivitách schválených UK pre daný akademický rok. O týchto 
aktivitách bude UK študentov vopred informovať a vyhradzuje si právo rozhodnúť 
o výške pridelených bodov za danú aktivitu. 

maximálne 20 bodov za aktivitu 
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c) Aktívna účasť na zabezpečení akcií organizovaných fakultou (napr. súťaž ProFIIT, 
Deň otvorených dverí, členstvo vo volebnej komisii pri voľbách do akademickej 
samosprávy) v posudzovanom období. 

10 bodov za akciu 

 

(7) Bezplatné darcovstvo krvi v posudzovanom období 

15 bodov za každé preukázateľné darovanie dokladované preukazom darcu krvi, 
maximálne však za 3 darovania. V prípade, že žiadateľ dodá potvrdenie o nemožnosti 
darovať krv (počas celého posudzovaného obdobia) od odborného lekára, získava 25 
bodov. 

(8) Sociálne kritérium 

Pri prideľovaní bodov sa vychádza z kritérií pre poskytovanie sociálneho štipendia, 
t.j. body sú automaticky pridelené poberateľom sociálneho štipendia za aktuálny 
akademický rok vo výške 35 bodov. 

(9) Sirotské 

Po predložení dôveryhodných dokladov potvrdzujúcich, že je študent polosirota 
získava 50 bodov, v prípade ak je študent úplná sirota získava 100 bodov k bodovému 
hodnoteniu pre pridelenie ubytovania. 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Študent má právo z vážnych zdravotných a sociálnych dôvodov podať odvolanie proti 
neprideleniu ubytovania. 

(2) Ak si študent podá odvolanie, ubytovacia komisia sa ním bude zaoberať iba v prípade, 
ak bude doložené zodpovedajúcimi dokladmi v súlade s týmito kritériami.  

Bratislava 7. apríla 2011                                                Margaréta Kotočová, v.r. 

predsedkyňa ubytovacej komisie FIIT  


