
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rozhodnutie dekana 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
č. 6/2009 

 
 
 

Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania 
študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave 

v akademickom roku 2009/2010 
 

 

 

V zmysle smernice rektora UK v Bratislave č.4/2009 o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK 
a kritériách prideľovania ubytovania študentom vydávam toto rozhodnutie na vymedzenie druhov mimoškolskej 
činnosti študentov fakulty a ich bodového ohodnotenia: 
 

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) účasť na ŠVOK na fakultnej úrovni         20 b. 
b) účasť na ŠVOK na národnej úrovni         30 b. 
c) účasť na ŠVOK na medzinárodnej úrovni        50 b. 
d) aktívna činnosť v rámci SČK          20 b. 
e) účasť na športových a umeleckých súťažiach na národnej úrovni    30 b. 
f) účasť na športových a umeleckých súťažiach na medzinárodnej úrovni    50 b. 
g) pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na fakultnej úrovni   20 b. 
h) pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na univerzitnej úrovni   30 b. 
i) pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na národnej úrovni   50 b. 
j) príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorým preukázal vysoký stupeň morálky 

a občianskeho uvedomenia (posudzuje dekan, s bodovým ohodnotením  max.100 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 Smernica rektora UK, vnútorný predpis č.4/2009, čl. 4. 
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4. Novoprijatému študentovi na doktorské a bakalárske štúdium je možné prideliť body za účasť na 
predmetových olympiádach (biológia, chémia), iných vedomostných, športových a umeleckých 
súťažiach, ktoré absolvoval počas štúdia na strednej škole, a to: 

a) v prípade školskej úrovne súťaže       20 b. 
b) v prípade národnej (medzi školskej) úrovne súťaže     30 b. 
c) v prípade medzinárodnej úrovne súťaže      50 b. 

 
5. Novoprijatý študent získa body za výsledky v prijímacom konaní podľa počtu dosiahnutých    

bodov :    800  -  790 b  =  100 b 
                789  -  750 b  =    80 b 
                749  -  700 b  =    50 b 
                699  -  650 b  =    30 b 
                649  -  600 b  =    10 b 
                pod 600 b      =       0 b 

 
6. Bodové hodnotenie mimoškolskej činnosti priznáva zamestnanec poverený dekanom fakulty na základe 

predložených dokumentov, resp. potvrdení študenta.. 
 

7. Rozhodnutie dekana  nadobúda platnosť a účinnosť  19. marca  2009. 
 
 
 
 
Bratislava 19. marca 2009    
 
 
 
 
 
 

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.. 
dekan Lekárskej fakulty  UK 


