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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 o vysokých školách“), 

a Vnútorného predpisu č. 08/2017 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa 

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

prerokovaní  s členmi študentskej časti Akademického senátu FaF UK a po schválení Akademickým 

senátom  FaF UK dňa 13.6.2017 vydal dekan FaF túto smernicu.  

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Táto smernica upravuje v súlade s čl. 6 až čl. 10  smernice rektora pravidlá, podľa ktorých sa 

študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „FaF UK“) pri 

prideľovaní ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK určí ich bodové hodnotenie. 

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) Nasledujúci akademický rok je akademický rok, ktorý nasleduje po aktuálnom akademickom 

roku.  

3) Predchádzajúci akademický rok je akademický rok, ktorý predchádza aktuálnemu 

akademickému roku. 

4) Žiadosť je žiadosť o pridelenie ubytovania  

a) podaná žiadateľom prostredníctvom elektronického systému, alebo  

b) podaná zamestnancom na ubytovacom oddelení ubytovacieho zariadenia UK. 

5) Žiadateľ je študent alebo doktorand. 

6) Žiadateľ s ŤZP je študent alebo doktorand, ktorý je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím1 a zároveň je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na FaF 

UK2. Uchádzači prijatí na štúdium podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so 

špecifickými potrebami spolu so zaslaním informácie, či sa zapíšu na štúdium.3 

7) Osobný asistent žiadateľa s ŤZP je osoba, ktorá bude v nasledujúcom akademickom roku 

poskytovať žiadateľovi s ŤZP asistentské služby4 a žiadateľ s ŤZP ju uvádza vo svojej žiadosti 

o pridelenie ubytovania a svoju odkázanosť na osobnú asistenciu doloží. 

8) Pokračujúci študent je študent bakalárskeho študijného programu na FaF UK (ďalej len 

“bakalárske štúdium“) a študent spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona 

o vysokých školách na FaF UK (ďalej len „magisterské štúdium“) v dennej forme štúdia, ktorý  

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

roku bude pokračovať v štúdiu  zápisom do ďalšej časti študijného programu, alebo 

 ktorý má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku nasledujúceho 

akademického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným zápisom. 

                                                 
1 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 Čl. 9 ods. 1 vnútorného predpisu UK č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného 

akademického prostredia  pre študentov so špecifickými potrebami. 
3 § 58 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
4 § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 



9) Prijatý uchádzač je osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá do prvého roku 

štúdia na dennú formu bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia. 

10) Študent je pokračujúci študent podľa ods. 8 alebo prijatý uchádzač podľa ods. 9. 

11) Doktorand je študent dennej formy štúdia doktorandského študijného programu na FaF 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 na FaF UK. 

12) Kritérium kvality pre pokračujúceho študenta je vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) za 

celé obdobie štúdia jeho aktuálneho študijného vzťahu. V aktuálnom akademickom roku sa do VŠP 

započítavajú všetky zapísané predmety a ich hodnotenia k poslednému dňu skúškového obdobia 

letného semestra s výnimkou 

 a) predmetov, ktorých termín hodnotene je po ukončení skúškového obdobia, a 

 b) predmetov zapísaných v letnom semestri študentami, ktorí sa v letnom semestri zúčastnili 

zahraničnej akademickej mobility. 

Za predchádzajúce akademické roky sa do VŠP započítavajú len úspešne absolvované5 predmety. 
 

Čl. 3 

Vyhodnocovanie žiadostí podaných študentmi 

 

1) Postup pri vyhodnocovaní žiadostí podaných študentmi upravuje vnútorný predpis UK.6 

2) Žiadosti podané študentmi vyhodnocuje fakultný referent prostredníctvom elektronického 

systému. 

3) Žiadosti pokračujúcich študentov sa vyhodnocujú na princípe bodového zisku, ktorým je celé 

číslo z intervalu 0 až 1000 a jeho hodnota je daná súčtom bodov za nasledujúce kategórie: 

a) 0 – 700 bodov za kritérium kvality – čl. 4 

b) 0 - 100 bodov za sociálnu situáciu – čl. 5 

c) 0 – 200 bodov za mimoškolskú činnosť podľa čl. 6  
 

Čl. 4 

Bodovanie kritéria kvality pokračujúceho študenta 

 

V kritériu kvality získava pokračujúci študent body za študijné výsledky na základe VŠP 

nasledovne: 

a) 700 bodov, ak VŠP je 1,0,  

b) v intervale 700 až 0 bodov, ak je VŠP v intervale 1,0 až 3,0 

matematicky vyjadrené [(3,0 – VŠP) : (3,0-1,0)] x 700 

c) 0 bodov, ak vážený študijný priemer je väčší ako alebo rovný 3,0. 

 

 

                                                                                                                                                                
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5 Čl. 18 ods. 4 Vnútorného predpisu č. 5/2016 Úplné znenie Študijného poriadku  Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty v znení dodatkov č. 1 až 3 
6 Čl. 10 smernice rektora 



Čl. 5 

Bodovanie sociálnej situácie pokračujúceho študenta 
 

1) V kritériu sociálnej situácie získava pokračujúci študent body podľa výšky fakultou priznaného 

sociálneho štipendia (ďalej len „SŠ“) a vyplateného v mesiaci máj aktuálneho akademického roka 

nasledovne: 

a) 100 bodov, aj je SŠ v maximálnej výške (MaxSŠ), 

b) v intervale 1 až 100 bodov podľa výšky SŠ, aj je v intervale MinSŠ až MaxSŠ 

matematicky vyjadrené 1+ [(SŠ - MinSŠ) x (100-1)] : (MaxSŠ-10) 

c) 0 bodov, ak je SŠ menej ako MinSŠ. 
 

2) Hodnoty MinSŠ a MaxSŠ sú súčasťou harmonogramu ubytovacieho procesu (metodické 

usmernenie prorektora/prorektorky UK pre študijné veci). 

 
 

Čl. 6 

Hodnotenie mimoškolskej činnosti študenta 

1) Mimoškolská činnosť študenta je podľa čl. 3 ods. 3 písm. c) tejto smernice jedným z troch 

kritérií prideľovania ubytovania s najvyšším možným hodnotením 200 bodov. 

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

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

nasledovne: 

 

a) aktívne pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch  

na fakultnej úrovni  (AS FaF UK a pod.)      100 bodov 

na univerzitnej úrovni: 

(Ubytovacia komisia UK, AS UK, komisie AS UK , ŠRVŠ a pod.)            100 bodov 

b) aktívne členstvo v Slovenskom spolku študentov farmácie    100 bodov 

c) aktívna účasť na aktuálnom ročníku Študentskej vedeckej konferencie 

na fakultnej úrovni a národnej úrovni       50 bodov 

na medzinárodnej úrovni         100 bodov 

d) úspešná reprezentácia fakulty na medzinárodnej súťaži, konferencii alebo podujatí v oblasti   

súvisiacej so zameraním fakulty       100 bodov 

e) reprezentácia fakulty alebo univerzity na športových a umeleckých súťažiach 

na fakultnej úrovni          40 bodov 

na národnej úrovni                    60 bodov 

na medzinárodnej úrovni         100 bodov 

f) príkladný občiansky postoj študenta, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom 

preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena 

fakulty, resp. UK (posudzuje dekan FaF UK)      100 bodov 

 



3) Ak súčet bodových hodnotení študenta podľa ods. 1 je väčší než 200 bodov, bodové hodnotenie 

mimoškolskej činnosti študenta sa určí ako 200 bodov. 

4) Bodové hodnotenie mimoškolskej činnosti pokračujúceho študenta možno prideliť iba 

za výsledky a činnosť študenta počas aktuálneho akademického roka. 

5) Bodové ohodnotenie priznáva pracovník poverený dekanom fakulty na základe predložených 

dokumentov, resp. potvrdení študenta alebo na základe overených informácií, ktoré má fakulta 

k dispozícii a na základe zoznamov študentov vypracovaných príslušným vyučujúcim a overené 

prodekanom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

 
 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1) Všetky otázky neupravené v tejto smernici sa spravujú ustanoveniami smernice rektora. 

2) Zrušuje sa Smernica dekana FaF UK o kritériách hodnotenia študentov fakulty pre ubytovanie 

v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 8. októbra 2013. 

3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania dekanom FaF UK. 

 

 

V Bratislave, 14. júna 2017 

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

           d e k a n 


