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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len “AS FiF UK”) v 
súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil 26. 06. 2019 Vnútorný predpis č. 7/2019, 
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 8/2014 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 
Filozofickej fakulty v znení Dodatku č. 1 (ďalej len “Študijný poriadok FiF UK”).  
 

Článok 1 
 
Študijný poriadok FiF UK sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 

1. V čl. 20 ods. 12 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písm. c) a d) sa označujú ako písm. b) a c). 
2. V čl. 20 ods. 13 sa vypúšťa veta: „Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do 

ktorého sa zapisujú najmä predmety a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného 
výkonu.“ 

3. Vypúšťa sa poznámka pod čiarou č. 39. 
4. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová: „a do Výkazu o štúdiu (indexu)“. 
5. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová: „a do Výkazu o štúdiu (indexu)“. 
6. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová: „a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, 

pečiatka, podpis)“. 
7. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová: „a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, 

pečiatka, podpis)“. 
8. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 7 sa vypúšťa písm. c). 
9. V prílohe č. 1 čl. 1 sa vypúšťa ods. 9. Doterajší ods. 10 sa označuje ako ods. 9. 
10. V prílohe č. 1 čl. 2 sa vypúšťa ods. 2. Doterajšie ods. 3 až 6 sa označujú ako 2 až 5. 
11. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. b) sa slovo „index“ nahrádza slovami „preukaz študenta“. 
12. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová: „a určí miesto a čas, kedy si študent môže 

dať hodnotenie zapísať do indexu“. 
13. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová: „a identický výsledok hodnotenia zapíše aj 

do indexu (k názvu predmetu pripíše hodnotenie, dátum a podpis), pričom má povinnosť 
skontrolovať, či je názov predmetu zhodný s názvom predmetu v informačnom liste predmetu“. 

14. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 sa vypúšťa písm. f). Doterajšie písm. g) až i) sa označujú ako písm. f) 
až h). 

15. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 5 písm. a) sa slovo „index“ nahrádza slovami „preukaz študenta“. 
  

 
Článok 2 

 
Tento Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FiF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho  
schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
 
 
 
 

Mgr. Martin Bača, PhD. prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
predseda AS FiF UK dekan FiF UK 

 
 


