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V súlade s § 92 ods. 3, 10 až 13 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”) rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“)
vydáva smernicu, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK
na akademický rok 2013/2014.
Čl. l
Základné ustanovenia
(1) Na účely tejto smernice sa rozumie:
a) poplatníkom I študent UK študujúci v slovenskom jazyku, ktorý je občanom SR
alebo občanom krajiny Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie
(ďalej len „členské štáty“), občanom Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny,
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej
republiky alebo Ukrajiny alebo cudzinec – štipendista vlády SR, alebo cudzinec
s trvalým pobytom v členskom štáte študujúci v slovenskom jazyku,
b) poplatníkom II študent, ktorý nie je uvedený v písmene a) tohto odseku.
(2) 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 verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu
v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa
zaokrúhľuje na celé stovky nadol.
(3) Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.
(4) Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v
dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 2. Ročné školné
v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu maximálneho
ročného školného určenú opatrením Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“). V súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona
o vysokých školách bol MŠ SR stanovený základ na určenie školného a poplatkov na
akademický rok 2013/2014 vo výške 320 €.
(5) Študent UK (poplatník I) v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku
štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí, okrem čl. 2 ods. 2 písm. a) tejto
smernice. UK nemôže požadovať školné od študentov, ktorých prijala na bezplatné
študijné programy v externej forme štúdia.
(6) Od poplatníkov II môže UK požadovať školné v osobitnej výške aj počas štandardnej
dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a
poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.1

1

Vnútorný predpis UK č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú
podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK v znení Dodatku č. 1.
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Čl. 2
Podmienky platenia školného študentmi prijatými a zapísanými na štúdium
po 1. septembri 2007
(1) Tento článok sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí boli prijatí a zapísali sa na štúdium
príslušného stupňa štúdia po 1. septembri 2007, a to aj v prípade, že pred týmto termínom
boli prijatí a zapísaní aj na iné štúdium.
(2) Študent prijatý a zapísaný na štúdium podľa odseku 1 po 1. septembri 2007:
a) 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,
b) 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.
(3) Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa ods. 2 písm. a) 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.
(4) V celkovej dobe štúdia podľa ods. 2 písm. b) sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol
študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom
uhrádzal školné.
(5) Na účely odsekov 2 a 3 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.
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Čl. 3
Podmienky platenia školného študentmi prijatými na štúdium
pred 1. septembrom 2007
(1) Tento článok sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí boli prijatí a zapísali sa na štúdium
príslušného stupňa pred 1. septembrom 2007 a na študentov, 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.
(2) Študent prijatý a zapísaný na štúdium podľa odseku 1 je povinný uhradiť UK ročné
školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný program dlhšie, ako je jeho
štandardná dĺžka štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol
študent zapísaný na štúdium študijného programu príslušného stupňa. Ak ide o študenta
zapísaného v jednom akademickom roku súbežne na štúdium viacerých študijných
programov príslušného stupňa, zohľadňuje sa štúdium každého študijného programu v
celkovej dobe štúdia osobitne. Ak bol študent zapísaný len v časti akademického roka, na
účely tohto odseku sa považuje za zapísaného počas celého akademického roka. Doba
spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3 sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných
programoch prvého stupňa. Doba spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3 presahujúca tri roky
sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch druhého stupňa. Ak ide o
študentov spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3, v celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj
doba, počas ktorej boli zapísaní na štúdium študijných programov prvého stupňa a
študijných programov druhého stupňa. 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 na účely tohto odseku 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.
(3) Ustanovenia odseku 2 sa nevzťahujú na študentov doktorandských študijných programov
v dennej forme štúdia, ktorým nevzniká povinnosť uhradiť školné ani v prípade
prekročenia štandardnej dĺžky štúdia.
(4) Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi podľa odseku 2 počas akademického
roka, uhradí adekvátnu časť určeného školného podľa počtu mesiacov zostávajúcich do
skončenia príslušného akademického roka.
Čl. 4
Spoločné ustanovenia pre články 2 a 3
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. 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 študijného programu druhého stupňa. Ustanovená dĺžka štúdia podľa
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predchádzajúcich predpisov sa považuje za štandardnú dĺžku štúdia podľa zákona
o vysokých školách.
Čl. 5
Školné v dennej forme štúdia a jeho úhrada
(1) Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3, platia ročné
školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého a tretieho stupňa a v spojenom
štúdiu podľa § 53 ods. 3 najviac vo výške 1 600 €.
(2) Poplatníci II platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého
a tretieho stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 v súlade s uzavretou zmluvou
o poskytnutí štúdia.
(3) Ročné školné študent zaplatí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou
poukážkou v dvoch rovnakých splátkach v termínoch: do 30. novembra 2013 a do 28.
februára 2014. Výnimkou je ročné školné, ktoré je povinný zaplatiť študent za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia podľa čl. 7 ods. 2 tejto smernice. Študent ho platí
v dvoch splátkach, a to prvú splátku vo výške 10% z ročného školného v deň zápisu na
štúdium a druhú splátku vo výške 90 % z ročného školného najneskôr v deň konania
štátnej skúšky. Dekani môžu vnútorným predpisom fakulty splatnosť určiť aj inak.
(4) Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť
v súlade s čl. 7 tejto smernice.
Čl. 6
Školné v externej forme štúdia a jeho úhrada
(1) Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu
maximálneho ročného školného určenú na základe ekonomickej náročnosti
uskutočňovaných študijných programov a kvality výučby. Na akademický rok 2013/2014
MŠ SR určilo sumy maximálneho školného pre študijné programy v externej forme
štúdia opatrením vydaným 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:7-071.
(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 2013/2014.
(3) Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v externej forme štúdia zodpovedá
školnému určenému pre príslušný študijný program na akademický rok 2013/2014.
(4) Poplatníci II platia ročné školné v študijných programoch prvého, druhého a tretieho
stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí
štúdia.
(5) 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 a druhá splátka vo výške 5 % ročného školného je splatná do 28.
februára 2014. Dekani fakúlt môžu určiť výšku splátok aj inak, ak je to pre študentov
výhodnejšie.
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(6) Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť
v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Ustanovenia článku 7 sa použijú primerane.
Lehota podľa čl. 7 ods. 5 tejto smernice plynie pre študentov externého štúdia, ktorí
neprekračujú štandardnú dĺžku štúdia, odo dňa zápisu.
Čl. 7
Podmienky odpustenia alebo zníženia školného rektorom UK
(1) Na základe písomnej žiadosti študenta o odpustenie alebo zníženie školného (ďalej len
„žiadosť“) a priloženého kladného stanoviska dekana fakulty môže rektor UK v súlade s
§ 92 ods. 16 zákona o vysokých školách odpustiť alebo znížiť školné,
1. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu 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,
c) o 25 – 100%, 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,
d) o 25 – 100%, keď dôjde k súbežnému štúdiu odborného programu a doplňujúceho
pedagogického štúdia2 ;
2. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu prekročenia štandardnej
dĺžky štúdia:
a) o 50 - 100%, keď je držiteľom ZŤP,
b) o 50-100%, keď bol počas aktuálneho štúdia reprezentantom na olympijských
hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy a dosahuje VŠP do
2,00,
c) o 50 - 100%, keď má dlhodobé zdravotné problémy,
d) o 50 – 100% v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
e) o 25 - 100%, keď spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia a dosahuje
VŠP do 2,00, alebo iným spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu
situáciu podľa ods. 3 tohto článku a dosahuje VŠP do 2,00, alebo preukázateľne
dokladuje hmotnú núdzu,
f) o 25 – 100%, 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) o 25 - 100%, ak študent tretieho stupňa prekročil aspoň o 100% počet
publikovaných prác potrebných na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce,
h) o 25 - 100%, 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
a pod.
(2) Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka
štúdia alebo sa zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku, resp.
predmet štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce

2

Vyhláška MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
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(ďalej len „štátna skúška“), rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta znížiť
ročné školné maximálne o 90 %.
(3) Za zlú sociálnu situáciu sa považuje skutočnosť, keď na jedného člena spoločnej
domácnosti, v ktorej študent žije (ďalej len „osoby žijúce v spoločnej domácnosti“),
pripadá mesačný čistý príjem nižší ako 300 €. Osoby žijúce v spoločnej domácnosti
preukazujú príjem za predchádzajúci kalendárny rok predložením potvrdenia:
a) daňového úradu – výpisu na účely priznania sociálneho štipendia,
b) daňového úradu o nepodaní daňového priznania,
c) zamestnávateľa – ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb zo
závislej činnosti a daňového bonusu,
d) Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských a dôchodkových dávkach,
e) o výške priznaného výživného (podľa súdneho rozhodnutia), ak sú rodičia rozvedení.
(4) Dekan fakulty predkladá rektorovi žiadosť študenta spolu so svojím stanoviskom, ktoré
obsahuje aj stručné zdôvodnenie a odporúčanie dekana v prípade nevyhovenia, výzvou
na zaplatenie školného zaslanej 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, resp. znížiť školné podľa
ods. 1) bodu 1. písm. a), b) alebo ods. 1) bodu 2. písm. b) a e),
b) potvrdenie o zanechaní štúdia, ak štúdium zanechal v prvom roku štúdia, na ktoré bol
riadne prijatý a kópiu rozhodnutia o dodatočnom prijatí na štúdium, ak žiada
odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 1. písm. c) alebo ods. 1) bodu 2.
písm. f),
c) kópiu preukazu ZŤP osoby, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu
2. písm. a),
d) potvrdenie o tom, že je aktuálnym reprezentantom na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy, ak žiada odpustiť, resp. znížiť
školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. b),
e) lekárske potvrdenia preukazujúce dlhodobé zdravotné problémy, ak žiada odpustiť,
resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. c),
f) kópiu rodného listu dieťaťa, ak je dôvodom prekročenia štandardnej dĺžky štúdia
materská, resp. rodičovská dovolenka a žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods.
1) bodu 2. písm. d),
g) potvrdenie o tom, že spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia alebo 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, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. e),
h) potvrdenie o schválení mobility fakultou, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť
školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. g),
i) potvrdenie, že sa študent zapísal do ďalšieho roku štúdia, aby vykonal štátnu skúšku,
ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 2.,
j) potvrdenie o pracovnom pomere na UK, strednej alebo základnej škole, ak žiada
odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1 bodu 1 písm. d).
(5) Študent môže podať žiadosť podľa ods. 1 najneskôr do 15. dní od doručenia rozhodnutia
o povinnosti zaplatiť školné, ktoré sa riadi ustanoveniami čl. 35 ods. 2 Vnútorného
predpisu č. 14/2008 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
V odôvodnených prípadoch môže rektor pripustiť podanie žiadosti v inej lehote, pričom
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sa tým nemení splatnosť splátok určených v súlade s touto smernicou. Študent je povinný
k žiadosti podľa ods. 1 priložiť doklady podľa ods. 3 a 4 tohto článku.
(6) V zmysle § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách neexistuje právny nárok na
odpustenie, resp. zníženie školného ani v prípade, že študent splní niektorú z podmienok
na odpustenie, resp. zníženie školného podľa ods. 1, 2 alebo 3 a priloží všetky relevantné
doklady.
(7) Proti rozhodnutiu rektora o odpustení, resp. znížení školného nemožno podať odvolanie.
Čl. 8
Poplatky spojené so štúdiom na UK
(1) Fakulta UK môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne
zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov
fakulty spojených s týmito úkonmi. Jeho výška nesmie presiahnuť 25% základu podľa
čl. 1 ods. 4 tejto smernice.
(2) Fakulta 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. 4 tejto smernice.
(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. 4 tejto smernice.
(4) Rektor na návrh dekana fakulty UK môže na základe žiadosti absolventa magisterského
štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku, odpustiť poplatky podľa ods. 2 a 3 tohto článku,
alebo odložiť termín ich splatnosti:
a) zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas na
fakulte alebo na inej súčasti UK,
b) doktorandovi univerzity v dennej forme doktorandského štúdia,
c) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Ustanovenia čl. 7 ods. 5, 6 a 7 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.
(6) Dodatok k diplomu v anglickom jazyku vydáva UK bezplatne v súlade s § 68 ods. 5
zákona o vysokých školách.
(7) Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou
žiadosti o vystavenie príslušného dokladu.
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Čl. 9
Výška poplatkov spojených so štúdiom
(1) Poplatky za prijímacie konanie a rigorózne konanie
a) poplatníci I
1.1. materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
najviac 80 €
1.2. rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku
najviac 480 €
1.3. vydanie dvojjazyčného diplomu (SJ-AJ, SJ-NJ) o priznaní akademického titulu
absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku
90 €
1.4. rigorózne konanie v inom jazyku, ako sú neuvedené v bode 1.2.
podľa zmluvy
b) poplatníci II
1.1. materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
najviac 80 €
1.2. rigorózne konanie v jazyku neuvedenom v písmene a) bod 1.2.
podľa zmluvy
1.3. vydanie dvojjazyčného diplomu (SJ-AJ, SJ-NJ) o priznaní akademického titulu
absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku
podľa zmluvy.
(2) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií
poplatníci I a poplatníci II
2.1. 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€
2.3. obnovenie platnosti preukazu študenta známkou
študenti v dennej forme štúdia
5,00 €
študenti v externej forme štúdia
0,50 €
2.4. kópia výkazu o štúdiu (ďalej iba „index“) v 1. roku štúdia
16,60 €
2.5. poplatok za vystavenie kópie indexu sa za každý začatý
rok štúdia zvyšuje o
6,60 €
2.6. výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona o vysokých školách)
za jeden akademický rok
3,30 €
2.7. výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona o vysokých školách)
za jeden akademický rok v anglickom jazyku
6,60 €
2.8. výpis výsledkov absolventovi štúdia (§ 67 ods. 5 písm. c) zákona o vysokých školách)
16,60 €
2.9. výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi
v cudzom jazyku, ak fakulta zabezpečuje preklad
a je potrebné archívne vyhľadávanie
166 €
2.10. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (v slovenskom jazyku)
3,30 €
2.11. uznávanie absolvovaných predmetov okrem uznávania absolvovaného
predmetu v rámci ECTS mobility
3,30 €
2.12. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom
(dvojjazyčné alebo v inom jazyku)
6,60 €
2.13. potvrdenie o návšteve školy
bezplatne.
2.14. poplatok za vystavenie kópie záznamníku klinickej praxe za každý aj začatý rok
7€.
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(3) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich odpisov
a) poplatníci I
3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované
v anglickom jazyku3
a) vysokoškolský diplom
b) vysvedčenie o štátnej skúške
3.2. vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho stupňa
štúdia z externých vzdelávacích inštitúcií
3.3. vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho stupňa
štúdia, ktorí študovali v externej forme štúdia a nie sú zamestnancami UK
3.4. výpis zo študijného plánu poskytnutý fakultou za každú aj začatú stranu
3.5. výpis zo študijných výsledkov poskytnutý fakultou za každú aj začatú stranu

33 €
33 €
50 €
50 €
4€
4€

b) poplatníci I a poplatníci II
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

odpis
odpis
odpis
odpis

vysokoškolského diplomu
vysvedčenia o štátnej skúške
dodatku k diplomu
diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky

33 €
33 €
33 €
33 €

c) poplatníci II
3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia – vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu
podľa osobitného predpisu4.
(4) Iné poplatky
a) poplatníci I
4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov
4.2. potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní
pre zahraničie v anglickom jazyku
4.3. potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov
spojené s potvrdením o možnosti používať akademický
titul „magister“ (v skratke „Mgr.“)

7€
3,30 €
27 €

b) poplatníci II
4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov
4.2. potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní
pre zahraničie v anglickom jazyku

3
4

13 €
7 €.

§ 68 ods. 5 zákona o vysokých školách.
Čl. 6 ods. 2 vnútorného predpisu č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa
upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK v znení
Dodatku č. 1.
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(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely5
a) poplatníci I a poplatníci II
posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou
50 €
vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní na akademické účely 50 €
vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách
odvodené od skutočných nákladov
vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky na fakulte
odvodené od skutočných nákladov
5.5. dopracovanie a obhajoba záverečnej práce
odvodené od skutočných nákladov
5.6. dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce
odvodené od skutočných nákladov.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Čl. 10
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. 6
(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.
(3) Najmenej 20% príjmov zo školného podľa článku 2 je príjmom štipendijného fondu UK.
Tú časť príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu UK, možno
použiť len na plnenie hlavných úloh UK v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
(4) Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná
fyzická osoba alebo právnická osoba.
(5) Súčasťou tejto smernice je 13 príloh, ktoré upravujú výšku školného a vybraných
poplatkov na príslušných fakultách UK:
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
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
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

5
6

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.
§ 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.
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Príloha č. 13 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických
vied.
(6) Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 1. septembra 2013.

V Bratislave 19. decembra 2012

prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
rektor UK
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Príloha č. 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 2 a 3 tejto smernice, platia
ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa
§ 53 ods. 3 vo výške 1 525 €. V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť platiť školné podľa
článku 2 tejto smernice vo výške 1 000 €.
Poplatníci II platia školné vo výške podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
doktorandské štúdium
pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia

200 €
200 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia

70 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

70 €

(4) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

166 €
66 €

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako slovenskom
alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

332 €
166 €.
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Príloha č. 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom
štúdiu podľa § 53 ods. 3 vo výške 600 €. V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť
platiť školné podľa článku 2 tejto smernice vo výške 500 €.
Poplatníci II platia školné podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
bakalárske štúdium

630 €

magisterské štúdium
magisterské štúdium v cudzom jazyku

950 €
podľa zmluvy.

doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku
doktorandské štúdium v anglickom jazyku

1 500 €
podľa zmluvy.

b) poplatníci II

podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie
materiálne zabezpečenie
materiálne zabezpečenie
b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie

prijímacieho konania na bakalárske štúdium
prijímacieho konania na magisterské štúdium
prijímacieho konania na doktorandské štúdium

60 €
40 €
60 €

prijímacieho konania

60 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku
b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

450 €
podľa zmluvy.

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely1
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

166 €
166 €

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
15

diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

332 €
166 €.
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Príloha č. 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné vo výške 1 400 € v študijných programoch prvého stupňa a v študijných
programoch druhého stupňa, v študijných programoch tretieho stupňa platia ročné školné vo
výške 700 €.
Poplatníci II platia školné v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu podľa
zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a pri súbežnom štúdiu
bakalárske štúdium
magisterské štúdium

870 €
1 300 €
870 €
1 300 €

doktorandské štúdium – pre štandardnú dĺžku štúdia aj pri prekročení štandardnej dĺžky
štúdia:
a) poplatníci I
b) poplatníci II

700 €
2 000 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium (ak je prihláška
podaná aj v elektronickej podobe)

45 €

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium (ak je prihláška
podaná aj v elektronickej podobe)

35 €

40 €

30 €

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium
25 €
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium(ak je prihláška
podaná aj v elektronickej podobe)
20 €
b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium

45 €
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(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku
450 €
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku pre uchádzačov podľa čl. 6 ods. 5 VP
č. 4/2012 Smernica dekana fakulty o zásadách rigorózneho konania
100 €
b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

podľa zmluvy.

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

1

a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

170 €
40 €

b) poplatníci II
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

350 €
90 €.
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Príloha č. 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa vo výške 1000 € a v študijných
programoch druhého stupňa vo výške 1000 €. V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť
platiť školné platiť školné podľa článku 2 tejto smernice vo výške 1 000 €.
Poplatníci II platia školné podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
doktorandské štúdium
b) poplatníci II podľa zmluvy.

400 €
600 €
1 000 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
(za 1. študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
(pri elektronickej prihláške za každý študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
(za 1. študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
(pri elektronickej prihláške za každý študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium
(za 1. študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium
(pri elektronickej prihláške za každý študijný program)
b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

50 €
30 €
50 €
30 €
50 €
30 €
60 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku
b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom podľa zmluvy.

480 €

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
a) poplatníci I

19

dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce
166 €
vykonanie doplňujúcej skúšky
150 €
b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce
350 €
vykonanie doplňujúcej skúšky
300 €.

20

Príloha č. 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné podľa § 53 ods. 3 v študijných programoch prvého stupňa vo výške 800
€, druhého stupňa vo výške 850 € a v spojenom štúdiu vo výške 850 €. V doktorandskom
štúdiu im vzniká povinnosť platiť školné podľa článku 2 tejto smernice vo výške 900 €.
Poplatníci II platia školné vo výške 1000 €.
(2) Externá forma štúdia
Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice, platia
ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a tretieho stupňa a
v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 vo výške schválenej pre daný študijný program.
Spoplatnené formy externého štúdia
Bakalárske štúdium
a) jednopredmetové študijné programy
francúzsky jazyk a literatúra
španielsky jazyk a literatúra
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
učiteľstvo hudobného umenia
sociálna práca
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby
špeciálna pedagogika
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

750 €
750 €
780 €
780 €
750 €
650 €
650 €
700 €
650 €

b) kombinované študijné programy
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo psychológie v kombinácii
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €

Magisterské štúdium
a) jednopredmetové študijné programy
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
učiteľstvo hudobného umenia

800 €
800 €
650 €
750 €
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románske jazyky a kultúry
liečebná pedagogika
sociálna práca
špeciálna pedagogika

800 €
750 €
650 €
850 €

b) kombinované študijné programy
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
učiteľstvo psychológie v kombinácii
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

950 €
950 €
950 €
950 €
950 €
950 €
950 €

Doktorandské štúdium
predškolská a elementárna pedagogika
špeciálna pedagogika
logopédia
sociálna práca
didaktika výtvarného umenia
didaktika cudzích jazykov a literatúr
románske jazyky a kultúry

800 €
800 €
800 €
800 €
800 €
800 €
800 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

60 €
60 €
60 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

80 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

480 €

b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

480 €

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely7
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

7

200 €
180 €

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.
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b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
300 €
vykonanie doplňujúcej skúšky
260 €.
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Príloha č. 6 Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijnom programe prvého stupňa: Zdravotnícke a diagnostické
pomôcky vo výške 663 € a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3: farmácia vo výške 995 €.
V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť platiť školné podľa článku 2 tejto smernice vo
výške 1 250 €.
Poplatníci II platia školné vo výške podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
Iba doktorandské štúdium – nespoplatňuje sa.
(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
a v spojenom 1. a 2 stupni podľa § 53 ods. 3
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

50 €
50 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

75 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

350 €

b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

podľa zmluvy.

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely8
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky
8

166 €
33 €
66 €

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.
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b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcich skúšok
vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky

332 €
83 €
900 €.
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Príloha č. 7 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa vo výške
1 200 € a v doktorandskom štúdiu vo výške 1 500 €.
Poplatníci II platia školné podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
doktorandské štúdium
b) poplatníci II

970 €
1 460 €
800 €
podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
(za 1. študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
(za každý ďalší študijný program)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

50 €
20 €
50 €
60 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

75 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

450 €

b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

podľa zmluvy.

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely9
9

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.
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a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie dizertačnej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok

170 €
200 €
400 €
150 €
100 €/skúška

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie dizertačnej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok

350 €
400 €
1 100 €
300 €
200 €/skúška.
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Príloha č. 8 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v
Martine
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné súbežnom štúdiu alebo pri prekročení
štandardnej dĺžky štúdia, platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa,
druhého a tretieho stupňa, v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 nasledovne:
študijný program všeobecné lekárstvo
1 000 €
študijný program zubné lekárstvo
1 500 €
študijný program ošetrovateľstvo
750 €
študijný program verejné zdravotníctvo
750 €
študijný program pôrodná asistencia
750 €
doktorandské štúdium
1 000 €
Poplatníci II platia školné

podľa zmluvy.

(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
ročné školné pre jednotlivé stupne štúdia a pre poplatníkov, ktorým vznikne povinnosť
platiť školné pri súbežnom štúdiu alebo pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia, je
nasledovné:
bakalárske štúdium
študijný program verejné zdravotníctvo

550 €

magisterské štúdium
študijný program pôrodná asistencia
študijný program verejné zdravotníctvo

700 €
700 €

doktorandské štúdium:

300 €

b) poplatníci II

podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia

60 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

60 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
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a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

340 €

b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

podľa zmluvy.

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie dizertačnej skúšky
vykonanie doplňujúcej skúšky

160 €
170 €
200 €
70 €
35 €

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie dizertačnej skúšky
vykonanie doplňujúcej skúšky

350 €
400 €
podľa zmluvy
podľa zmluvy
100 €.
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Príloha č. 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné, platia ročné školné vo výške 1 000 €
v študijných programoch prvého stupňa, 1 300 € v študijných programoch druhého stupňa a
v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 a 664 € v študijných programoch tretieho stupňa.
Poplatníci II platia školné podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
doktorandské štúdium

664 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

33 €
33 €
33 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

33 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku
rigorózne konanie v inom jazyku

400 €
podľa zmluvy.

b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom ako slovenskom a českom jazyku

podľa zmluvy.

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely10
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky
10

166 €
33 €
66 €

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.
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b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky

332 €
83 €
166 €.
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Príloha č. 10 Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom
štúdiu podľa § 53 ods. 3 vo výške 600 €. V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť
platiť školné podľa článku 2 tejto smernice vo výške 600 €.
Poplatníci II platia školné vo výške 3 300 €.
(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
doktorandské štúdium
b) poplatníci II

600 €
600 €
400 €
podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie
poplatníci I a II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

45 €

(4) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely11
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok
v rozsahu predmetu štátnej skúšky na fakulte

70 €
33 €/skúška
66 €/skúška

b) poplatníci II
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky
vykonanie doplňujúcich skúšok
v rozsahu predmetu štátnej skúšky na fakulte

11

170 €
83 €
166 €.

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona.
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Príloha č. 11 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom
štúdiu podľa § 53 ods. 3 vo výške 660 €. V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť
platiť školné podľa článku 2 tejto smernice vo výške 660 €.
Poplatníci II platia školné vo výške podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
doktorandské štúdium

660 €
660 €
660 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia

50 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia

50 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

450 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
rigorózne konanie

50 €
podľa zmluvy.

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely 12
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky
12

330 €
330 €

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.
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b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

330 €
330 €.
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Príloha č. 12 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 2 a 3, platia ročné školné
za bakalárske štúdium vo výške 1 000 €, za magisterské a doktorandské štúdium vo výške
1 300 €.
Poplatníci II platia podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
bakalárske študijné programy
magisterské študijné programy
doktorandské študijné programy
b) poplatníci II

850 €
1 300 €
1 500 €
podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské a doktorandské
študijné programy
40 €
b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské a doktorandské
študijné programy
50 €
(4) Poplatky za rigorózne konanie
poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

400 €

poplatníci II
podľa zmluvy.
(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely13
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
13

300 €
500 €

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona.
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dopracovanie a obhajoba dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

1 000 €
35 €

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
dopracovanie a obhajoba dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

600 €
1 000 €
4 000 €
85 €.
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Príloha č. 13 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických
vied
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013/2014
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 2 a 3 tejto smernice,
platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa, v spojenom
štúdiu podľa § 53 ods. 3 vo výške 1 100 €.
V doktorandskom štúdiu im vzniká povinnosť platiť školné podľa článku 2 tejto smernice
vo výške 1 100 €.
Poplatníci II platia podľa zmluvy.
(2) Externá forma štúdia
a) poplatníci I
bakalárske a magisterské štúdium poplatníkov, ktorým vznikne povinnosť platiť školné
podľa článkov 2 alebo 3 tejto smernice
bakalárske študijné programy
magisterské študijné programy

800 €
1 100 €

doktorandské študijné programy

1 500 €

b) poplatníci II

podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a) poplatníci I
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium

45 €

b) poplatníci II
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

45 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

430 €

b) poplatníci II
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

podľa zmluvy.
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(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

166 €
33 €

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej skúšky

332 €
83 €.
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