
Návrh bodovacieho systému pre prideľovanie parkovacích miest pre 

študentov I. a II. stupňa DPM na MTF STU so sídlom v Trnave 

Kritéria pre pridelenie možnosti využívať parkovacie miesta pre študentov sa určujú na základe 

bodovacieho systému. Body sú rozdelené do kategórií, a to nasledovne:  

1) za prospech (podľa bodu A),  

2) za mimoškolské aktivity (podľa bodu B),  

3) zo zdravotných dôvodov (podľa bodu C).  

Výsledný počet bodov je kombináciou všetkých kategórií. V kategórii A) môže študent získať 

maximálne 60 bodov, v kategórii B) môže študent získať maximálne 40 bodov. Kategória C) 

zahrňuje ZŤP osoby. 

A) Prospech 

Za dosiahnuté vážené študijné priemery (ďalej ako VŠP) v predchádzajúcom ak. roku 

(2020/2021) sa započítajú body podľa lineárnej závislosti od váženého študijného priemeru 

1,00 po vážený študijný priemer 2,90, a to: 

za VŠP 1,00 = 60 bodov, 

za VŠP 2,90 = 0 bodov. 

V Prílohe 1 je zobrazená podrobná tabuľka hodnotenia VŠP pre akademický rok 2021/2022.  

Stredoškolským študentom, ktorí v novom akademickom roku nastupujú do prvého ročníka 

(2021/2022), sa započítavajú body koncoročného vysvedčenia na strednej škole podľa lineárnej 

závislosti takisto od VŠP 1,00 po 2,90 (podľa tabuľky v prílohe 1). 

V prípade rovnosti bodov uchádzačov o parkovanie bude zoradenie uskutočnené primárne 

podľa VŠP. V prípade rovnosti VŠP budú zohľadnené aj mimoškolské aktivity uchádzačov. 

B) Mimoškolské aktivity 

Študenti, ktorí sa aktívne podieľajú na rozličných mimoškolských aktivitách v rámci MTF STU 

(študentské fakultné a internátne kluby, darovanie krvi, ambasádorstvo, ŠVK, vedecké 

pomocné sily, konferencie, a iná reprezentácia školy) sú členmi študentskej časti akademického 

senátu MTF STU alebo študentskej časti AS STU, internátnej rady (IR), členmi komisií, členmi 

pracovných skupín, študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Maximálne môže za mimoškolské 

aktivity študent získať 40 bodov.  



Študenti, ktorí niektorým zo spomínaných spôsobov reprezentovali fakultu, musia doložiť 

podľa predlohy a pokynov (podľa prílohy 3) tieto skutočnosti do 26.09.2021 do 23:59 hod., 

resp. po osobnej kontrole údajov.  

Za mimoškolské aktivity sú body prideľované nasledovne: 

členstvo v ŠČ AS MTF STU alebo ŠČ AS STU = 20 bodov, 

členstvo v ŠRVŠ = 20 bodov, 

členstvo v rade študijného programu = 20 bodov, 

členstvo v pracovnej skupine rady pre vnútorný systém kvality na STU = 20 bodov, 

členstvo v IR = 20 bodov, 

iné fakultné komisie = max. 10 bodov (ak nevyplýva z mandátu v senáte, potom to je 0 bodov), 

mimoškolské aktivity = max. 10 (pričom každá mimoškolská aktivita = 5 bodov), 

evaluácia predmetov v AIS = max. 5 bodov.  

Pričom za úspešné absolvovanie evaluácie sa považuje aspoň 50%-tné vyplnenie za príslušný 

semester. Za každý úspešne vyplnený semester je možné teda prideliť 2,5b. Vzhľadom na 

anonymitu evaluácie, musia študenti doložiť dôkaz o jej vyplnení, buď zaslaním screenu podľa 

predlohy v prílohe 2 alebo dôjde k overeniu evaluácie osobnou kontrolou. Študenti môžu byť 

vyzvaní na osobnú kontrolu údajov aj po odoslaní screenov.  

Stredoškolským študentom, ktorí v novom akademickom roku nastupujú do prvého ročníka 

(2021/2022), sa započítavajú body tak, že každý získa priemer bodov vypočítaný 

z mimoškolskej aktivity všetkých študentov vyšších ročníkov na MTF STU. 

C) Zdravotné dôvody 

V zmysle § 3, ods. (2) a ods. (7) Zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) musí byť poskytnuté parkovacie miesto (v tomto prípade prístup k parkovaciemu 

miestu) ZŤP študentom s postihnutím pohybového ústrojenstva. 

 

 

 

Schválené na vedení fakulty dňa 14.09.2021 

 

 



Návrh vypracovali členovia Študentskej časti AS MTF STU:  

• Ing. Marián Pavlík  kontakt: marian.pavlik@stuba.sk (kontaktná osoba) 

• Bc. Diana Fabušová  kontakt: diana.fabusova@gmail.com 

• Bc. Tatiana Švaňová  kontakt: svanova.tatiana@gmail.com 

• Ing. Karolína Froncová kontakt: karolina.froncova@yahoo.fr 

• Bc. Juraj Nálepka   kontakt: nalepka.juraj@gmail.com 
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Príloha 1  

Počet bodov Priemer 

60b 1,00 – 1,15 

55b 1,16 – 1,30 

50b 1,31 – 1,45 

45b 1,46 – 1,55 

40b 1,56 – 1,75 

35b 1,76 – 1,90 

30b 1,91 – 2,10 

25b 2,11 – 2,30 

20b 2,31 – 2,45 

15b 2,46 – 2,60 

10b 2,61 – 2,75 

5b 2,76 – 2,90 

0b 2,91 – 3,50 

 

(Podrobná tabuľka hodnotenia VŠP pre akad. rok 2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 2 

 

(Návrh screenu na doloženie údajov o vyplnení evaluácie pre akad. rok 2021/2022) 



Príloha 3 

 

(Návrh doloženia údajov o reprezentácii školy (bez uvedenia sumy) pre akad. rok 2021/2022) 


