
 

Pokyny k úhrade školného v externej forme štúdia 

Úhrada školného v externej forme štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave sa riadi Vnútorným predpisom rektora UK platným pre daný akademický rok - 

Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na UK v Bratislave (ďalej len „smernica“) nasledovne: 

1) Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať školné v kaţdom roku štúdia. 

Rozhodnutie dekana o školnom a výška stanoveného školného platí pre všetky roky štúdia 

v štandardnej dĺţke štúdia.  

2) Ročné školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet PdF UK v dvoch splátkach. Prvá 

splátka 95% ročného školného je splatná v deň zápisu na štúdium (platba musí byť na účet 

fakulty pripísaná, preto odporúčame realizovať úhradu v dostatočnom predstihu). Študent, 

ktorý sa v deň zápisu nepreukáţe právoplatným dokladom o úhrade nebude na štúdium 

zapísaný. Druhá splátka vo výške 5% ročného školného je splatná do 28. februára daného 

akademického roka. Príkaz na úhradu nájdete v AiS-e (https://ais2.uniba.sk) v subsystéme 

Evidencia štúdia a v aplikácii VSES 017. 

3) Podľa čl. 8, smernice rektora o poplatkoch si študent v externej forme štúdia môţe podať 

ţiadosť na zníţenie alebo odpustenie školného najneskôr  do 15 dní odo dňa zápisu na 

štúdium (zápisu do ďalšej časti štúdia).  Študent je povinný priloţiť k ţiadosti doklady podľa 

čl. 8. ods. 6 smernice. 

4) Vrátenie školného podlieha schvaľovaciemu procesu a realizuje sa na základe písomnej 

ţiadosti študenta. Ţiadosť podáva študent dekanke PdF UK, ktorá ju spolu s jej 

stanoviskom postupuje rektorovi UK. Rozhodnutie zasiela rektorát priamo študentovi. 

Študent je povinný zaslať kópiu rozhodnutia rektora na adresu študijného oddelenia 

PdF UK, ktorá na jej základe zníţi/vráti školné. 

5) V súlade s § 92 ods. 18  zákona o vysokých školách neexistuje právny nárok na 

odpustenie alebo zníţenie školného ani v prípade, ţe študent splní podmienky na 

odpustenie alebo zníţenie školného podľa smernice a priloţí všetky relevantné doklady. 
 

6) V prípade, ţe študent zanechal, prerušil štúdium, alebo bol zo štúdia vylúčený stráca 

nárok na vrátenie školného, zároveň študentovi nezaniká zákonom stanovená povinnosť 

uhradenia 2. splátky vo výške 5% z ročného školného a je povinný uhradiť ju najneskôr 

do 28. februára príslušného akademického roku. V prípade neuhradenia druhej splátky 

bude fakulta vymáhať platbu súdnou cestou. 
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