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V súlade s § 92 ods.3 zákona č. 131/202 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vnútorného predpisu 

č. 1/2008 vydaného a schváleného rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, dňa 20.1.2008, 

v ktorom sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK na akademický rok 

2008/2009. 

 

Čl.1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Študent, v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný 

program, školné neplatí. Školné neplatí ani študent, ktorý bol prijatý na bezplatný študijný program 

v externej forme, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia.
1
 

 

2. Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva, alebo viac študijných programov, 

poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné 

v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku
2
. Študent, 

ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po 

prerušení, je povinný uhradiť pomernú časť ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych 

mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roku po jeho opätovnom zapísaní.
3
 

 

3. Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka, je povinný uhradiť 

ročné školné za každý rok štúdia. 

 

4. Ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich predpisov sa podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

považuje za štandardnú dĺžku štúdia
4
. 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. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium 

študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na 

celý akademický rok
5
. 

 

5. V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na 

verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné
6
. 

 

6. Na účely predošlých odsekov sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa §53 ods. 3 

považujú študijné programy prvého stupňa a ďalšie roky štúdia v študijnom programe podľa § 53 

ods. 3 za štúdiu v študijnom programe druhého stupňa tak, že štvrtý rok štúdia v študijnom 

programe podľa §53 ods. sa považuje za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa 

a ďalšie roky primerane
7
. 

 

                                                 
1
 §92 ods.4 zákona 

2
 §92 ods.5 zákona 

3
 §92 ods.5 zákona 

4
 §113a ods.8 zákona 

5
 §92 ods.6 zákona 

6
 §92 ods.7 zákona 

7
 §92 ods.8 zákona 
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7. Povinnosťou študenta je uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo uviesť 

skutočnosti rozhodujúce na ich určenie
8
. 

 

8. V súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona bol Ministerstvom školstva stanovený základ na určenie školného 

a poplatkov na akademický rok 2008/2009 vo výške 288,79 EUR, t.j. 8.700,08 Sk. 

 

9. Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet Fakulty managementu, v dvoch splátkach, ktoré 

určí dekan fakulty. Číslo účtu na úhrady školného je 7000149536/8180. 

 

10. Evidenciu študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia spolu s evidenciou dokladov o úhrade 

školného a poplatkov spojených so štúdiom pripravuje a zabezpečuje Študijné oddelenie Fakulty 

managementu. 

 

11. Na základe písomnej žiadosti študenta a priloženého kladného stanoviska dekana môže rektor UK 

v súlade s §2 ods. 16 zákona odpustiť, alebo znížiť školné v zmysle nasledovných kritérií : 

 

I. ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku súbežného štúdia: 

a) o 50-100%, keď dosiahne vážený študijný priemer (ďalej len VŠP) 1,00-1,20 

b) o 25-50%, keď dosiahne VŠP 1,21-1,50, 

 

II. ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia v ostatných prípadoch: 

a) o 50-100%, keď je držiteľom ZŤP alebo aktuálnym reprezentantom na OH, MS, ME alebo 

v dôsledku materskej dovolenky, 

b) o 50-100%, keď má dlhodobé zdravotné problémy, a to len v prvom roku prekročenia, 

c) o 25-100%, keď spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia (okrem podmienky 

prekročenia štandardnej dĺžky štúdia) a dosahuje VŠP do 1,80, 

d) o 25-100%, keď nastanú iné skutočnosti hodné zreteľa (napr. ak študent prekročil štandardnú 

dĺžku štúdia z dôvodu mobility schválenej Fakultou managementu). 

 

12. Rozhodnutie rektora v zmysle ods. 11 je konečné. 

 

13. Výška poplatkov za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií
9
, za vydanie dokladov o absolvovaní 

štúdia
10

 ak sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za 

uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní
11

, je odvodená od skutočných nákladov vysokej 

školy spojených s týmito úkonmi. 

 

14. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon v zmysle tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti 

o vystavenie príslušného dokladu. 

 

15. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická alebo 

právnická osoba
12

. 

 

                                                 
8
 §71 ods.2 písm. b 

9
 §67zákona 

10
 §68zákona 

11
 §106 ods.2 písm. a 

12
 §92 ods.20 
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Čl. 2 

Školné spojené so štúdiom na FM UK 

 

1. Výška ročného školného (ktoré je splatné len v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia) v 

študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa alebo v spojenom študijnom programe (§ 53 

ods. 3 zákona) je v zmysle § 92 zákona určená pre študentov Fakulty managementu UK, ktorými 

sú:  

a) občania SR, 

b) občania krajín Európskej únie (ďalej len EÚ) a občania štátov, ktoré sú zmluvnými stranami 

Dohody a európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len členské 

štáty) študujúci v slovenskom jazyku, 

c) cudzinci – štipendisti vlády SR 

d) cudzinci s trvalým pobytom v členských štátoch 

študujúcich v slovenskom jazyku 

(ďalej len „poplatníci I“)   

- v študijnom programe prvého stupňa (Bc.)   663, 88 EUR/20.000,04 Sk 

- v študijnom programe druhého stupňa (Mgr.)  995, 82 EUR/30.000,07 Sk 

e) školné pre ostatných       podľa zmluvy 

(„ poplatníci II“) 

 

2. Výška ročného školného v študijných programoch externej formy štúdia v študijných programoch 

prvého stupňa, druhého stupňa je v zmysle § 92 zákona určená v: 

- v študijnom programe prvého stupňa (Bc.)    763,46 EUR/22.999,99 Sk 

- v študijnom programe druhého stupňa (Mgr.)   1.261,37 EUR/38.000,03 Sk 
- v študijnom programe tretieho stupňa ( PhD.)   995,82 EUR/30.000,07 Sk 

 

Čl. 3 

Poplatky spojené so štúdiom 

 

(1) Poplatky za prijímacie konanie a rigorózne konanie 

 

a) poplatníci I 

 

1.1. materiálne  zabezpečenie prijímacieho konania   39,83 EUR/1.199,91 Sk 

1.2. rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku   398,33 EUR/12.000,08 Sk 

1.3. vydanie diplomu o priznaní akademického titulu 

absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali 

rigoróznu skúšku       82,98 EUR/2.499,85 Sk 

 

b) poplatníci II 

 

1.1. materiálne zabezpečenie rigorózneho konania   39,83 EUR/1.199,91 Sk 

1.2. rigorózne konanie v inom jazyku aj poplatníci I   podľa zmluvy 

1.3. vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom 

magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku  podľa zmluvy 
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(2) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií  

 

poplatníci I a poplatníci II 

 

2.1 preukaz denného študenta      16,56 EUR/498,88 Sk 

2.2 preukaz externého študenta      8,93 EUR/269,02 Sk 

2.3 vydanie duplikátu preukazu      16,60 EUR/500,09 Sk 

2.4 obnovenie platnosti preukazu študenta známkou 

v dennej forme štúdia       3,98 EUR/119,90 Sk/ 

študenti v externej forme štúdia     0,50 EUR/15,06 Sk 

2.5 kópia výkazu o štúdiu ( ďalej iba „index“) v 1.roku štúdia  16,60 EUR/500,09 Sk 

2.6 poplatok za vystavenie kópie indexu sa za každý začatý 

rok štúdia zvyšuje o        6,64 EUR/200,03 Sk 

2.7 výpis výsledkov štúdia ( § 67 ods.5 písm. a), b) zákona  

za jeden akademický rok      3,32 EUR/100,01 Sk 

2.8 výpis výsledkov absolventovi štúdia (§ 67 ods.5 písm. c) zákona 6,60 EUR/198,83 Sk/ 

2.9 výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi 

v cudzom jazyku, ak fakulta zabezpečuje preklad a je 

potrebné archívne vyhľadávanie     165,97 EUR/5.000,01 Sk 

2.10  iné potvrdenia súvisiace so štúdiom ( v slovenskom jazyku) 3,32 EUR/100,01 Sk 

uznávanie absolvovaných predmetov 

okrem uznávania absolvovaného predmetu v rámci 

ECTS mobility       3,32 EUR/100,01 Sk/ 

         predmet 

2.11  iné potvrdenia súvisiace so štúdiom 

(dvojjazyčné alebo v inom jazyku)     6,64 EUR/200,03 Sk 

2.12  potvrdenie o návšteve školy      bezplatne 

 

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

 

a) poplatníci I  

 

3.1 vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované 

v anglickom jazyku
13

 

a) vysokoškolský diplom      33,19 EUR/999,88 Sk 

b) vysvedčenia o štátnej skúške     33,19 EUR/999,88 Sk  

c) dodatok k diplomu       49,79 EUR/1499,97 Sk 

3.2 vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho 

stupňa štúdia z externých vzdelávacích inštitúcií
14

   49,79 EUR/1499,97 Sk 

3.3 kópia vysokoškolského diplomu     33,19 EUR/999,88 Sk 

3.4 kópia vysvedčenia o štátnej skúške alebo o 

štátnej záverečnej skúške      33,19 EUR/999,88 Sk 

3.5 kópia dodatku k diplomu      33,19 EUR/999,88 Sk 

3.6 kópia diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky  33,19 EUR/999,88 Sk 

                                                 
13

 § 68 ods.5 zákona 
14

 § 109 ods.1 zákona 
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b) poplatníci II 

 

3.1 vydanie dokladov o absolvovaní štúdia – vysokoškolský 

diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu  podľa zmluvy 

3.2 kópia vysokoškolského diplomu     33,19 EUR/999,88 Sk 

3.3 kópia vysvedčenia o štátnej alebo o štátnej záverečnej skúške 33,19 EUR/999,88 Sk 

3.4 kópia diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky  33,19 EUR/999,88 Sk 

 

(4) Iné poplatky 

 

a) poplatníci I 

 

4.1 potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov   6,64 EUR/200,03 Sk 

strana 

4.2 potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní 

pre zahraničie v anglickom jazyku     3,32 EUR/100,01 Sk 

strana 

4.3 potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 

spojené s potvrdením o možnosti používať akademický 

titul „magister“ (v skratke „Mgr.“)     26,55 EUR/799,84 Sk 

 

b) poplatníci II 

 

4.1 potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov   13,28 EUR/400,07 Sk/ 

strana 

4.2 potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní 

pre zahraničie v anglickom jazyku     6,64 EUR/200,03 Sk 

strana 

 

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
15

 

 

a) poplatníci I 

 

5.1 posúdenie dokladov o vzdelaní Fakultou managementu  49,79 EUR/1.499,97 Sk 

5.2 vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní  49,79 EUR/1.499,97 Sk 

5.3 vykonanie doplňujúcich skúšok na Fakulte managementu   33,19 EUR/999,88 Sk 

          skúška 

5.4 vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu 

štátnej skúšky na fakulte      66,39 EUR/2.000,06 Sk 

skúška 

5.5 dopracovanie a obhajoba záverečnej práce    82,98 EUR/2.499,85 Sk 

5.6 dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce    82,98 EUR/2.499,85 Sk 

 

b) poplatníci II 

 

5.1 posúdenie dokladov o vzdelaní Fakultou managementu  49,79 EUR/1.499,97 Sk 

5.2 vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní  49,79 EUR/1.499,97 Sk 

                                                 
15

 §106 ods.2 písm. a) zákona 
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5.3 vykonanie doplňujúcich skúšok na fakulte    82,98 EUR/2.499,85 Sk 

skúška 

5.4 vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu 

štátnej skúšky na Fakulte managementu    82,98 EUR/2.499,85 Sk 

skúška 

5.5 dopracovanie a obhajoba záverečnej práce    331,94 EUR/10.000,02 Sk 

5.6 dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce     331,94 EUR/10.000,02 Sk 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektora a účinnosť 1. januára 2009. 

 

Kritéria pre odpustenie alebo zníženie školného, ktoré sú uvedené v čl. 1 ods. 11 sú účinné od 

21. januára 2008 podľa vnútorného predpisu č. 1/2008 Smernice rektora UK Výška školného 

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

2008/2009. 

 

Účinnosť a platnosť tejto smernice sa končí 31. augusta 2009. Nadobudnutím účinnosti tejto 

smernice sa zrušuje vnútorný predpis č. 3/2008 Smernica dekana Fakulty managementu UK Výška 

školného a poplatkov spojených so štúdiom na Fakulte managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave v akademickom roku 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.      doc. PhDr. František Gahér, CSc. 

         dekan FM UK                      rektor UK 

 


