
Vnútorné predpisy 

Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

Vnútorný predpis č. 4/2016 

 

Smernica dekana 

Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 

 

 

ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2016 



Obsah 

Čl. 1 Úprava splátok ročného školného v externej forme štúdia ................................................................... 3 

Čl. 2 Úprava splátok ročného školného prostredníctvom splátkového kalendára ......................................... 3 

Čl. 3 Záverečné ustanovenia ......................................................................................................................... 5 

Príloha č. 1 ..................................................................................................................................................... 5 

 

  



V súlade s článkom 6 bodom 4 a článkom 7 bodom 4 Vnútorného predpisu Smernice rektora č. 1/2016, ktorou sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 

2016/2017 (ďalej len „Smernica rektora”), dekan Fakulty managementu UK (ďalej len „dekan fakulty”) touto 

smernicou určuje výšku splátok ročného školného. 

Čl. 1  

Úprava splátok ročného školného v externej forme štúdia 
 

1. V súlade s článkom 7 bodom 4 Smernice rektora dekan fakulty určuje možnosť úhrady ročného školného pre 

všetky stupne externého štúdia v dvoch splátkach, a to  nasledovne:  

- prvú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 75%1 z celkového ročného školného na účet fakulty 

najneskôr deň pred zápisom na štúdium, 

- druhú  splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 25%2 z celkového ročného školného na účet fakulty 

najneskôr do  28. 2. 2017.  

 

Čl. 2  

Úprava splátok ročného školného prostredníctvom splátkového kalendára  
 

1. V súlade s článkom 6 bodom 4 a článkom 7 bodom 4 Smernice rektora dekan fakulty povoľuje možnosť úhrady 

ročného školného prostredníctvom splátok. Výšku splátok určuje táto smernica a nie je možné ich meniť.  

2. Pre možnosť úhrady ročného školného formou splátkového kalendára musí študent zaslať Žiadosť o vystavenie 

splátkového kalendára (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 tejto smernice. Žiadosť bude posúdená dekanom fakulty, príp. ním poverenou osobou, ktorá rozhodne  

o schválení, resp. zamietnutí žiadosti. O tomto rozhodnutí bude študent informovaný elektronicky. 

3. Splátkový kalendár sa vystavuje formou Dohody o splátkovom kalendári, ktorá nadobúda platnosť 

podpísaním obomi stranami. Samotné schválenie možnosti úhrady školného formou splátok nie je 

postačujúce na to, aby sa študent mohol riadiť splátkami určenými v tejto smernici. 

4. Povinnosti vyplývajúce pre študenta z uzatvorenia Dohody o splátkovom kalendári: 

a) Termíny úhrady splátok sú fixne dané. V dôsledku omeškania s úhradou čo i len jednej splátky sa stáva 

splatným školné v plnej výške.  

b) V prípade neuhradenia školného (nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo Študijného poriadku Univerzity 

Komenského, čl. 15 ods. 3 písm. c) ) bude študent v súlade s článkom 35 písm. a) Študijného poriadku 

Univerzity Komenského vylúčený zo štúdia.  

c) Prerušením, ukončením alebo vylúčením zo štúdia študentovi nezaniká povinnosť uhradiť dlžné školné. 

V prípade jeho neuhradenia bude školné vymáhané súdnou cestou. 

d) V prípade nedodržania úhrady splátok v určenom termíne podľa vystaveného splátkového kalendára,  

v nasledujúcich akademických rokoch nebude študentovi umožnené uhrádzať školné formou splátok. 

5. Úprava splátok ročného školného v dennej forme štúdia:  

Vznik povinnosti platiť školné študentom v dennej forme štúdia upravuje článok 2 odsek 2 a 3 Smernice rektora. 

Výšku ročného školného v akademickom roku 2016/2017 pri vzniku platiť školné (prekročenie štandardnej 

dĺžky štúdia) upravuje Príloha č. 12 Smernice rektora. 

                                                      
1 bakalársky stupeň štúdia: 637,50 €, magisterský stupeň štúdia: 975,- €, doktorandský stupeň štúdia: 1.125,- € 
2 bakalársky stupeň štúdia: 212,50 €, magisterský stupeň štúdia: 325,- €, doktorandský stupeň štúdia: 375,- € 

http://goo.gl/forms/JnjaUt4lx1gAXcTw1
http://goo.gl/forms/JnjaUt4lx1gAXcTw1


a) Bakalárske študijné programy 

Výška ročného školného pri vzniku platiť školné pre bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia 

predstavuje 1.000,- €. V súlade s článkom 6 bodom 4 Smernice rektora určuje dekan fakulty možnosť 

splatiť školné formou splátkového kalendára v troch splátkach nasledovne:  

Výška splátky Termín úhrady 

350,- € najneskôr jeden deň pred zápisom3 

350,- € 8. 1. 2017 

300,- € 28. 2. 2017 

b) Magisterské a doktorandské študijné programy 

Výška ročného školného pri vzniku platiť školné pre magisterské a doktorandské študijné programy 

v dennej forme štúdia predstavuje 1.300,- €. V súlade s článkom 6 bodom 4 Smernice rektora určuje dekan 

fakulty možnosť splatiť školné formou splátkového kalendára v troch splátkach nasledovne:  

Výška splátky Termín úhrady 

450,- € najneskôr jeden deň pred zápisom3 

450,- € 8. 1. 2017 

400,- € 28. 2. 2017 

 

6. Úprava splátok ročného školného v externej forme štúdia 

Podľa článku 3 bodu 1 Smernice rektora vzniká študentom externého štúdia povinnosť uhradiť školné v každom 

roku štúdia. Výšku ročného školného v akademickom roku 2016/2017 upravuje Príloha č. 12 Smernice rektora. 

V prípade úhrady školného formou splátkového kalendára schváleného dekanom fakulty na základe 

odôvodnenej žiadosti  je prvú splátku1 školného možné rozdeliť nasledovne:  

- 50% do termínu zápisu 

- 50% do 8. 1. 2017 

 

a) Bakalárske študijné programy 

Výška ročného školného pre bakalárske študijné programy v externej forme štúdia predstavuje 850,- €. 

V súlade s článkom 7 bodom 4 Smernice rektora určuje dekan fakulty možnosť splatiť školné formou 

splátkového kalendára v troch splátkach nasledovne: 

Výška splátky Termín úhrady 

318,75 € najneskôr jeden deň pred zápisom3 

318,75 € 8. 1. 2017 

212,50 € 28. 2. 2017 

                                                      
3 splátka sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet fakulty  



b) Magisterské študijné programy 

Výška ročného školného pre magisterské študijné programy v externej forme štúdia predstavuje 1.300,- €. 

V súlade s článkom 7 bodom 4 Smernice rektora určuje dekan fakulty možnosť splatiť školné formou 

splátkového kalendára v troch splátkach nasledovne: 

Výška splátky Termín úhrady 

487,50 € najneskôr jeden deň pred zápisom3 

487,50 € 8. 1. 2017 

325,- € 28. 2. 2017 

c) Doktorandské študijné programy 

Výška ročného školného pre doktorandské študijné programy v externej forme štúdia predstavuje 1.500,- 

€. V súlade s článkom 7 bodom 4 Smernice rektora určuje dekan fakulty možnosť splatiť školné formou 

splátkového kalendára v troch splátkach nasledovne: 

Výška splátky Termín úhrady 

562,50 € najneskôr jeden deň pred zápisom3 

562,50 € 8. 1. 2017 

375,- € 28. 2. 2017 

 

Čl. 3  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Študent je povinný uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na 

ich určenie.4 

2. V súlade s čl. 11 bodom 4 Smernice rektora povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na 

seba prevziať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. 

3. Vystavená Dohoda o splátkovom kalendári v zmysle tejto smernice nadobúda platnosť podpísaním obomi 

stranami. 

4. Fakulta managementu UK oboznámi so zoznamom študentov so schválenými splátkovými kalendármi všetkých 

vyučujúcich, ktorí budú môcť zapisovať do AiS2 výsledky skúšok za zimný semester, len po uhradení 2. splátky 

a výsledky skúšok za letný semester po uhradení všetkých splátok. 

5. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 1. 9. 2016.5 

 

V Bratislave, dňa 15. 7. 2016 

                                                                                                                                   

 

 

 

Príloha č. 1  Žiadosť o vystavenie splátkového kalendára 

                                                      
4 § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
5 Žiadosti o úpravu splátok školného je možné zasielať od 1. 8. 2016. 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r. 

dekan Fakulty managementu UK 

http://goo.gl/forms/JnjaUt4lx1gAXcTw1

