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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. 5 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. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1 Čl. 51 ods. 2 a čl. 52 ods. 2 Štatútu UK.“. 

2. V čl. 1 ods. 1 písmeno b) sa vypúšťa odkaz 2 spolu s poznámkou pod čiarou k odkazu 2. 

3. V čl. 5 odsek 5 znie:  

„(5) Ročné školné študent uhradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty, pričom toto 
je splatné dňom určeným v rozhodnutí o školnom. Dekani môžu vnútorným predpisom 
fakulty určiť splatnosť ročného školného aj inak, prípadne rozdeliť úhradu ročného 
školného do spravidla dvoch splátok, ak je to pre študentov výhodnejšie.“. 

4. V čl. 5 sa vypúšťa odsek 6. 

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6. 

5. V čl. 6 odsek 4 znie: 

„(4) Ročné školné študent uhradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty, pričom toto 
je splatné dňom určeným v rozhodnutí o školnom. Dekani môžu vnútorným predpisom 
fakulty určiť splatnosť ročného školného aj inak, prípadne rozdeliť úhradu ročného 
školného do spravidla dvoch splátok, ak je to pre študentov výhodnejšie.“. 

6. V čl. 8 odsek 1 znie: 

„(1) Rektor môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného alebo odložiť termín 
jeho splatnosti, a to spravidla na žiadosť študenta, v prípadoch uvedených v tomto 
článku. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky 
študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné skutočnosti hodné osobitného 
zreteľa uvedené v tomto článku.“. 

7. V čl. 8 ods. 2 v návetí sa vypúšťa slovo „žiadajúci“. 

8. V čl. 8 ods. 2 písmeno d) znie: 

„d) je zamestnancom UK alebo jej súčasti,“.  

9. V čl. 8 ods. 2 písmeno h) znie: 

„h) je rodičom dieťaťa do 3 rokov (vrátane),“. 



10. V čl. 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Rektor môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť podľa odseku 1 aj vtedy, keď 
študentovi zanikol status študenta v zmysle zákona o vysokých školách (napr. smrť 
študenta).“. 

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8. 

11. V čl. 8 ods. 7 písmeno b) sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“. 

12. V čl. 9 odsek 4 sa slová „v súlade s čl. 8 ods. 5“ nahrádzajú slovami „v súlade s čl. 8 ods. 
7“. 

13. V čl. 9 sa vypúšťa odsek 5. 

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

14. V čl. 10 odsek 6 znie: 

„(6) Poplatky spojené so štúdiom sa platia bez výzvy, bezhotovostne na účet a sú splatné 
pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, s výnimkou 
poplatkov podľa nasledujúceho odseku. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa 
tejto smernice je povinnou prílohou podania.“. 

15. V čl. 11 sa slovná „v zmysle čl. 13 ods. 7“ nahrádzajú slovami „v zmysle čl. 13 ods. 8“. 

16. V čl. 12 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: 

„(1) Rektor môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatkov spojených so štúdiom 
alebo odložiť termín ich splatnosti, a to spravidla na žiadosť študenta, v prípadoch 
uvedených v tomto článku. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko dekana fakulty, 
študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné skutočnosti 
hodné osobitného zreteľa uvedené v tomto článku.“. 

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4. 

17. Doterajšia príloha č. 1 smernice sa nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku. 

18. Doterajšia príloha č. 4 smernice sa nahrádza prílohou č. 2 tohto dodatku.    

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nadobudnutím 
účinnosti vnútorného predpisu č. 5/2023 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 
s výnimkou bodov 15 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom podpisu tohto dodatku. 

 
V Bratislave 31. januára 2023 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor UK 
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