
   
 

   
 

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FILOZOFICKEJ FAKULTY 

UNIVERZITY  KOMENSKÉHO V BRATISLAVE1 
 

Milé študentky, milí študenti, 

veríme, že ste začali nový akademický rok s plným nasadením síl a že nedočkavo čakáte 

na správy z prostredia Akademického senátu Filozofickej fakulty UK. Prinášame vám preto 

sumarizujúce informácie z prvého tohtoročného zasadania nášho fakultného senátu. 

Zasadanie sa uskutočnilo 15. 10. 2018 a ako obyčajne mu predchádzalo rokovanie 

Študentskej časti Akademického senátu FiF UK. Medzi najzávažnejšie momenty pre študentov 

patrili podľa nás nasledujúce body: 

• vyhlásenie všeobecných a doplňovacích volieb do ŠČ AS (a to na 5 riadnych mandátov 

a 1 uvoľnený mandát. Senátorky a senátori zároveň zhodnotili priebeh vyhlasovania 

volieb pre tento akademický rok a diskutovali o možnostiach ŠČ AS presadzovať 

konkrétnu agendu. Riadne a doplňovacie voľby do ŠČ AS  sa uskutočnia už čoskoro – 

24. 10. 2018, preto si tento dátum dobre poznačte a nezabudnite prísť hlasovať. Ďalšie 

informácie o voľbách nájdete v zápisnici na tejto stránke; 

• vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ; 3-ročný 

mandát); 

• a vyhlásenie volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského („univerzitného 

senátu“) na uprázdnené miesto po senátorke Mgr. Hane Košťalikovej. 

Voľby do ŠRVŠ a AS UK sa uskutočnia dňa 14. 11. 2018 od 9,00 – 16,00 hod. v budove 

G003. Srdečne vás pozývame – príďte vyjadriť svoj názor, respektíve podporiť vašich 

kandidátov. Sledujte našu webovú stránku a dozviete sa viac. 

Medzi ďalšie podstatné momenty zasadaní patrilo napríklad schválenie výšky školného 

a poplatkov za štúdium na AR 2019/2020. Dobrou správou je, že sa tieto poplatky nezvýšia 

a ostanú v nezmenenej výške aj počas budúceho AR. V prílohe sa nachádza výpočet niektorých 

poplatkov. 

Blíži sa aj voľba dekana Filozofickej fakulty a termín volieb bol približne nasmerovaný 

na posledný novembrový týždeň. Pred voľbami sa bude konať verejné predstavovanie 

kandidátov. Zároveň sa pre koncom roka 2018 plánuje zasadnutie akademickej obce, na ktorom 

sa bude prezentovať aj správa o činnosti AS FiF UK. 

(A azda najmä) pre študentov doktorandského stupňa štúdia môže byť zaujímavá 

informácia pána prodekana pre vedecký výskum a doktorandské štúdium o novom spôsobe 

podpory vedeckej publikačnej činnosti. Bližšie informácie nájdete v tejto smernici. 

                                                           
1 Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú 

spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. 

Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie 

o všetkých bodoch programu. 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/akademicky_senat/studentska_cast/Zapisnica_15.10.2018.pdf
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_6_2018.pdf


   
 

   
 

Budeme vás radi postupne  informovať o ďalších aktualitách aj prostredníctvom našej FB 

stránky – nezabudnite ju lajknúť a sledovať. 
Vaše senátorky a senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk) 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2019/2020 

 

(1) Denná forma štúdia 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v dennej forme štúdia, okrem prípadov 

podľa čl. 2 ods. 4, platia ročné školné 

a) v študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa vo výške                    1 200 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa vo výške                                                  700 € 

 

(2) Externá forma štúdia 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v externej forme štúdia platia ročné školné 

vo výške: 

a) doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku                                            700 € 

 

(3) Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Bc. štúdium                                 30 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Bc. štúdium (ak je prihláška podaná 

aj v elektronickej podobe)                                                                                              20 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Mgr. štúdium                              35 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Mgr. štúdium (ak je prihláška podaná 

aj v elektronickej podobe) 25 € 

e) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium                25 € 

f) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (ak je prihláška 

podaná aj v elektronickej podobe)                                                                                  20 € 

g) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 

a doktorandské štúdium v zmysle čl. 2 ods. 4 tejto smernice                                        45 € 

 

(4) Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie 450 € 

c) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky                                                  90 € 

 

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní 

a) dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, 

diplomovej alebo dizertačnej práce                                                                              170 € 

b) vykonanie doplňujúcej skúšky                                                                                    40 € 

c) dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce, ak 

sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako slovenskom alebo českom 

jazyku                                                                                                                            350 € 

d) vykonanie doplňujúcej skúšky, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v 

inom ako slovenskom alebo českom jazyku                                                                   90 €. 

https://www.facebook.com/scasfifuk/
https://www.facebook.com/scasfifuk/

