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V súlade s článkom 6 bodom 4 Vnútorného predpisu Smernice rektora č. 17/2019, ktorou sa určuje výška 

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

2019/2020 (ďalej len „Smernica rektora”), dekan Fakulty managementu UK (ďalej len „dekan fakulty”) touto 

smernicou určuje výšku splátok ročného školného. 

Čl. 1 Základné ustanovenia 

1. V súlade s čl. 66 ods. 4 Vnútorného predpisu č. 9/2015 - Štatút Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len "VP 9/2015") je študent UK v externej forme štúdia povinný uhrádzať ročné školné v každom 

roku štúdia. 

 

2. Výšku školného v príslušnom akademickom roku určuje rektor UK formou osobitného vnútorného 

predpisu. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. 

 

3. Povinnosť študenta uhradiť školné podľa čl. 66 ods. 4 VP 9/2015 sa vzťahuje na všetky roky štúdia 

počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom 

akademickom roku. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému  

v študijnom programe na príslušný akademický rok (VP 9/2015, čl. 67a, ods. 5).  

 

Čl. 2 Úprava splátok ročného školného v externej forme štúdia 

1. V súlade s článkom 6 bodom 4 Smernice rektora dekan fakulty určuje možnosť úhrady ročného 

školného pre všetky stupne externého štúdia pripísaním finančnej čiastky na účet fakulty, a to buď vo 

výške 100% z celkového ročného školného do dňa zápisu na štúdium, alebo v dvoch splátkach 

nasledovne: 

 

- prvú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 75%1 z celkového ročného školného najneskôr 

v deň  zápisu na štúdium, 

- druhú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 25%1 z celkového ročného školného najneskôr  

do 28. 2. 2020.  

 

2. Príkaz na úhradu si môže študent vygenerovať v akademickom systéme AiS2 (https://ais2.uniba.sk). 

Splátky sa považujú za uhradené dňom pripísania finančných prostriedkov na účet fakulty. 

 

3. Rozpis splátok pre jednotlivé formy štúdia ponúka Príloha č. 2 tejto smernice.  

 

 

Čl. 3 Úprava splátok ročného školného prostredníctvom splátkového kalendára 

1. V súlade s článkom 6 bodom 4 Smernice rektora dekan fakulty môže na základe odôvodnenej žiadosti 

povoliť úhradu ročného školného prostredníctvom splátok. Výšku splátok určuje táto smernica a nie je 

možné ich meniť. Rozdelenie splátok pre jednotlivé formy štúdia ponúka Príloha č. 3 tejto smernice.  

                                                      
1 zaokrúhlených na celé číslo 

https://ais2.uniba.sk/
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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, ktorý 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.  

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. 

 

 

Čl. 4 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 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 a účinnosť dňom podpisu. 

 

V Bratislave, dňa 20. 8. 2019 

 

 

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan Fakulty managementu UK 

 

 

 

 

 

                                                      
2 § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y5ISf5xoRkyseEfdYF4Rh4TDhvI_kIRMmMpPQesnsAdUN0dXN0xBN0JTUDM3MVRXRFc0OUNZSUZUVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y5ISf5xoRkyseEfdYF4Rh4TDhvI_kIRMmMpPQesnsAdUN0dXN0xBN0JTUDM3MVRXRFc0OUNZSUZUVC4u
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Príloha č. 1  Žiadosť o vystavenie splátkového kalendára 

Príloha č. 2  Úprava splátok ročného školného v externej forme štúdia podľa čl. 1 

Príloha č. 3  Rekapitulácia platieb 

Príloha č. 4  Výška školného v príslušných akademických rokoch podľa osobitných VP rektora UK

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y5ISf5xoRkyseEfdYF4Rh4TDhvI_kIRMmMpPQesnsAdUN0dXN0xBN0JTUDM3MVRXRFc0OUNZSUZUVC4u
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Príloha č. 2 

Úprava splátok ročného školného v externej forme štúdia podľa čl. 2 

 

Externá forma štúdia Ročné školné (v €) 75%3 (v €) 25%3 (v €) 

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019) 870,004 652,00 218,00 

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2018) 800,004 600,00 200,00 

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2017) 780,004 585,00 195,00 

    

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2019) 1.170,005 878,00 292,00 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2018) 1.070,005 800,00 270,00 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2017) 1.040,005 780,00 260,00 

    

Doktorandské štúdium 1.500,00 1.125,00 375,00 

 

  

                                                      
3 z celkového ročného školného zaokrúhlených na celé číslo 
4 Ročné školné pre 1., 2. a 3. rok štúdia 
5 Ročné školné pre 1. a 2. rok štúdia 
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Príloha č. 3 

Rekapitulácia platieb 

 

Externá forma štúdia Ročné školné (v €) 1. splátka (v €) 2. splátka (v €) 3. splátka (v €) 

  (splatná ku dňu zápisu) (splatná k 17.1.2020) (splatná k 28.2.2020) 

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019) 870,004  326,00  326,00  218,00  

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2018) 800,004  300,00  300,00  200,00  

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2017) 780,004  292,50  292,50  195,00  

     
Bakalárske štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia) 870,00  326,00  326,00  218,00  

     

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2019) 1.170,005 439,00  439,00  292,00  

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2018) 1.070,005 400,00  400,00  270,00  

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2017) 520,00  
podľa Vnútorného predpisu 2/2017 čl. 3, bod 2 b) 

splátky nie sú povolené 

     
Magisterské štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia) 1.170,00  439,00  439,00  292,00  

     

Doktorandské štúdium 1.500,00  562,50  562,50  375,00  

https://www.fm.uniba.sk/fileadmin/fm/O_Fakulte/Legislativa/VP_2_2017.pdf
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Príloha č. 4 

Výška školného v príslušných akademických rokoch podľa osobitných vnútorných predpisov 

rektora UK 

 

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 v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 

1., 2. a 3. rok štúdia 870,00   

4. rok štúdia 300,00   

 
magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 

1. a 2. rok štúdia 1.170,00   

3. rok štúdia 570,00   

 
doktorandské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 

 1.500,00   

 

 

Vnútorný predpis č. 10/2018 - Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, 

ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 

v znení dodatku č. 1. 

 

bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 

1., 2. a 3. rok štúdia 800,00   

4. rok štúdia 300,00   

 
magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 

1. a 2. rok štúdia 1.070,00   

3. rok štúdia 560,00   

 
doktorandské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 

 1.500,00   

 

 

Vnútorný predpis č. 10/2017 - Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018. 

 

bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 

1., 2. a 3. rok štúdia 780,00   

4. rok štúdia 210,00   

 
magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 

1. a 2. rok štúdia 1.040,00   

3. rok štúdia 520,00   

 
doktorandské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 

 1.500,00   

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_17.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_10_.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_10_.pdf

