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V súlade s článkom 7. bod. 4., Vnútorného predpisu Smernice rektora č. 25/2014, ktorou sa určuje výška školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016, dekan 

Fakulty managementu UK určuje výšku splátok školného nasledovne : 

1. Úhradu školného pre všetky ročníky externého štúdia je možné vykonať v dvoch splátkach, a to  

nasledovne:  

- prvú splátku pripísaním finančnej čiastky v minimálnej výške 75% z celkového školného na účet 

fakulty najneskôr deň pred zápisom, 

- druhú  splátku  určenú v zostávajúceho školného najneskôr do  29. 2. 2016.  

2. V prípade splátkového kalendára schváleného dekanom Fakulty managementu UK na základe odôvodnenej 

žiadosti  je prvú splátku (v prípade bakalárskeho štúdia 637,50 EUR, v prípade magisterského štúdia  

975,- EUR) školného možné rozdeliť nasledovne:  

- 50% do termínu zápisu 

- 50% do 7. 1. 2016 

3. Bakalárske štúdium: výška školného na akademický rok………………. 850,- EUR, 

z toho 75 % v celkovej výške 637,50 EUR je možné rozdeliť na dve splátky formou  splátkového kalendára 

nasledovne: 

Výška splátky Termín úhrady 

318,75 € najneskôr jeden deň pred zápisom
*
 

318,75 € 7. 1. 2016 

212,50 € 29. 2. 2016 

 

      4. Magisterské štúdium: výška školného na akademický rok……………….. 1.300,- EUR, 

      z toho 75% v celkovej výške 975,- EUR je možné rozdeliť na dve splátky formou splátkového kalendára 

nasledovne: 

Výška splátky Termín úhrady 

487,50 € najneskôr jeden deň pred zápisom
*
 

487,50 € 7. 1. 2016 

325,00 € 29. 2. 2016 

 

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



V prípade úhrady školného formou splátkového kalendára je potrebné zaslať žiadosť prostredníctvom e-mailu na 

adresu splatkove.kalendare@fm.uniba.sk. O schválení, príp. zamietnutí žiadosti, bude študent informovaný rovnako 

e-mailovou formou.  

Fakulta managementu UK oboznámi so zoznamom študentov so scvhválenými 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. 

 

V Bratislave, dňa 26. 6. 2015 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

                                                                                                                                  dekan Fakulty managementu UK 
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