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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 a 6 
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov tento 
Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK (ďalej len „smernica“). 

Čl. I 

Smernica sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 2 odsek 1 sa slová „odseku 2,3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „2,3 alebo 5“. 

2. V čl. 2 odsek 3 znie:  

„(3) Študent je povinný uhradiť UK 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, v prípade ak bol zapísaný na štúdium jedného študijného 
programu sa rovnako započítava jeden rok. Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je 
štandardná dĺžka  štúdia príslušného študijného programu, sa určí ako pomerná časť z 
ročného školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom 
akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta (a to aj v prípade, ak počet 
kreditov, ktoré ma študent získať je vyšší ako je štandardná záťaž študenta). Za kredity, 
ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku 
považujú kredity priradené k predmetom zapísaným študentom a potvrdeným 
v protokole o študijnom pláne alebo v protokole o zmene študijného plánu na začiatku 
akademického roka, okrem kreditov priradených k predmetom, ktorých absolvovanie 
bolo uznané. Pri zvýšení počtu kreditov, ktoré ma študent získať, v priebehu 
akademického roka, bude zodpovedajúci rozdiel vo výške školného vyrubený 
rozhodnutím dekana.“. 

3. V čl. 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Ak študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu 
účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok 
tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas štandardnej 
dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne štipendium, 
povinnosť uhradiť školné podľa ods. 3 nevzniká v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje 
po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.“. 

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

4. V čl. 2 odsek 5 znie: 

„(5) 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 

a) niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal 
študovať príslušný študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom 
odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku, a 

b) vysoká škola o povinnosti uhradiť školné písomne informovala (aj prostredníctvom 
emailu) prijatého uchádzača o štúdium spolu s výškou ročného školného na všetky 
roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.“. 

5. Článok 4 vrátane nadpisu znie: 

„Čl.4 
Povinnosť uhradiť školné v prípade študentov študujúcich na základe 

medzištátnych zmlúv 

Ak ide o študenta, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej 
zmluvy, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Ak 
medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky úhrady 
školného alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, 
povinnosť uhradiť školné nevzniká, ak sa študentovi poskytuje štipendium z finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo 
štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi, ktorý v Slovenskej 
republike študuje v rámci akademickej mobility podľa § 58a zákona o vysokých školách, 
prostredníctvom výmenného programu vytvoreného so súhlasom vlády alebo v rámci 
programu Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport, alebo 
študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola 
poskytnutá doplnková ochrana povinnosť uhradiť školné nevzniká. Študent, ktorému 
bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu,6 sa na 
účely školného považuje za občana Slovenskej republiky.“. 

6. V čl. 5 odsek 2 sa slová „podľa čl. 2 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa čl. 2 ods. 5“. 

7. V čl. 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Školné podľa čl. 2 ods. 5 uvedené v prílohách tejto smernice platí na všetky roky 
štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pre študentov 
prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Školné po prekročení štandardnej 
dĺžky štúdia pri študijných programoch uskutočňovaných výlučne v inom ako štátnom 
jazyku zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický 
rok.6a“  

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7. 

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: 

„6a § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách.“. 

9. V čl. 5 ods. 5 písmeno a) znie: 



„ a) študent má v danom akademickom roku štátnu skúšku (predmet štátnej skúšky),“. 

 

10. V čl. 5 ods. 5 sa za písm. b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú: 

„c)  študentovi je vyrubené školné po 30. novembri príslušného akademického roka; 
v takomto prípade lehota splatnosti prvej splátky nemôže byť kratšia ako jeden 
mesiac od doručenia rozhodnutia, alebo 

d) študentovi sa vyrubuje rozdiel v školnom podľa čl. 2 ods. 3; v takomto prípade lehota 
splatnosti prvej splátky nemôže byť kratšia ako jeden týždeň od doručenia 
rozhodnutia.“. 

9.  V čl. 5 odsek 6 sa slová „podľa čl. 2 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa čl. 2 ods. 5“. 

10.  Článok 7 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 7 
Rozhodnutie o platení školného 

 
(1) Školné sa na UK vyrubuje na základe rozhodnutia dekana fakulty, ktoré obsahuje 

náležitosti uvedené v odporúčaných vzoroch rozhodnutí prílohy č. 1 tejto smernice. 
Najmä odôvodnenie rozhodnutia musí byť náležite vecne zdôvodnené, s uvedením 
dôvodov pre vydanie rozhodnutia a s uvedením skutočností, ktoré boli podkladom 
pre platenie školného, aby bolo transparentné a preskúmateľné. 

(2) Rozhodnutie o platení školného je konečné, študent proti nemu nemôže podať 
opravný prostriedok. Dekan môže z vlastného podnetu rozhodnutie o platení 
školného zmeniť alebo zrušiť, ak vychádzalo z nepravdivých alebo neúplných 
podkladov alebo informácií.“. 

11. V čl. 8 ods. 3 písmeno b) znie: 

„b) v dôsledku porušenia práv študenta zo strany UK alebo fakulty, ktoré bolo 
konštatované rozhodnutím súdu, rektora alebo dekana.“. 

12. V čl. 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Pri externom štúdiu doktorandského študijného programu môže rektor rozhodnúť 
podľa odseku 1 aj v prípadoch, keď žiadajúci študent vykonáva pedagogickú činnosť, 
ktorá nie je vyžadovaná študijným programom a nepoberá za túto pedagogickú činnosť 
odmenu.“. 

Doterajšie odseky 4 a  5 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

13. V čl. 8 odsek 5 sa slová „na základe čl. 2 ods. 4“ nahrádzajú slovami „na základe čl. 2 ods. 
5“. 

14. V čl. 8 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená 



b) a c). 

15. V čl. 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  

„(7) Pri kumulácií dôvodov na zníženie a/alebo odpustenie školného v žiadosti podľa ods. 
1 nedochádza ku kumulácií percentuálnych hodnôt zníženia školného podľa ods. 6.“ 

16. V čl. 9 odsek 1 znie:  

„(1) Študent môže podať žiadosť podľa čl. 8 ods. 1 najneskôr 15 dní od doručenia 
rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné. V prípade externej formy štúdia plynie lehota 
na podanie žiadosti aj odo dňa zápisu do ďalšej časti štúdia alebo opätovného zápisu po 
prerušení štúdia. Rektor môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty podľa 
tohto odseku, ak o to študent požiada najneskôr spolu s podaním žiadosti. Podanie 
žiadosti podľa tohto odseku nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu o povinnosti 
uhradiť školné.“. 

17. V čl. 9 odsek 3 sa na konci pripája táto veta:  

„Na žiadosť podanú oneskorene sa neprihliada.“. 

18. V čl. 13 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: 

„Ak študent podá žiadosť podľa čl. 8 ods. 1 prostredníctvom poštového podniku, dňom 
podania žiadosti je dátum označený poštovým podnikom na obálke.“. 

19. V čl. 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom 
jazyku, sa uhrádza podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak sa študent zapísal na 
štúdium príslušného študijného programu do 24. apríla 2022.20“. 

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9. 

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie: 

„20 § 113am ods. 15 zákona o vysokých školách.“ 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 

V Bratislave 3. októbra 2022 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor UK 
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