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V zmysle vnútorného predpisu č. 4/2009 v znení neskorších predpisov  Smernica 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania 

ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériá 

prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave dekanka Fakulty 

sociálnych a ekonomických vied UK vydáva tento vnútorný predpis na vymedzenie druhov 

mimoškolskej činnosti študentov fakulty a ich bodové ohodnotenie: 

 

 

1. Mimoškolská činnosť študenta je jedným zo štyroch kritérií prideľovania ubytovania 

študentom, s najvyšším možným ohodnotením 100 bodov 
1
. 

 

 

2. Bodové hodnotenie  za mimoškolskú činnosť študenta sa prideľuje za dobrovoľnícku 

činnosť v prospech fakulty, resp. UK a za budovanie jej dobrého mena a úspešnú 

reprezentáciu fakulty, a to nasledovne: 

 

a) činnosť vo filmovom klube EuroCINE - 20 b. 

b) aktívna spolupráca pri organizovaní podujatia FSEV Fest - 20 b. 

c) činnosť v redakcii študentského časopisu Europeana - 20 b. 

d) účasť na ŠVOK na fakultnej úrovni  - 20 b. 

e) účasť na ŠVOK na národnej úrovni  - 30 b. 

f) účasť na ŠVOK na medzinárodnej úrovni  - 50 b. 

g) reprezentácia fakulty na národných konferenciách a iných podujatiach súvisiacich 

so zameraním fakulty - 30 b. 

h) reprezentácia fakulty na medzinárodných  konferenciách a iných podujatiach 

súvisiacich so zameraním fakulty - 50 b. 

i) dobrovoľnícka činnosť a práca v občianskych združeniach  -  20 b. 

j) pôsobenie v športových kluboch a umeleckých súboroch  -  20 b. 

k) účasť na športových a umeleckých súťažiach na národnej úrovni - 30 b. 

l) účasť na športových a umeleckých súťažiach na medzinárodnej úrovni - 50 b. 

m) pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na fakultnej úrovni - 20 b. 

n) pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na univerzitnej úrovni - 30 b. 

o) pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na národnej úrovni - 50 b. 

p) príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorým preukázal vysoký stupeň 

morálky a občianskeho uvedomenia, posudzuje dekanka s bodovým ohodnotením  

max.100 b. 

q) za darovanie krvi v rámci fakultou spoluorganizovaných podujatí  - 20 b. 

 

 

 

3. Body podľa odseku 2 sa prideľujú za výsledky a činnosť študenta počas zimného 

semestra aktuálneho akademického roka a letného semestra predchádzajúceho 

akademického roka. 

 

 

                                                 
1
 Vnútorný predpis č. 4/2009 v znení neskorších predpisov Smernica rektora UK v Bratislave, ktorá upravuje 

pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v 

ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave, čl. 4 ods. d) a čl. 8.  
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4. Bodové hodnotenie mimoškolskej činnosti priznáva zamestnanec poverený dekankou 

fakulty na základe predložených dokumentov, resp. potvrdení študenta alebo na 

základe informácií, ktoré má fakulta k dispozícii. 

 

5. Predsedníčkou ubytovacej komisie je vedúca študijného oddelenia a členmi 

ubytovacej komisie sú traja študenti – členovia študentskej časti akademickej obce 

FSEV UK. 

 

6. Tento vnútorný predpis nahrádza vnútorný predpis FSEV UK 2/2012 a nadobúda 

platnosť a účinnosť 12. júna 2013. 

 

 

 

V Bratislave  12. 6. 2013 

 

 

 

 

                      prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 

                                   dekanka   

 


