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Organizačné pokyny k zápisu na FSEV UK 
do vyššieho ročníka v akademickom roku 2022/2023 

 

Vážené študentky, vážení študenti, 
pri zápise je potrebné byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP, OPP a CO na FSEV UK: 

• Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia ,  

• Vstupné školenie študentiek a študentov BOZP, OPP 
 

Všetky študentky a všetci študenti sú povinné/í si k zápisu nahrať svoj študijný plán v AIS na celý akademický rok 2022/2023, 
končiace ročníky musia mať predmety štátnej skúšky v študijnom pláne v AIS. (Študent si zapisuje predmety v takej kreditovej 
hodnote a v takej skladbe (povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety), aby v kontrolnej etape štúdia 
mohol splniť podmienky na zápis do ďalšej časti štúdia. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje riadne skončiť štúdium, si 
zapisuje predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe, aby ich úspešným absolvovaním splnil podmienky na riadne 
skončenie štúdia.) 

Návod na zapísanie predmetov do zápisného listu na akad. rok 2022/2023 nájdete na webe FSEV UK ako i na webe Príručky 
a návody k AIS2.  

Študentky a študenti vyšších ročníkov k online zápisu pošlú referentke mailom nasledovné doklady : 
1. doklad o úhrade poplatku (nie príkaz) 

- pre preukaz s vizuálom ISIC je poplatok 13,00 Eur (validácia/10,00€ a režijné náklady/3,00€)  
- pre tie/tých, ktoré/í nemajú záujem o licenciu ISIC je poplatok 3,00 Eura (režijné náklady) 

Služby / vizuál preukazu ISIC NO ISIC 

Doprava ÁNO ÁNO 

Zľava na dopravu* ÁNO ÁNO 

Knižnice ÁNO ÁNO 

Ubytovanie  ÁNO ÁNO 

Strava/ jedáleň ÁNO ÁNO 

Členské v CKM SYTS (ISIC licencia 10 €) ÁNO NIE 

Komerčné zľavy ANO NIE 

*na základe splnenia tarifných a prepravných podmienok prepravcu 

• pokyny k platbe nájdete v AISe v časti školné/poplatky - vzhľadom na skutočnosť, že platby sú identifikované a párované 
podľa variabilného a špecifického symbolu Vás prosíme o dôsledné uvádzanie variabilného aj špecifického symbolu pri 
úhrade poplatkov. Platbu je preto potrebné vykonať bankovým prevodom, nie bankovou poukážkou! 

 
2. Vyplnené a podpísané Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO" 

 - Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO 
3. Podpísaný Protokol o študijnom pláne v ak. roku 2022/2023 – stiahnete v AIS 
4. Podpísané a vyplnené Čestné vyhlásenie – stiahnete v AIS 
5. Študentky a študenti doktorandského stupňa štúdia externej formy  - doklad o úhrade poplatku za režijné náklady vo výške 

3,00 EUR 
6. v prípade zmeny rodinného stavu úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré 

absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK) 
7. v prípade zástupu na zápise inou osobou: originál úradne overenej Plnej moci 

 

 

Upozornenie pre pokračujúce študentky a študentov odchádzajúcich na pobyt Erasmus +:  
termín zápisu si dohodnite individuálne s príslušnou študijnou referentkou. 

 

https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/dokumenty/dokumenty_2016_2017/2013_St-CoMaKazdyVedietVPripadeOhrozenia_CO_ver2.pdf
https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/dokumenty/dokumenty_2016_2017/2013_St-VstupneSkolenieStudentov_BOZP-OPP_1_.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/dokumenty/dokumenty_2016_2017/2013_St-Prehlasenie_CO-BOZP-OPP-1.pdf
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Harmonogram zápisov 2022/2023 

 

Dátum Začiatok ročník stupeň Ročník/program Abeceda Miestnosť 

5.9.2022 8:30 2. roč. bakalár 2. ES1 - európske štúdia A-Ž online 

5.9.2022 10:00 3. roč. bakalár 3. ES1 - európske štúdia A-Ž online 

6.9.2022 8:30 2. roč. bakalár 2.SA1 - sociálna antropológia A-Ž online 

6.9.2022 10:00 3. roč. bakalár 3.SA1 - sociálna antropológia A-Ž online 

8.9.2022 8:30 2. roč. magister 2.mVP1 - verejná politiky A-Ž online 

8.9.2022 10:00 2. roč. magister 2.mSA1 - sociálna antropológia A-Ž online 

9.9.2022 8:30 2. roč. magister  2.mES1 - európske štúdiá   A-Ž online 

              

5.9.2022 8:30 2. roč. bakalár 2.PP - sociálna a pracovná psychológia A-Ž online 

5.9.2022 10:00 3. roč. bakalár 3.PP - sociálna a pracovná psychológia A-Ž online 

6.9.2022 8:30 2. roč. bakalár 2.AE - aplikovaná ekonómia A-Ž online 

6.9.2022 10:00 3. roč. bakalár 3.AE - aplikovaná ekonómia A-Ž online 

7.9.2022 8:30 2. roč. magister 2.mPP - sociálna a pracovná psychológia A-Ž online 

7.9.2022 10:00 2. roč. magister 2.mgAE - aplikovaná ekonómia A-Ž online 

9.9.2022 8.30 2. roč. bakalár 2.PPen - sociálna a pracovná psychológia v angl. jazyku A-Ž online 

9.9.2022 10.00 3. roč. bakalár 3.PPen - sociálna a pracovná psychológia v angl. jazyku A-Ž online 

              

8.9.2022 9:00 2. - 5. doktorand vyššie ročníky/ všetky programy denné/externé   A-Ž online 

12.9.2022 16:00 1.-5. roč. doktorand zahraničný št. denné/externé št. všetky programy  A-Ž online 

              

5.9.2022 9:00 2. roč. bakalár 2. ME1 - mediamatika A-Ž online 

5.9.2022 10:00 3. roč. bakalár 3.ME1 - mediamatika A-Ž online 

              

9.9.2022 8:30  2. a 3. roč.  bakalár zahraniční bakalári (Foreign Bachelor)/ všetky programy A-Ž online 

9.9.2022 10:00 2. roč.  magister zahraniční magistri (Foreign Master )/ všetky programy  A-Ž online 

 


