
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia AS FiF UK dňa 12.12.2016 

 

Prítomní: ZČ – 13  

                     ŠČ –   8 

(členovia AS FiF UK na zasadnutie postupne prichádzali a odchádzali) 

Ospravedlnení: Dr.Ľ.Kondárová, Mgr.B.Kotysová,   Mgr.V.Marko, prof. Plašienková,  

   doc. Ľ.Sejčová,  Š. Kotvas, M.Vetrík, ,  

Neprítomní:  Dr. D.Gerbery,  Dr.A .Ostertágová,  

 

Program: 

1. Úvod a schválenie programu zasadnutia 

 

2. Výška školného a vybraných poplatkov v AR 2017/2018 

 

3. Rôzne 

 

 

1/ Úvod a schválenie programu zasadnutia 

Predseda AS Dr. Lacko privítal hostí a členov AS FiF, krátko zhrnul program zasadnutia a dal 

o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: za – 19;  proti – 0;  zdržal sa – 0 

 

 

2/ Výška školného a vybraných poplatkov v AR 2017/2018 

Poplatky a školné predstavil prodekan doc. Vojtech, pričom odôvodnil ich výšku najmä 

v porovnaní s inými vysokými školami na Slovensku. Mgr. Svetský za ŠČ AS FiF UK navrhol, aby sa 

poplatok za prijímacie konanie znížil na 35 EUR. Názor ŠČ na školné nebol taký jednoznačný, ale 

stanovisko sa prikláňalo skôr k tomu, že fakulta by aj školné mala znížiť. 

 

V rozprave vystúpili doc. Bohunická, doc. Szapuová, doc. Vojtech, prof. Šušol a Mgr. Svetský – 

diskusia sa viedla okolo individuálnych dôvodov pre určenie školného, návrhov na zníženie 

školného pre tých, čo zanechajú štúdium aj o reálnych nákladoch vo výške 1400 EUR na študenta 

na rok, ktoré celkovo výrazne prevyšujú sumu, ktorú fakulta vyzbiera na školnom.  

 

V ďalšej rozsiahlej diskusii vystúpil S. Chrťan, doc. Tancer, Mgr. Svetský, doc. Szapuová, JUDr. 

Horváth, doc. Zvara, prof. Slobodník, Mgr. Steuer, doc. Dobríková, dr. Drábeková a ďalší. Padli 



návrhy na zníženie školného o 50% ak sa predlžuje štúdium o 1 semester, či zavedenie akéhosi 

bonusu pri úspešných prijímacích pohovoroch, ktorý by znižoval poplatok za prijímacie konanie, 

ako aj diskusiu o znížení príjmu fakulty a katedier pri znížení poplatkov za prijímacie konanie. 

Veľký priestor v diskusii bol venovaný aj marketingovým nástrojom na prezentáciu fakulty, 

spôsoby ako zaujať uchádzačov, pričom názorov bolo veľmi veľa a rôznili sa. Doc. Szapuová 

predostrela aj porovnanie s českými univerzitami, celkovo však ostalo veľmi nejasné, či znižovanie 

poplatkov za štúdium prinesie aj viac uchádzačov, resp. či priláka potenciálne aj kvalitnejších 

uchádzačov. 

 

Na záver rozpravy dal predseda AS FiF UK hlasovať o predloženom návrhu výšky školného 

a vybraných poplatkov na akademický rok 2017/2018. 

Hlasovanie: za – 10;  proti – 0;  zdržal sa – 9 

AS FiF UK neschválil  Výšku školného a vybraných poplatkov v AR 2017/2018. 

 

Po ďalšej diskusii a úpravách v navrhovanej výške školného a vybraných poplatkov dal predseda 

AS FiF UK nanovo hlasovať o predmetnom dokumente. 

Hlasovanie: za – 8;  proti – 1;  zdržal sa – 8 

AS FiF UK opakovane neschválil  Výšku školného a vybraných poplatkov v AR 2017/2018. 

 

3/  Rôzne 

V bode rôzne vystúpili viacerí senátori, Mgr. Steuer, doc. Ulašin, doc. Zvara a doc. Szapuová – 

diskutovalo sa o Dni otvorených dverí, prístupoch ako zaujať študentov i o bežných každodenných 

záležitostiach fakulty a jej katedier. 

 

V Bratislave, dňa 13. 12. 2016 

 

 

Mgr. Ivan Lacko, PhD. 

   predseda AS FiF UK 

 


