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V súlade s ustanovením § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 10 ods. 2 písm. c) vnútorného 

predpisu č. 8/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie 

vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa 

upravuje ubytovací proces na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica rektora“ 

v príslušnom gramatickom tvare), vydáva dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „FM UK“) dňa 15. apríla 2018 túto smernicu. 

 

Čl. 1 

Účel použitia 

 

Táto smernica upravuje v súlade so smernicou rektora kritériá hodnotenia študentov a ich bodové 

ohodnotenie, podľa ktorého sa rozdeľuje študentom FM UK ubytovacia kapacita vysokoškolských 

internátov a ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Čl. 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

(1) Aktuálny akademický rok je akademický rok, v ktorom sa podávajú a vyhodnocujú žiadosti 

o pridelenie ubytovania pre nasledujúci akademický rok. 

(2) Doktorand je študent dennej formy štúdia doktorandského študijného programu FM UK, 

ktorý 

a) je v aktuálnom akademickom roku zapísaný na štúdium a v nasledujúcom 

akademickom roku bude pokračovať v štúdiu zápisom do ďalšej časti študijného 

programu, 

b) má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku nasledujúceho 

akademického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným zápisom, alebo 

c) v aktuálnom akademickom roku pokračuje v štúdiu opätovným zápisom. 

Doktorandom je aj osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá na dennú 

formu štúdia doktorandského študijného programu FM UK. 

(3) Fakultný referent je pracovník študijného FM UK alebo iná osoba (osoby) poverená 

dekanom FM UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov FM UK 

(4) Nasledujúci akademický rok je akademický rok, ktorý nasleduje po aktuálnom 

akademickom roku. 

(5) Pokračujúci študent je študent dennej formy štúdia bakalárskeho, magisterského, 

spojeného prvého a druhého stupňa alebo doktorského študijného programu FM UK, ktorý 

a) je v aktuálnom akademickom roku zapísaný na štúdium a v nasledujúcom 

akademickom roku bude pokračovať v štúdiu zápisom do ďalšej časti študijného 

programu, 

b) v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v štúdiu v magisterskom stupni 

štúdia, alebo 

c) ktorý má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku 

nasledujúceho akademického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným zápisom. 

(6) Predchádzajúcim akademickým rokom je akademický rok, ktorý predchádza 

akademickému roku, v ktorom sa žiadosť o pridelenie ubytovanie podáva. 



(7) Prijatý uchádzač je osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá na dennú 

formu 

a) štúdia bakalárskeho, spojeného prvého a druhého stupňa alebo doktorského 

študijného programu fakulty UK, alebo 

b) štúdia magisterského študijného programu fakulty UK, ktorá študijný program 

bakalárskeho stupňa štúdia absolvovala na inej vysokej škole. 

(8) Študent je pokračujúci študent alebo prijatý uchádzač. 

(9) Žiadateľ je študent alebo doktorand. 

 

Čl. 3 

Študijné výsledky 

 

(1) Študent získava za kritérium kvality a sociálnu situáciu body v zmysle čl. 10 ods. 2 písm. 

a) a b) smernice rektora. 

 

Čl. 4 

Mimoškolská činnosť 

 

(1) Bodové hodnotenie za mimoškolskú činnosť sa prideľuje za dobrovoľnícku činnosť 

v prospech FM UK, resp. UK a za budovanie jej dobrého mena a úspešnú reprezentáciu, 

a to nasledovne: 

a. 60 bodov, ak študent úspešne reprezentoval FM UK na medzinárodnej súťaži, 

konferencii alebo podujatí v oblasti súvisiacej so zameraním FM UK (alebo 120 

bodov, ak študent úspešne reprezentoval FM UK na viacerých takýchto 

podujatiach), 

b. 60 bodov, ak študent úspešne reprezentoval FM UK na športových súťažiach na 

celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, 

c. 60 bodov, ak je študent členom Akademického senátu FM UK, 

d. 40 bodov, ak sa študent aktívne zúčastnil aktuálneho ročníka Študentskej vedecko-

odbornej činnosti „ŠVOČ“, 

e. 40 bodov, ak študent úspešne reprezentoval FM UK na športových súťažiach na 

úrovni UK, 

f. 40 bodov za príkladný občiansky postoj študenta FM UK, ktorý svojím prejavom, 

činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho 

uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena FM UK, resp. UK. 

g. 100 bodov za mimoriadnu aktivitu v prospech fakulty. 

(2) Body podľa ods. 1 nie je možné prideliť za činnosť, ktorá bola súčasťou pracovnoprávneho 

vzťahu študenta s FM UK alebo s UK. 

(3) Body podľa ods. 1 je možné pokračujúcemu študentovi prideliť iba za výsledky a činnosť 

študenta počas zimného semestra aktuálneho akademického roka a letného semestra 

predchádzajúceho akademického roka. 

(4) Prijatému uchádzačovi na bakalárske štúdium je možné body podľa kritéria mimoškolskej 

činnosti prideliť aj za aktívnu účasť na predmetových olympiádach a iných vedomostných, 

športových a umeleckých súťažiach, ktoré prijatý uchádzač absolvoval počas jeho štúdia 

na strednej škole. 



(5) Bodové hodnotenie priznáva fakultný referent na základe predložených dokumentov, resp. 

potvrdení študenta alebo na základe informácií, ktoré má fakulta k dispozícii. 

(6) Bodové hodnotenie mimoškolskej činnosti sa určí tak, aby súčet týchto bodov bol najviac 

200. 

 

Čl. 5 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vnútorný predpis č. 2/2015 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu Kritériá hodnotenia študentov, vymedzenie mimoškolskej činnosti 

študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a jej hodnotenie pre 

prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2018. 

 

 

 

V Bratislave 21. mája 2018 

 

 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

dekan FM UK 


