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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v súlade s čl. 8 ods. 1 

Vnútorného predpisu č. 8/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné 

znenie vnútorného predpisu č. 3/2011 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 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vymedzuje druhy 

mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a ich bodové ohodnotenie podľa konkrétnych podmienok štúdia študijných programov na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte pre účely posúdenia splnenia kritérií 

prideľovania ubytovania študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

na vysokoškolských internátoch a ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského 

v Bratislave, nasledovne: 

 

Čl. 1 

Mimoškolská činnosť študenta 

 

(1) Pre účely tejto smernice sa mimoškolskou činnosťou študenta rozumie 

 

a) dobrovoľnícka činnosť, ktorú študent Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) vykonal v prospech fakulty, resp. v prospech 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), 

b) budovanie dobrého mena fakulty, resp. budovanie dobrého mena UK.  

 

(2) Za mimoškolskú činnosť v zmysle ods. 1 písm. a) a b) sa považujú najmä nasledovné 

 druhy činností: 

 

a) úspešná reprezentácia fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských 

vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach 

uznaných fakultou, ktoré súvisia so zameraním fakulty, 

b) aktívny a dobrovoľnícky podiel na činnosti, rozvoji a budovaní dobrého mena fakulty, 

resp. UK, 

c) príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorý svojím prejavom, činom alebo 

iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia 

a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty. 

 

Čl. 2 

Bodové ohodnotenie mimoškolskej činnosti študenta 

 

(1) Za mimoškolskú aktivitu študenta v zmysle čl. 1 ods. 2 písm. a), vykonanú v niektorej 

z nižšie uvedených foriem, sa udeľujú body nasledovným spôsobom: 

 

1. účasť na fakultnom simulovanom súdnom spore (ďalej len „Moot Court“) 50 bodov 

2. prvé dve miesta na fakultnom Moot Court 80 bodov 



3. účasť na celoslovenskom Moot Court 80 bodov 

4. prvé miesto na celoslovenskom Moot Court 100 bodov 

5. účasť na Moot Court na medzinárodnej úrovni 100 bodov 

6. účasť na fakultnom kole študentskej vedeckej odbornej činnosti (ďalej len 

„ŠVOČ“) 
50 bodov 

7. prvé dve miesta v rámci príslušnej kategórie na fakultnom kole ŠVOČ 80 bodov 

8. účasť na česko-slovenskom kole ŠVOČ 90 bodov 

9. prvé miesto v rámci príslušnej kategórie na česko-slovenskom kole ŠVOČ 100 bodov 

10. publikácia vedeckého článku v renomovanom printovom právnickom 

časopise 
100 bodov 

11. publikácia odborného článku v printovom časopise s právnickým alebo 

obdobným odborným zameraním alebo v rámci oficiálneho fakultného 

informačného portálu o práve na webovom sídle fakulty 

30 bodov 

12. oficiálna reprezentácia fakulty na športových podujatiach uznaných 

fakultou 
40 bodov 

13. úspešná oficiálna reprezentácia fakulty na športových podujatiach 

uznaných fakultou (umiestnenie do tretieho miesta) 
60 bodov 

14. oficiálna reprezentácia fakulty na umeleckých súťažiach uznaných 

fakultou 
40 bodov 

15. úspešná oficiálna reprezentácia fakulty na umeleckých súťažiach 

uznaných fakultou (umiestnenie do tretieho miesta) 
60 bodov 

 

V prípade foriem mimoškolskej činnosti fakulty uvedených v bodoch 1 až 5 sa body 

započítavajú za účasť v rámci jedného Moot Courtu študentovi len raz, a to podľa položky, za 

ktorú by získal najvyšší bodový zisk. V prípade foriem mimoškolskej činnosti fakulty 

uvedených v bodoch 6 až 9 sa body započítavajú za jednu prácu ŠVOČ študentovi len raz, 

a to podľa položky, za ktorú by získal najvyšší bodový zisk. V prípade foriem mimoškolskej 

činnosti fakulty uvedených v bodoch 12 a 13 sa body započítavajú za reprezentáciu v rámci 

jedného ročníku jednej súťaže študentovi len raz, a to podľa položky, za ktorú by získal 

najvyšší bodový zisk. V prípade foriem mimoškolskej činnosti fakulty uvedených v bodoch 

14 a 15 sa body započítavajú za reprezentáciu v rámci jedného ročníku jednej súťaže 

študentovi len raz, a to podľa položky, za ktorú by získal najvyšší bodový zisk. 

 

(2) Za mimoškolskú aktivitu študenta v zmysle čl. 1 ods. 2 písm. b), vykonanú v niektorej 

z nižšie uvedených foriem, sa udeľujú body nasledovným spôsobom: 

 

1. aktívne členstvo v akademickom senáte fakulty alebo v akademickom 

senáte UK 
80 bodov 

2. aktívne členstvo v akademickom senáte fakulty alebo v akademickom 

senáte UK v kombinácii s aktívnym členstvom v komisii akademického 

senátu fakulty alebo v komisii akademického senátu UK 

100 bodov 

3. aktívne členstvo v komisii akademického senátu fakulty alebo v komisii 

akademického senátu UK 
40 bodov 



4. aktívne členstvo v ELSA 80 bodov 

5. aktívne členstvo v ELSA v kombinácii s aktívnym členstvom 

v akademickom senáte fakulty alebo v akademickom senáte UK alebo 

v komisiách akademického senátu fakulty alebo v komisiách akademického 

senátu UK 

100 bodov 

6. aktívna účasť na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia Beánia 

právnikov 
80 bodov 

7. aktívna účasť na organizácii podujatí organizovaných fakultou 80 bodov 

8. iná forma aktívneho a dobrovoľníckeho podielu na činnosti, rozvoji 

a budovaní dobrého mena fakulty, resp. UK, neuvedená v bodoch 1 – 7 
50 bodov 

 

Ak je študent členom viacerých komisií akademického senátu fakulty alebo akademického 

senátu UK, udeľujú sa mu body za túto formu mimoškolskej činnosti študenta tak, ako keby 

bol členom jednej komisie. Body za formy mimoškolskej činnosti študenta uvedené v bodoch 

1 až 3 nemožno získať kumulatívne. Body za formy mimoškolskej činnosti študenta uvedené 

v bodoch 4 a 5 nemožno získať kumulatívne. Body za formy mimoškolskej činnosti študenta 

uvedené v bode 5 nemožno získať kumulatívne s bodmi za formy mimoškolskej činnosti 

študenta uvedené v bodoch 1 až 3. Body za formy mimoškolskej činnosti študenta uvedené 

v bodoch 6 a 7 nemožno získať kumulatívne s bodmi za formy mimoškolskej činnosti 

študenta uvedené v bodoch 1, 2, 4 a 5. 

 

(3) Za mimoškolskú aktivitu študenta v zmysle čl. 1 ods. 2 písm. c), vykonanú v niektorej 

z nižšie uvedených foriem, sa udeľujú body nasledovným spôsobom: 

 

1. predloženie potvrdenia o darcovstve krvi študenta 50 bodov 

2. iná forma príkladného občianskeho postoja študenta fakulty, ktorý svojím 

prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a 

občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty, resp. 

UK 

30 – 50 

bodov 

 

O udelení bodov za formy mimoškolskej činnosti študenta uvedené v bode 2 rozhoduje 

príslušný prodekan fakulty pre štúdium. 

 

Čl. 3 

Procesný postup prideľovania bodov za mimoškolskú činnosť študenta 

 

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

pracovnoprávneho vzťahu študenta fakulty s fakultou alebo s UK. 

(2) Body podľa čl. 2 ods. 1 až 3 je možné súčasnému študentovi fakulty prideliť iba za 

výsledky a činnosti študenta počas zimného semestra aktuálneho akademického roka 

a letného semestra predchádzajúceho akademického roka. 

(3) Potvrdenie o aktívnom členstve v akademickom senáte fakulty alebo v akademickom 

senáte UK, resp. v komisiách akademického senátu fakulty alebo v komisiách 



akademického senátu UK vydáva predseda akademického senátu fakulty alebo 

akademického senátu UK, resp. predsedovia komisií. Aktívny člen akademického senátu 

alebo komisie potvrdenie o aktívnej účasti doručí ubytovaciemu referentovi fakulty. Toto 

ustanovenie platí obdobne pre aktívneho člena ELSA, pričom potvrdenie aktívnemu 

členovi vydáva prezident ELSA a študent fakulty ho následne doručí ubytovaciemu 

referentovi fakulty. Iné formy mimoškolskej činnosti študenta podľa tejto smernice je 

študent povinný ubytovaciemu referentovi fakulty preukázať hodnoverným spôsobom 

zodpovedajúcim povahe činnosti. 

(4) V prípade, že dôjde ku kumulácii bodov u jedného študenta fakulty za viaceré uznané 

formy mimoškolskej činnosti, ubytovací referent fakulty pridelí študentovi fakulty 

najviac 100 bodov za mimoškolskú činnosť študenta. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 28. 5. 2015. 

 

 

V Bratislave dňa 28. 5. 2015 

 

 

 

 Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

 

 


