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2. a 3. ročník 
Rozširujúce štúdium  (anglický jazyk a literatúra, história, nemecký jazyk a literatúra, 

slovenský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu) 

 

Školné  

 
Rozširujúce štúdium (anglický jazyk a literatúra, história, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, 
výchova k občianstvu) je na Filozofickej fakulte UKF v Nitre spoplatnené, keďže ide o súčasť ďalšieho 
vzdelávania v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Študent je povinný podľa čl. 2 ods. 15 Vnútorného predpisu o školnom a poplatkoch na akademický rok 
2018/2019 č.26/2017 uhradiť školné v dvoch splátkach, a to:  

 prvú splátku vo výške polovice školného do 15. augusta 2018, 

 druhú splátku vo výške polovice školného do 31. januára 2019. 

číslo účtu: SK5481800000007000073076 

údaje k platbe zo 
zahraničia: 
 

IBAN:     SK5481800000007000073076 

SWIFT:  SUBASKBX 

Cezhraničný bankový prevod: Všeobecná úverová banka 

Celková výška 
školného: 

Je uvedená na rozhodnutí o prijatí, sumu si študent rozdelí na dve rovnaké splátky. 

variabilný symbol: 1004xxxxxx 
Ide o kombináciu dvoch čísel. Prvé štvorčíslie je nemenné (1004). Zvyšných šesť čísel (xxxxxx) 
tvorí identifikačné číslo (ID).  
Ak je číslo len päťmiestne, tak sa pridáva na začiatok identifikačného čísla 0.  
Príkaz na úhradu a sledovanie stavu platby si môžete pozrieť prostredníctvom manuálu: 
https://ais2.ukf.sk/manualy_UKF/Zistenie_stavu_poplatkov_a_platieb.pdf  

ID študenta nájdete na Výkaze o štúdiu (vpravo hore identifikačné číslo) alebo na preukaze študenta. Prosíme 
Vás, pri platbe uvádzajte vždy variabilný symbol, pretože inak nebude možné presne identifikovať Vašu platbu. 

 
Školné za externé štúdium a za nadštandardnú dĺžku štúdia má v kompetencii Bc. Marta Kubaľáková, ktorá Vám 
rada odpovie na prípadné otázky.  
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta 
Bc. Marta Kubaľáková 

Štefánikova 67 
949 74  Nitra  
Tel.: +421-(0)37-6408450 
e-mail: mkubalakova@ukf.sk, poplatkyff@ukf.sk  

 

Zápis  

 

Zápis na štúdium sa realizuje vyplnením zápisného listu. K zápisu je potrebné vyplniť zápisový list, ktorý nájdete 
na stránke www.ff.ukf.sk → štúdium → celoživotné vzdelávanie. Zápisný list je potrebné zaslať poštou do 
2. septembra 2018 na študijné oddelenie externého štúdia.  
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta 
študijné oddelenie - externé 

Štefánikova 67 
949 74  Nitra  
Tel.: +421-(0)37-6408504 
e-mail: azverkova@ukf.sk, lkovacova@ukf.sk 
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