
Príloha č. 4 k vnútornému predpisu č. 17/2021 Smernici rektora UK 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite Komenského 
v Bratislave v akademickom roku 2023/2024 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave na návrh dekanov jednotlivých fakúlt UK a v súlade s § 
92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, s opatrením MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovuje suma 
maximálneho ročného školného pre študijné programy v externej forme1 a so základom na určenie 
školného a poplatkov2, určuje ročné školené a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 
2023/2024 pre študijné programy, ktoré zabezpečujú fakulty univerzity, nasledovne: 

1 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta .................................................................... 2 

2 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta ....................................................................3 

3 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta ................................................................. 4 

4 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ......................................................... 5 

5 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta ............................................................. 6 

6 Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta .......................................................... 8 

7 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu ......................................... 9 

8 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine ................................ 10 

9 Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta ..... 11 

10 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta ....................................... 12 

11 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu ......................................................... 13 

12 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied............................ 14 

13 Výška poplatkov spojených so štúdiom ............................................................................................ 15 

                                                             

1 https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2022/20/vyhlasene_znenie.html 
2 https://www.minedu.sk/zaklad-na-urcenie-skolneho-a-poplatkov-spojenych-so-studiom/ 

https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2022/20/vyhlasene_znenie.html
https://www.minedu.sk/zaklad-na-urcenie-skolneho-a-poplatkov-spojenych-so-studiom/
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1 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 
podľa § 53 ods. 3, ktoré sú poskytované v slovenskom jazyku 2 000,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa v slovenskom jazyku 1 500,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

a) v študijnom programe všeobecné lekárstvo  

študenti prijatí v akademickom roku 2023/2024 

študenti prijatí v predchádzajúcich akademických rokoch 

10 500,00 € 

9 500,00 € 

b) v študijnom programe zubné lekárstvo 

študenti prijatí v akademickom roku 2023/2024 

študenti prijatí v predchádzajúcich akademických rokoch 

 

11 900,00 € 

11 000.00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa štúdia 300,00 € 

(2) Školné v externej forme štúdia 

školné pre tretí stupeň štúdia 300,00 € 

školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia na externom štúdiu 300,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie  

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia 80,00 € 
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2 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) bakalársky študijný program  2 700,00 € 

b) magisterský študijný program 2 700,00 € 

c) doktorandský študijný program 2 700,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

a) bakalárske štúdium (v anglickom jazyku) 2 990,00 € 

b) magisterské štúdium (v anglickom jazyku) 3 500,00 € 

c) doktorandské štúdium (v anglickom jazyku) 3 500,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 1 499,00 € 

b) bakalárske štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 1 170,00 € 

c) magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky 1 999,00 € 

d) magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (právo) 1 466,00 € 

e) magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (kánonické právo) 1 999,00 € 

f) magisterské štúdium s dĺžkou štúdia 4 roky (kánonické právo) 1 466,00 € 

g) doktorandské štúdium v slovenskom jazyku 2 099,00 € 

h) doktorandské štúdium v cudzom jazyku 2 925,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 450,00 € 

rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 90,00 € 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 70,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 60,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 
v anglickom jazyku 70,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 70,00 € 
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3 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa 1 200,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 1 200,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v externej forme štúdia platia ročné 
školné vo výške: 

a) doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku počas štandardnej dĺžky 
štúdia 1 200,00 € 

b) doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku po prekročení 
štandardnej dĺžky štúdia 1 200,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 30,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 
(ak je prihláška podaná aj v elektronickej podobe) 20,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 35,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 
(ak je prihláška podaná aj v elektronickej podobe) 25,00 € 

e) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 25,00 € 

f) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 
(ak je prihláška podaná aj v elektronickej podobe) 20,00 € 

g) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 
a doktorandské štúdium v cudzom jazyku 45,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

a) rigorózne konanie 600,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 150,00 € 

 



 

5 

4 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v dennej forme štúdia, okrem 
prípadov podľa čl. 2 ods.4, platia ročné školné vo výške: 

a) v študijných programoch prvého stupňa 1 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa 1 000,00 € 

c) v doktorandskom štúdiu 1 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) magisterské štúdium 700,00 € 

b) doktorandské štúdium 100,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie  

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 
(za 1. študijný program) 50,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 
(pri elektronickej prihláške za každý študijný program) 15,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 
(za 1. študijný program) 50,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 
(pri elektronickej prihláške za každý študijný program) 20,00 € 

e) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 
(za 1. študijný program) 50,00 € 

f) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 
(pri elektronickej prihláške za každý študijný program) 30,00 € 

g) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 
a doktorandské štúdium v cudzom jazyku 60,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

rigorózne konanie 480,00 € 
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5 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa 900,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 900,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa 900,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku  

a) v študijných programoch tretieho stupňa 1 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

Bakalárske štúdium 

a) jednopredmetové študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 3 roky) 

b) predškolská a elementárna pedagogika 800,00 € 

c) sociálna práca  800,00 € 

d) špeciálna pedagogika 800,00 € 

b) kombinované študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 3 roky) 

a) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 1 000,00 € 

b) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 1 000,00 € 

c) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 1 000,00 € 

d) učiteľstvo psychológie v kombinácii 1 000,00 € 

e) učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 1 000,00 € 

Magisterské štúdium 

a) jednopredmetové študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 2 roky) 

a) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 1 000,00 € 

b) sociálna práca 1 000,00 € 

c) špeciálna pedagogika 1 000,00 € 

b) kombinované študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 2 roky) 

a) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 1 200,00 € 

b) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 1 200,00 € 

c) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 1 200,00 € 

d) učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 1 200,00 € 
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Doktorandské štúdium 

a) predškolská a elementárna pedagogika 700,00 € 

b) špeciálna pedagogika 700,00 € 

c) logopédia 700,00 € 

d) sociálna práca 700,00 € 

e) didaktika výtvarného umenia 700,00 € 

f) didaktika cudzích jazykov a literatúr 700,00 € 

g) románske jazyky a kultúry  700,00 € 

h) didaktika histórie 700,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie  

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium  50,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium  50,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium  60,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 
a doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku 80,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie 480,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 80,00 € 
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6 Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) študijný program v prvom stupni štúdia (zdravotnícke a diagnostické 
pomôcky)  663,00 € 

b) študijný program v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (farmácia)  995,00 € 

c) študijné programy v treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) 1 250,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

a) v študijnom programe v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (farmácia) 7 500,00 € 

b) v študijných programoch v treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) 3 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku 300,00 € 

b) doktorandské štúdium v anglickom jazyku 3 500,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijný program v prvom 
stupni štúdia (zdravotnícke a diagnostické pomôcky) 50,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijný program 
v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (farmácia) 50,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijný program v treťom 
stupni štúdia (doktorandské štúdium) 60,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

a) rigorózne konanie 500,00 € 

b) opakovaná rigorózna skúška 100,00 € 
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7 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

(1) Denná forma štúdia v slovenskom jazyku 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) na prvom stupni štúdia 2 500,00 € 

b) na druhom stupni štúdia 2 500,00 € 

c) na treťom stupni štúdia 2 500,00 € 

(2) Externá forma štúdia v slovenskom jazyku 

tretí stupeň štúdia 1 500,00 € 

(3) Externá forma štúdia v anglickom jazyku 

tretí stupeň štúdia 3 290,00 € 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium (za 
1. študijný program) 70,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium (za 
každý ďalší študijný program) 20,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 60,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 70,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie 650,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 150,00 € 
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8 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v nelekárskych študijných programoch  980,00 € 

b) v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo 1 960,00 € 

c) v doktorandských študijných programoch  1 470,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

a) v študijnom programe všeobecné lekárstvo 10 900,00 € 

b) v doktorandských študijných programoch  10 900,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske štúdium v nelekárskych študijných programoch 490,00 € 

b) magisterské štúdium v nelekárskych študijných programoch 735,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa 980,00 € 

(3) Poplatky 

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

a) študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa všeobecné lekárstvo 70,00 € 

b) študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa zubné lekárstvo 100,00 € 

c) nelekárske študijné programy 1. stupňa 40,00 € 

d) nelekárske študijné programy 2. stupňa 70,00 € 

e) študijné programy 3. stupňa 70,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

a) rigorózne konanie 400,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 100,00 € 
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9 Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 
podľa § 53 ods. 3 600,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 600,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

v študijných programoch tretieho stupňa 400,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 45,00 € 
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10 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 
podľa § 53 ods. 3 1 080,00 € 

a) v študijných programoch tretieho stupňa 1 080,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

a) v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 4 000,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 4 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske štúdium 450,00 € 

b) magisterské štúdium 550,00 € 

c) doktorandské štúdium 550,00 € 

 
       Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

a) v študijných programoch tretieho stupňa 3 200,00€ 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku– všetky 
stupne štúdia 40,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v anglickom jazyku - všetky 
stupne štúdia 

90,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku 510,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 215,00 € 
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11 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) bakalárske študijné programy 1 500,00 € 
b) magisterské študijné programy 1 875,00 € 
c) doktorandské študijné programy 1 900,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v cudzom jazyku 

a) bakalárske študijné programy 1 990,00 € 

b) magisterské študijné programy 2 490,00 € 

c) doktorandské študijné programy 10 500,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou 
štúdia 3 roky  

1 250,00 € 

b) magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou 
štúdia 2 roky 1 875,00 € 

c) doktorandské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou 
štúdia 4 roky 1 900,00 € 

Štúdium v cudzom jazyku 

doktorandské študijné programy v anglickom jazyku 3 290,00€ 

(3) Poplatky 

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

a) prijímacie konanie v slovenskom jazyku na bakalárske, magisterské, študijné 
programy v dennej forme štúdia a na doktorandské študijné programy  

50,00 € 

b) prijímacie konanie v slovenskom jazyku na bakalárske, magisterské študijné 
programy v externej forme štúdia 

50,00 € 

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku na bakalárske, magisterské 
a doktorandské študijné programy v cudzom jazyku 

80,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie  810,00 € 
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12 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa 2 700,00 € 

b) v doktorandskom štúdiu 1 100,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

a) v študijných programoch prvého stupňa 3 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa 2 500,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa 10 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

doktorandské štúdium v slovenskom jazyku 1 500,00 € 

doktorandské štúdium v anglickom jazyku 3 000,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 40,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie 740,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 77,50 € 
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13 Výška poplatkov spojených so štúdiom 

(1) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 € 

preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 € 

preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 € 

obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou  

študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,00 € 

študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,00 € 

študenti v externej forme štúdia 3,00 € 

duplikát preukazu 7,00 € 

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 € 

výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom jazyku, ak fakulta 
zabezpečuje preklad a je potrebné archívne/registratúrne vyhľadávanie 

166,00 € 

poplatok za vystavenie kópie záznamníku klinickej praxe za každý aj začatý rok 7,00 € 

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

vydanie dokladov o absolvovaní štúdia dvojjazyčne (slovenský a anglický jazyk)  bezplatne 

odpis vysokoškolského diplomu 33,00 € 

odpis vysvedčenia o štátnej skúške 33,00 € 

odpis dodatku k diplomu 33,00 € 

odpis diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky 33,00 € 

(3) Iné 

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

50,00 € 

 


