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V súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“) a čl. 8 Vnútorného predpisu č.
8/2017 Smernice rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravuje Ubytovací proces na Univerzite Komenského
v Bratislave (ďalej len „smernica rektora“) vydal dekan FTVŠ UK 04. mája 2018 túto smernicu.

Čl. 1
Predmet úpravy
Táto smernica upravuje pravidlá, podľa ktorých sa študentom FTVŠ UK pri prideľovaní ubytovania
v ubytovacích zariadeniach UK určí bodové hodnotenie podľa mimoškolskej činnosti, v súlade s čl. 8
smernice rektora.

Čl. 2
Hodnotenie mimoškolskej činnosti študenta
1)

Bodové hodnotenie za mimoškolskú činnosť je možné študentovi, na základe jeho žiadosti, prideliť
za dobrovoľnícku činnosť v prospech fakulty, resp. UK a za budovanie jej dobrého mena a úspešnú
reprezentáciu fakulty, a to nasledovne:
a) Študentská vedecká odborná a umelecká činnosti (ďalej len „ŠVOUČ“):
• účasť na fakultnej konferencii ŠVOUČ (bez medailového umiestnenia) – 20 bodov
• účasť na fakultnej konferencii ŠVOUČ (3. miesto) – 40 bodov
• účasť na fakultnej konferencii ŠVOUČ (2. miesto) – 60 bodov
• účasť na fakultnej konferencii ŠVOUČ (1. miesto) – 80 bodov
• účasť na celoštátnej konferencii ŠVOUČ (bez medailového umiestnenia) – 80 bodov
• účasť na celoštátnej konferencii ŠVOUČ (3. miesto) – 100 bodov
• účasť na celoštátnej konferencii ŠVOUČ (2. miesto) – 120 bodov
• účasť na celoštátnej konferencii ŠVOUČ (1. miesto) – 140 bodov

Boduje sa najvyššie dosiahnuté umiestnenie na ŠVOUČ (body sa navzájom nesčítavajú) a v prípade
pohybových skladieb autor dostáva plné bodové hodnotenie, aktívny účastník pohybovej skladby
polovičný počet bodov.
Potvrdenie o účasti: jednotlivci: kópia diplomu, resp. účasť potvrdená vedúcim práce; pohybové skladby:
kópia diplomu pri medailovom umiestnení, autor skladby a zoznam cvičiacich potvrdený vedúcim
skladby.
b) aktívna účasť (ako športovec, resp. tréner):
• na svetovej univerziáde, resp. akademických majstrovstvách sveta – 1601 bodov,
• na Univerziáde SR, resp. Akademických majstrovstvách SR – 801 bodov,
• hráč extraligového futsalového tímu FTVŠ UK – 100 bodov
• vo vysokoškolskej lige ako reprezentant fakulty – 100 bodov,
• aktívny tanečník FS Gymnik – 100 bodov.
• reprezentant fakulty, resp. UK na jednorazových pretekoch – 60 bodov
• účastník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov (za hocijaký oddiel): 1. miesto – 80 bodov, 2.
miesto – 60 bodov, 3. miesto – 40 bodov,
• účastník majstrovstiev Slovenska družstiev (za hocijaký oddiel): 1. miesto – 60 bodov, 2. miesto –
40 bodov, 3. miesto – 20 bodov,
c) reprezentant SR, ktorý v športových a umeleckých súťažiach reprezentoval SR na vrcholných
svetových a kontinentálnych súťažiach v olympijských aj neolympijských športoch akreditovaných
na FTVŠ UK – 1602 bodov.
Všetky mimoškolské aktivity, vyznačené v Žiadosti o ubytovanie, musí žiadateľ doložiť relevantným
dokladom o účasti. K potvrdeniu z príslušného zväzu (organizácie), doložiť nominačný list
a výsledkovú listinu pretekov.
----------------------------------------1 podmienkou pridelenia bodov je odovzdanie kópie potvrdenia o účasti na týchto podujatiach do podateľne FTVŠ UK najneskôr do termínu
v súlade s Harmonogramom ubytovacieho procesu platnom pre príslušný akademický rok
2 podmienkou pridelenia bodov je odovzdanie kópie nominačného listu reprezentanta SR a výsledkovej listiny pretekov do podateľne FTVŠ
UK najneskôr do termínu v súlade s Harmonogramom ubytovacieho procesu platnom pre príslušný akademický rok

d) pôsobenie v akademických orgánoch na fakultnej, univerzitnej a národnej úrovni:
• pôsobenie v Akademickom senáte FTVŠ UK – 100 bodov,
• pôsobenie v Akademickom senáte UK – 100 bodov,
• pôsobenie v Študentskej rade vysokých škôl – 100 bodov,
• pôsobenie v Študentskej samospráve Študentského domova Lafranconi– 100 bodov
Body sa prideľujú na základe percentuálnej účasti na zasadnutiach uvedených akademických orgánov .
Potvrdenie o činnosti vydá predseda príslušného AS, predseda RVŠ, resp. vedúci ŠD.

e) dobrovoľné bezplatné darcovstvo krvi – jeden odber – 20 bodov (za hodnotené obdobie max. 80
bodov). Odbery za predchádzajúce roky sa nespočítavajú.
f) príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorým preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho
uvedomenia (návrh posudzuje dekan, resp. vedenie FTVŠ UK) – max. 200 bodov.
g) aktívna účasť na vedomostných súťažiach so športovou či olympijskou tematikou:
• národné súťaže (účasť) – 20 bodov,
3. miesto – 40 bodov,
2. miesto – 60 bodov,
1. miesto – 80 bodov,
• medzinárodné súťaže (účasť) – 60 bodov,
3. miesto – 80 bodov,
2. miesto – 100 bodov,
1. miesto – 120 bodov.
2)

Body na základe odseku 1 je možné prideliť iba za výsledky a činnosť študenta počas zimného
semestra aktuálneho akademického roka a letného semestra predchádzajúceho akademického
roka.

3)

Novoprijatému študentovi na bakalárske štúdium je možné prideliť body za účasť na predmetových
olympiádach, iných vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, ktoré súvisia so zameraním
FTVŠ UK a ktoré absolvoval študent počas štúdia na strednej škole, a to:
a) v prípade národnej úrovne súťaže – 50 bodov
b) v prípade medzinárodnej úrovne súťaže – 100 bodov

4)

Študent je povinný do termínu v súlade s Harmonogramom ubytovacieho procesu platnom pre
príslušný akademický rok odovzdať do podateľne FTVŠ UK dokumenty, resp. potvrdenia
potrebné pre pridelenie bodov, inak sa mu neprizná bodové hodnotenie za mimoškolskú činnosť.

5)

Mimoškolská činnosť študenta je jedným z kritérií prideľovania ubytovania študentom,
s najvyšším možným ohodnotením 200 bodov.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1)

2)

Ruší sa platnosť Smernice dekana FTVŠ UK č. 2/2015 „Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov
Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania
ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave“.
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 04.05.2018.

V Bratislave 04.05.2018

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK

