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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor“) vydáva v súlade s § 92 a § 113a
ods. 7 až 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 66, 67 a 67a vnútorného
predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov (ďalej
len „Štatút UK“) túto smernicu:
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Touto smernicou sa určujú:
a)
b)

výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave
(ďalej len „UK“) na akademický rok 2017/2018,1 a
zásady platenia školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku
2017/2018.2

(2) Touto smernicou sa ďalej určuje výška poplatkov za úkony spojené so zabezpečením a
vykonaním doplňujúcej skúšky na účely uznania odbornej kvalifikácie na výkon zdravotníckeho
povolania podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o uznávaní
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií“).
(3) Ročné školné pre jednotlivé študijné programy určuje rektor; ak ide o študijné programy
zabezpečované fakultou UK (ďalej len „fakulta“), rektor určuje ročné školné pre tieto študijné
programy na návrh dekana fakulty (ďalej len „dekan“). Ročné školné sa vzťahuje na
akademický rok.
(4) Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK je 10 % z priemernej
sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov
poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného
rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur nadol.
Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.
(5) V súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách bol ministerstvom stanovený základ na
určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2017/2018 vo výške
400,0 €.3
(6) Na účely tejto smernice sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3
zákona o vysokých školách (ďalej len „spojené štúdium podľa § 53 ods. 3“) považujú za študijné
programy prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3 za štúdium
v študijnom programe druhého stupňa tak, že štvrtý rok spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3 sa
považuje za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky primerane.
(7) Na účely tejto smernice sa bakalársky druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov považuje
za štúdium študijného programu prvého stupňa, magisterský druh štúdia, inžiniersky druh štúdia
a doktorský druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov za štúdium študijného programu
podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách. Ak študent pokračoval v inžinierskom druhu
štúdia alebo v magisterskom druhu štúdia po predchádzajúcom absolvovaní bakalárskeho štúdia
podľa predchádzajúcich predpisov, považuje sa toto jeho nadväzujúce štúdium za štúdium

Čl. 66 ods. 3 prvá veta Štatútu UK.
Čl. 67a ods. 2 druhá veta Štatútu UK.
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študijného programu druhého stupňa. Ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich
predpisov sa považuje za štandardnú dĺžku štúdia podľa zákona o vysokých školách.4
Čl. 2
Povinnosť uhradiť školné v dennej forme štúdia
(1) Študent UK v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne povinnosť
uhradiť ročné školné podľa odseku 2, 3 alebo 4.
(2) Študent je povinný uhradiť UK ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za
štúdium v príslušnom akademickom roku, ak študuje súbežne v jednom akademickom roku dva
alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni.
Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni
po prerušení (§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách) (ide o študenta, ktorý týmto študuje
súbežne), je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z ročného školného v
závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického
roka po jeho opätovnom zapísaní.
(3) Študent je povinný uhradiť UK ročné školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný
program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.
V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej
vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského
vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium
viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba,
počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom
roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok. Ak študent študoval v tom
istom stupni vysokoškolského štúdia pred 1. septembrom 2008 súbežne vo viacerých študijných
programoch v jednom akademickom roku alebo v jeho časti, zohľadní sa mu v celkovej dobe
štúdia štúdium v každom študijnom programe pred 1. septembrom 2008 osobitne. Ak študoval v
niektorom zo študijných programov len časť akademického roka, táto doba sa zaokrúhľuje na
celý akademický rok.
(4) Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku
uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona o vysokých
školách uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len
ak niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento študijný
program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom programe,
ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom
členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), ani nemá trvalý
pobyt v členskom štáte.
(5) Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa odseku 2 pri súbežnom štúdiu, má
právo rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku
študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.5
(6) V celkovej dobe štúdia podľa odseku 3 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný
na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.
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§ 113a ods. 8 zákona o vysokých školách.
§ 70 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách.
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Čl. 3
Povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia
(1) Študent UK v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.
(2) UK nemôže požadovať školné od študentov, ktorých prijala na bezplatné študijné programy
v externej forme štúdia podľa predpisov účinných pred 1. májom 2011; to neplatí, ak im počas
štúdia vznikne povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 alebo ods. 6 zákona o vysokých
školách.6
Čl. 4
Povinnosť uhradiť školné v prípade študentov študujúcich na základe medzištátnych zmlúv
Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom
sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho
v zahraničí podľa osobitného predpisu,7 sa na účely platenia školného (§ 92 zákona o vysokých
školách) považuje za občana Slovenskej republiky.
Čl. 5
Podmienky platenia školného študentmi prijatými na štúdium pred 1. septembrom 2007
Podmienky platenia školného študentmi prijatými na štúdium pred 1. septembrom 2007, t. j.
všetkými študentmi, ktorí boli prijatí a zapísali sa na štúdium príslušného stupňa pred
1. septembrom 2007 a študentmi, ktorí boli prijatí na štúdium príslušného stupňa v akademickom
roku 2007/2008 pred 1. septembrom 2007 a zapísali sa na toto štúdium po 1. septembri 2007 a po
tomto termíne neboli prijatí a nezapísali sa na žiadne štúdium; sa riadia ustanoveniami § 113a ods. 7
až 12 zákona o vysokých školách.
Čl. 6
Školné v dennej forme štúdia a jeho úhrada
(1) Študenti, ktorým vznikne povinnosť uhradiť školné v dennej forme štúdia, platia ročné školné
v študijných programoch prvého stupňa, druhého a tretieho stupňa a v spojenom štúdiu podľa
§ 53 ods. 3, ktoré nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa čl. 1 ods. 5, t. j. najviac vo výške
2 000 €.
(2) Obmedzenie výšky školného podľa odseku 1 sa nevzťahuje na školné podľa čl. 2 ods. 4, t. j. ak
sa študijný program uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku.
(3) Študenti, ktorým vznikne povinnosť uhradiť školné v dennej forme štúdia postupujú pri jeho
úhrade podľa ustanovení tejto smernice a pokynov uvedených v rozhodnutí o povinnosti uhradiť
školné ktoré vydá dekan v súlade so vzorom uvedenom v osobitnom vnútornom predpise UK.
(4) Ročné školné študent uhradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou
poukážkou v dvoch rovnakých splátkach v termínoch: do 30. novembra 2017 a do 28. februára
2018; dekan môže vnútorným predpisom fakulty určiť termíny splátok aj inak, ak je to pre
študenta výhodnejšie.
§ 113aca zákona o vysokých školách.
§ 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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(5) Ročné školné, ktoré je študent povinný uhradiť za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia podľa
čl. 8 ods. 2, sa platí v dvoch rovnakých splátkach, v termínoch určených vo vnútornom predpise
fakulty a uvedených v rozhodnutí o povinnosti uhradiť školné, ktoré vydá dekan.
(6) Rektor môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny jeho splatnosti v súlade s článkom 8
tejto smernice.
Čl. 7
Školné v externej forme štúdia a jeho úhrada
(1) Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin sumy
maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje ministerstvo
opatrením8, a koeficientu, ktorý je vyjadrený ako podiel počtu kreditov, ktorého dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia príslušného študijného programu, a súčinu štandardnej
dĺžky štúdia príslušného študijného programu a čísla 60. Maximálne ročné školné v študijných
programoch v externej forme štúdia je odvodené od dotácie na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov (§ 89 ods. 4 zákona o vysokých školách).
(2) Školné v externej forme štúdia uvedené v prílohách tejto smernice platí na všetky roky štúdia
počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pre študentov prijatých na
štúdium v akademickom roku 2017/2018, pričom dekan rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné
počas štandardnej dĺžky štúdia vydá spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium v súlade so
vzorom uvedenom v osobitnom vnútornom predpise UK.
(3) Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v externej forme štúdia zodpovedá školnému
určenému pre príslušný študijný program na akademický rok 2017/2018, čo je uvedené aj
v rozhodnutí dekana o povinnosti uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.
(4) Ročné školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou poukážkou
v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 95 % ročného školného je splatná v deň zápisu na
štúdium (zápisu do ďalšej časti štúdia) a druhá splátka vo výške 5 % ročného školného je splatná
do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Dekani môžu vnútorným predpisom fakulty
určiť výšku splátok školného alebo termíny splátok školného aj inak, ak je to pre študentov
výhodnejšie.
(5) Rektor môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny jeho splatnosti v súlade s článkom 8
tejto smernice.
Čl. 8
Podmienky odpustenia alebo zníženia školného rektorom UK
(1) Rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta rozhodnúť v súlade s § 92 ods. 18 zákona
o vysokých školách o znížení alebo odpustení školného alebo odložiť termín jeho splatnosti,
pričom pri rozhodovaní zohľadňuje priložené stanovisko dekana,
1. ak študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodu súbežného štúdia:

8

Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 15. augusta 2015 č. 2016-14804/18793:1-15A0, ktorým
sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej
forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (Oznámenie č. 241/2016
Z. z.).
6

a) do 100 % výšky školného, keď dosahuje vážený študijný priemer za akademický rok9
v každom z predchádzajúcich rokov štúdia v študijnom programe, v ktorom sa študent
rozhodol hradiť školné v zmysle čl. 2 ods. 5 (ďalej len „VŠP“) 1,00 – 1,20;
b) do 50 % výšky školného, keď dosahuje VŠP 1,21 – 1,50;
c) do 100 % výšky školného, keď do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia,
na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý,
2. ak študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky
štúdia:
a) do 100 % výšky školného, keď bol počas aktuálneho štúdia reprezentantom na
olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy a dosahuje VŠP
do 2,00;
b) do 100 % výšky školného, keď má dlhodobé zdravotné problémy, ktoré zapríčinili, že
študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia;
c) do 100 % výšky školného v dôsledku materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
ktoré zapríčinili, že študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia;
d) do 100 % výšky školného, keď spĺňa alebo by spĺňal podmienky na priznanie sociálneho
štipendia a dosahuje VŠP do 2,00;
e) do 100 % výšky školného, keď iným spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu
situáciu podľa odseku 5 tohto článku a dosahuje VŠP do 2,00, alebo preukázateľne
dokladuje hmotnú núdzu10;
f) do 100 % výšky školného, keď do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia,
na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý;
g) do 100 % výšky školného, ak doktorand prekročil aspoň o 100 % počet publikovaných
prác potrebných na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce;
h) do 100 % výšky školného, keď nastanú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, najmä
ak študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu schválenej mobility fakultou,
počas ktorej získal najmenej 20 kreditov za semester (15 kreditov za semester, ak sa
mobility zúčastnil pred akademickým rokom 2012/2013), alebo v dôsledku prieťahov
spôsobených fakultou pri zabezpečení obhajoby dizertačnej práce.
(2) Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšej časti štúdia alebo
sa zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku (predmet štátnej skúšky)
alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce (ďalej len „štátna skúška“),
rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta a po stanovisku dekana znížiť ročné školné
maximálne o 90 %.
(3) Ak študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia, môže rektor na základe
písomnej žiadosti študenta znížiť alebo odpustiť školné, pričom pri rozhodovaní zohľadňuje
priložené stanovisko dekana:
a) do 100 % výšky školného, ak bol študent počas aktuálneho štúdia reprezentantom na
olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy a dosahuje VŠP
do 2,00,
b) do 100 % výšky školného, ak má študent dlhodobé zdravotné problémy,
c) do 100 % výšky školného, keď nastanú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa.
Rozhodnutie rektora sa vydá v slovenskom jazyku.

9

Čl. 24 ods. 6 vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení neskorších dodatkov.
§ 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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(4) Ak študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné na základe čl. 2 ods. 4, môže rektor na základe
písomnej žiadosti študenta znížiť alebo odpustiť školné, pričom pri rozhodovaní zohľadňuje
priložené stanovisko dekana:
a) do 100 % výšky školného, keď nastanú skutočnosti hodné osobitného zreteľa,
b) do 80 % výšky školného, keď časť štúdia absolvuje na partnerskej fakulte na základe zmluvy
medzi fakultami a neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia.
Rozhodnutie rektora sa vydá v jazyku, v ktorom sa uskutočňuje študijný program.
(5) Za zlú sociálnu situáciu sa považuje skutočnosť, ak na jedného člena spoločnej domácnosti,
v ktorej študent žije (ďalej len „osoby žijúce v spoločnej domácnosti“), pripadá mesačný príjem
nižší ako 300 €. Za príjem na účely tejto smernice sa považuje príjem podľa § 4 zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
(6) Dekan predkladá rektorovi žiadosť študenta spolu so svojím písomným stanoviskom
obsahujúcim odporúčanie na rozhodnutie vo veci, kópiou rozhodnutia o povinnosti uhradiť
školné zaslanom študentovi, čestným vyhlásením o štúdiu podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona
o vysokých školách a s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdenie o dosiahnutom VŠP, ak študent žiada odpustiť alebo znížiť školné podľa ods. 1
bod 1 písm. a), b), ods. 1 bod 2 písm. a), d) a e) alebo ods. 3 písm. a),
b) potvrdenie o zanechaní štúdia, ak štúdium zanechal v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne
prijatý a kópiu rozhodnutia o prijatí na dodatočné štúdium, ak žiada odpustiť alebo znížiť
školné podľa ods. 1 bod 1 písm. c) alebo ods. 1 bod 2 písm. f),
c) potvrdenie o tom, že je (bol) počas aktuálneho štúdia reprezentantom na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy, ak žiada odpustiť alebo znížiť školné
podľa ods. 1 bod 2 písm. a), alebo ods. 3 písm. b),
d) kópiu preukazu osoby s ŤZP alebo lekárske potvrdenia preukazujúce dlhodobé zdravotné
problémy, ak žiada odpustiť alebo znížiť školné podľa ods. 1 bod 2 písm. b) alebo ods. 3
písm. b),
e) kópiu rodného listu dieťaťa, ak je dôvodom prekročenia štandardnej dĺžky štúdia materská
dovolenka alebo rodičovská dovolenka a žiada odpustiť alebo znížiť školné podľa ods. 1
bod 2 písm. c),
f) kópiu rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia alebo doklady preukazujúce skutočnosť,
že by spĺňal podmienky na priznanie sociálneho štipendia, ak študent žiada odpustiť alebo
znížiť školné podľa ods. 1 bod 2 písm. d),
g) kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo doklady, ktoré preukazujú zlú sociálnu situáciu, ak študent žiada odpustiť
alebo znížiť školné podľa ods. 1 bod 2 písm. e),
h) potvrdenie o schválení mobility fakultou a výpis získaných kreditov, ak študent žiada
odpustiť alebo znížiť školné podľa ods. 1 bod 2 písm. h),
i) protokol o študijnom pláne študenta alebo protokol o zmene študijného plánu,11 ktoré
potvrdzujú, že sa študent zapísal do ďalšej časti štúdia, aby vykonal štátnu skúšku (predmet
štátnej skúšky), ak študent žiada odpustiť alebo znížiť školné podľa odseku 2.
(7) Študent v dennej forme štúdia môže podať žiadosť najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia
o povinnosti uhradiť školné. Pre študentov v externej forme štúdia plynie lehota na podanie
žiadosti odo dňa zápisu do ďalšieho roku štúdia alebo zápisu po prerušení štúdia. Študent je
povinný k žiadosti priložiť doklady podľa odseku 6.

Čl. 1 ods. 5 písm. c) a d) prílohy č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení neskorších
dodatkov.
11
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(8) Podanie žiadosti podľa odseku 7 nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu o povinnosti uhradiť
školné.
(9) V zmysle § 92 ods. 18 zákona neexistuje právny nárok na odpustenie alebo zníženie školného
ani v prípade, že študent splní podmienky na odpustenie alebo zníženie školného podľa tejto
smernice a priloží všetky relevantné doklady.
(10) Proti rozhodnutiu rektora o odpustení alebo znížení školného nemožno podať odvolanie.
Čl. 9
Poplatky spojené so štúdiom na UK
(1) UK môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov UK spojených s týmito
úkonmi. Jeho výška nesmie presiahnuť 25 % základu podľa čl. 1 ods. 5.
(2) UK môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania
a s obhajobou rigoróznej práce. Výšku poplatku možno určiť do 150 % základu podľa
čl. 1 ods. 5.
(3) UK môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického
titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku. Poplatok nesmie
presiahnuť 30 % základu podľa čl. 1 ods. 5.
(4) Rektor môže na základe žiadosti absolventa magisterského štúdia, ktorý sa prihlásil na rigorózne
konanie,12 a po stanovisku dekana znížiť alebo odpustiť poplatky podľa odseku 2, alebo odložiť
termín ich splatnosti:
a) zamestnancovi UK13, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas na fakulte
alebo na inej súčasti UK,
b) doktorandovi UK v dennej forme doktorandského štúdia,
c) pri podaní prihlášky na rigoróznu skúšku do jedného roka od absolvovania magisterského
štúdia, ak takúto okolnosť ustanovuje vnútorný predpis fakulty vydaný14 v súlade
s osobitným vnútorným predpisom UK.
Ustanovenia článku 8 ods. 7 až 9 tejto smernice sa vzťahujú primerane.
(5) UK môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67 zákona o vysokých
školách), za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68 zákona o vysokých školách), ak sa
požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie
rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách). Výška
poplatku je odvodená od skutočných nákladov príslušnej fakulty spojených s týmito úkonmi,
okrem poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely
výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované
povolanie“), ktorý je 99,50 €.
(6) Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti
o vystavenie príslušného dokladu.
(7) Na poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnych poplatkoch.15

Čl. 2 vnútorného predpisu č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na UK v znení neskorších dodatkov.
Čl. 1 ods. 1 a 7 vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok UK v znení neskorších dodatkov.
14
Čl. 11 ods. 1 vnútorného predpisu č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na UK v znení neskorších dodatkov.
15
§ 92 ods. 21 zákona o vysokých školách.
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Čl. 10
Výška poplatkov spojených so štúdiom
(1) Poplatky za prijímacie konanie a rigorózne konanie
1.1

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

najviac 100,00 €

1.2

rigorózne konanie

najviac 600,00 €

1.3

vydanie dvojjazyčného diplomu (slovenský jazyk - anglický jazyk)
o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia,
ktorí vykonali rigoróznu skúšku

100,00 €

(2) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií
preukaz študenta a duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia
s licenciou ISIC

16,50 €

2.2

preukaz študenta a duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia

9,00 €

2.3

obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou

2.1

študenti v dennej forme štúdia (licencia ISIC)
študenti v externej forme štúdia

10,00 €
0,50 €

2.4

kópia výkazu o štúdiu (ďalej len „index“) v 1. roku štúdia

2.5

poplatok za vystavenie kópie indexu sa za každý začatý rok štúdia
zvyšuje o

6,60 €

výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona o vysokých školách)
za jeden akademický rok

3,30 €

výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona o vysokých školách)
za jeden akademický rok v anglickom jazyku

6,60 €

výpis výsledkov absolventovi štúdia (§ 67 ods. 5 písm. c) zákona o vysokých
školách)

16,60 €

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom jazyku, ak fakulta
zabezpečuje preklad a je potrebné archívne/registratúrne vyhľadávanie
poplatok za vystavenie kópie záznamníku klinickej praxe za každý aj začatý
rok

16,60 €

166,00 €
7,00 €

(3) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich odpisov
3.1

vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v anglickom
jazyku16

3.2

odpis vysokoškolského diplomu

33,00 €

3.3

odpis vysvedčenia o štátnej skúške

33,00 €

3.4

odpis dodatku k diplomu

33,00 €

3.5

odpis diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky

33,00 €

(4) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely

16

§ 68 ods. 5 zákona o vysokých školách.
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bezplatne

4.1

posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou

50,00 €

4.2

vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní na akademické účely

50,00 €

4.3

vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách

odvodené od skutočných nákladov

4.4

vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu
štátnej skúšky na fakulte

odvodené od skutočných nákladov

dopracovanie a obhajoba záverečnej práce

odvodené od skutočných nákladov

4.5

Čl. 11
Poplatky za vykonanie doplňujúcej skúšky
na účely uznania odbornej kvalifikácie na výkon zdravotníckeho povolania
(1) Úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky (ďalej len „poplatok za
vykonanie doplňujúcej skúšky“) a úkony spojené s opakovaním doplňujúcej skúšky (ďalej len
„poplatok za opakovanie doplňujúcej skúšky“) na účely uznania odbornej kvalifikácie na výkon
zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu17 sú fakultami spoplatnené podľa pravidiel
určených pracovnými skupinami v súlade s metodickým usmernením ministerstva.18
(2) Výška poplatkov za vykonanie doplňujúcej skúšky sa odvíja od opatrenia ministerstva, ktorým
sa ustanovuje suma maximálneho školného pre študijné programy v externej forme štúdia
uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách na príslušných
akademický rok a určuje sa nasledovne:
a) 25 % z tejto sumy pre povolanie lekár a farmaceut,
b) 40 % z tejto sumy pre povolanie zubný lekár.
(3) Výška poplatkov za opakovanie doplňujúcej skúšky sa určuje vo výške 50 % zo sumy poplatkov
za vykonanie doplňujúcej skúšky podľa predchádzajúceho odseku.
Čl. 12
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Študent UK je povinný uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo uviesť
skutočnosti rozhodujúce na ich určenie.19
(2) Evidenciu študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia spolu s evidenciou dokladov
o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom, pripravuje a zabezpečuje študijné
oddelenie príslušnej fakulty UK; ak ide o poplatky spojené so štúdiom, ktoré sú výnosom
Rektorátu UK, evidenciu dokladov o ich úhrade pripravuje a zabezpečuje Oddelenie študijných
vecí Rektorátu UK.
(3) Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom UK. Rektor môže rozhodnúť, že školné
a poplatky sú výnosom fakulty. Ak je školné výnosom fakulty, je najmenej 20 % zo školného za
súbežné štúdium a za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príjmom štipendijného fondu fakulty.
Tú časť príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu UK, možno použiť len
na plnenie hlavných úloh UK v oblasti vysokoškolského vzdelávania.20

§ 18 ods. 2 a 3 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií.
Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 36/2016, ktorým sa upravuje postup pri
vykonaní doplňujúcej skúšky.
19
§ 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.
20
§ 92 ods. 20 zákona o vysokých školách.
17
18
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(4) Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická
osoba alebo právnická osoba.21
(5) Súčasťou tejto smernice je 13 príloh, ktoré upravujú výšku školného a vybraných poplatkov
spojených so štúdiom na príslušných fakultách:
Príloha č. 1

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta,

Príloha č. 2

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,

Príloha č. 3

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,

Príloha č. 4

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,

Príloha č. 5

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta,

Príloha č. 6

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta,

Príloha č. 7

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Príloha č. 8

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

Príloha č. 9

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,

Príloha č. 10 Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta,
Príloha č. 11 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta,
Príloha č. 12 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu,
Príloha č. 13 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied.
(6) Školné a poplatky spojené so štúdiom uvedené v tejto smernici a jej prílohách boli v súlade
s § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách zverejnené dňa 29. decembra 2016 na webovom sídle
UK v časti „Štúdium“.
(7) Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 1. septembra 2017.
V Bratislave 24. apríla 2017

prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
rektor UK

21

§ 92 ods. 22 zákona o vysokých školách.
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