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V súlade s ustanovením čl. 2 ods. 4 vnútorného predpisu č. 17/2021 Smernica rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „smernica rektora” 

v príslušnom gramatickom tvare), dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „dekan” v príslušnom gramatickom tvare) touto smernicou určuje 

výšku splátok ročného školného. 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1. V súlade s ustanovením čl. 2 ods. 4 smernice rektora je študent UK študujúci v dennej 

forme štúdia na študijnom programe podľa ustanovenia § 51 ods. 4 písm. p) zákona 

o vysokých školách uskutočňovanom výlučne v anglickom jazyku povinný uhrádzať 

ročné školné v každom roku štúdia. 

 

2. Výšku školného v akademickom roku 2022/2023 určuje rektor UK formou dodatku 

k Smernici rektora. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. 

 

3. Povinnosť študenta uhradiť školné podľa ustanovenia čl. 2 ods. 4 smernice rektora 

sa vzťahuje na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu 

pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. 

 

Čl. II 
Úprava splátok ročného školného 

 

1. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 5 smernice rektora, študent uhrádza školné 
bezhotovostne na účet fakulty alebo poštovým poukazom jedným z nasledujúcich 
spôsobov: 

 
A) Úhrada ročného školného vo výške 100 % z celkového ročného školného 

najneskôr v deň zápisu na štúdium. 
 

B) Úhrada ročného školného v dvoch splátkach nasledovne: 
- prvú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 50 %1 z celkového ročného 

školného najneskôr v deň zápisu na štúdium, 
- druhú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 50 %2 z celkového ročného 

školného najneskôr do 15. februára 2023. 
 

2. Príkaz na úhradu si môže študent vygenerovať v akademickom informačnom 
systéme AiS2. Splátky sa považujú za uhradené dňom pripísania finančných 
prostriedkov na účet fakulty. 

 
3. Ročné školné v prvom roku štúdia bakalárskeho, magisterského a doktorandského 

študijného programu je splatné jednorazovo, bez možnosti rozdelenia na splátky. 

                                                      
1 Zaokrúhlených na celé číslo. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_27.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_27.pdf
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Študent je povinný uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo 
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie.2 

 
2. V súlade ustanovením čl. 13 ods. 4 smernice rektora povinnosť uhradiť školné 

a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická osoba alebo 
právnická osoba. 

 
3. Termíny úhrady splátok sú fixne dané. V dôsledku omeškania s úhradou čo i len 

jednej splátky sa stáva splatným školné v plnej výške. 
 

4. Prerušením, ukončením alebo vylúčením zo štúdia študentovi nezaniká 
povinnosť uhradiť dlžné školné. V prípade jeho neuhradenia bude školné 
vymáhané súdnou cestou. 

 
5. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 

 

 

V Bratislave, 15. júna 2022 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan Fakulty managementu UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                      
2 § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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Výška školného v príslušných akademických rokoch podľa osobitných 
vnútorných predpisov rektora UK 

 

Vnútorný predpis č. 17/2021 – Príloha č. 3 k Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2022/2023. 

 

bakalárske študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 1 990,00 € 

magisterské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 2 490,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– denná forma štúdia 
10 500,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– externá forma štúdia 
3 290,00 € 

 

Vnútorný predpis č. 17/2021 – Príloha č. 2 k Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2021/2022. 

 

bakalárske študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 1 990,00 € 

magisterské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 2 490,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– denná forma štúdia 
10 500,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– externá forma štúdia 
3 150,00 € 

 

Vnútorný predpis č. 11/2020 – Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2020/2021. 

 

bakalárske študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 1 990,00 € 

magisterské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 2 490,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– denná forma štúdia 
10 500,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– externá forma štúdia 
2 920,00 € 

 

Vnútorný predpis č. 17/2019 – Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020. 

 

bakalárske študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 3 000,00 € 

magisterské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 3 500,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– denná forma štúdia 
10 500,00 € 

doktorandské študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku 

– externá forma štúdia 
2 730,00€ 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_27_Priloha.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_17_Priloha_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_11.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_17.pdf

