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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva na základe čl. 10
ods. 3 Organizačného poriadku UK túto smernicu, ktorou sa upravujú náležitosti rozhodnutí
dekanov fakúlt o platení školného.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne platí, že každé rozhodnutie o právach a povinnostiach musí vychádzať zo
zisteného skutkového stavu a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Na
základe uvedeného som rozhodol, že školné sa na UK vyrubuje na základe rozhodnutia
dekana fakulty, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v prílohách tejto smernice. Najmä
odôvodnenie rozhodnutia musí byť náležite vecne zdôvodnené, aby bolo transparentné
a preskúmateľné. Zdôvodnenie musí byť vecne náležite opísané s uvedením dôvodov pre
vydanie rozhodnutia a s uvedením skutočností, ktoré boli podkladom pre platenie školného.
Čl. 2
Rozhodnutie o platení školného v dennej forme štúdia
(1) Splatnosť školného na základe rozhodnutia o platení školného v dennej forme štúdia sa
riadi príslušnými ustanoveniami smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného
a poplatkov na príslušný akademický rok.
(2) Študenti dennej formy štúdia platia školné pri súbežnom štúdiu na základe rozhodnutia
uvedeného v prílohe č. 1 a pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia na základe rozhodnutia
uvedeného v prílohe č. 2 alebo 3 tejto smernice.
Čl. 3
Rozhodnutie o platení školného v externej forme štúdia
(1) Rozhodnutie o prijatí študenta na štúdium v externej forme štúdia musí obsahovať aj
informáciu o platení školného, ktoré študent platí počas všetkých rokov štandardnej dĺžky
štúdia každoročne vo výške 95 % ročného školného v deň zápisu na štúdium a vo výške
5% ročného školného do 28. februára kalendárneho roka.
(2) Študenti externej formy štúdia platia školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a pri
súbežnom štúdiu na základe rozhodnutí uvedených v prílohách tejto smernice vo výške,
ktorá zodpovedá školnému určenému pre študijný program na príslušný akademický rok,
keď študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia alebo súbežne študuje.
(3) Študent externej formy štúdia, ktorý prekročil štandardnú dĺžku štúdia alebo súbežne
študuje z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia alebo sa zapíše na štúdium po
prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku, platí školné podľa ods. 2 v dvoch splátkach,
a to prvú splátku vo výške 30 % z ročného školného v deň zápisu na štúdium a druhú
splátku vo výške 70 % z ročného školného v deň konania štátnej skúšky.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 7. marca 2010.
(2) Súčasťou smernice sú:
Príloha č. 1: Rozhodnutie o platení školného pri súbežnom štúdiu podľa § 92 ods. 5
zákona o vysokých školách,
Príloha č. 2: Rozhodnutie o platení školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia podľa
§ 92 ods. 6 zákona o vysokých školách,
Príloha č. 3: Rozhodnutie o platení školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia podľa
§ 113a zákona o vysokých školách.
V Bratislave 7. marca 2010
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
rektor UK
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2010 Smernici rektora UK
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Názov fakulty UK
Úplná adresa vrátane PSČ fakulty UK

Logo
súčasti
UK

•

•
Miesto na adresu adresáta

Miesto na prezentačnú
pečiatku
•

Váš list číslo/zo dňa
................................

Naše číslo
...............................

Vybavuje/
.........................

•

Miesto a dátum odoslania
..........................................

Dekan ............ fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) ako orgán príslušný
na konanie podľa § 28 ods. 1 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“) vo veciach
podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydáva
R O Z H O D N U T I E :
meno..... priezvisko..... , dátum narodenia..... , adresa bydliska...., študent študijného programu .......
na ......... fakulte UK je povinný na základe § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách
zaplatiť školné za akademický rok ........ vo výške ... eur,
a to z dôvodu súbežného štúdia v tom istom stupni štúdia podľa § 92 ods. 5 zákona o vysokých
školách. Výška školného je stanovená v súlade s prílohou č. ... UK,....fakulta vnútorného predpisu
č. .........Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na UK v akademickom roku .......... (ďalej len „smernica rektora“).
Podľa čl. ........smernice rektora je školné potrebné uhradiť na účet číslo ......
vedený v Štátnej pokladnici, konštantný symbol ..., variabilný symbol ..., a to v dvoch rovnakých
splátkach, so splatnosťou 1. splátky k 30. novembru ..... a 2. splátky k 28. februáru........1
V súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách školné je určené ako ročné školné a z tohto dôvodu
zanechanie štúdia alebo ukončenie štúdia pred splatnosťou splátky, nie je dôvodom na nezaplatenie
druhej splátky.
Odôvodnenie:
Odôvodnenie musí obsahovať najmä vecné zdôvodnenie:
- súvisle a podrobne popísať, na ktorých fakultách a verejných vysokých školách v danom
akademickom roku študent študuje, aké študijné programy, v ktorom stupni;
- odvolať sa na informácie vyplývajúce z čestného vyhlásenia študenta zo dňa .......;
- uviesť dôvody, pre ktoré sa študentovi povinnosť zaplatiť školné ukladá: že boli u neho
naplnené všetky zákonné podmienky; odkázať na konkrétne ustanovenie zákona o vysokých
školách, ktoré sa na jeho prípad vzťahuje;
- odôvodniť výšku školného, ktoré je študent povinný zaplatiť; uviesť spôsob, akým bolo školné
študentovi vypočítané a podklady, z ktorých sa pri tom vychádzalo.
1

Študenti, ktorí platia školné z dôvodu, že sa zapísali do ďalšieho roka štúdia na účely vykonania štátnych
skúšok, platia školné v prvej splátke vo výške 30 % z ročného školného v deň zápisu na štúdium a druhú
splátku vo výške 70 % z ročného školného v deň konania štátnej skúšky.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

odtlačok pečiatky
podpis dekana fakulty

.......................................................................................................................................................................
Telefón
Fax
Bankové spojenie
IČO
E-mail
Internet

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2010 Smernici rektora UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Názov fakulty UK
Úplná adresa vrátane PSČ fakulty UK

Logo
súčasti
UK

•

•
Miesto na adresu adresáta

Miesto na prezentačnú
pečiatku
•

Váš list číslo/zo dňa
................................

Naše číslo
...............................

Vybavuje/
.........................

•

Miesto a dátum odoslania
..........................................

Dekan ............ fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) ako orgán príslušný
na konanie podľa § 28 ods. 1 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“) vo veciach
podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydáva
R O Z H O D N U T I E:
meno..... priezvisko....., dátum narodenia....., adresa bydliska...., študent študijného programu .......
na ......... fakulte UK je povinný na základe § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách
zaplatiť školné za akademický rok ........ vo výške ..... eur,
a to z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia podľa § 92 ods. 6 zákona o vysokých školách.
Výška školného je stanovená v súlade s prílohou č. ... UK, .....fakulta vnútorného predpisu
č........ Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na UK v akademickom roku ........... (ďalej len „smernica rektora“).
Podľa čl. ....... smernice rektora je školné potrebné uhradiť na účet číslo ......
vedený v Štátnej pokladnici, konštantný symbol ..., variabilný symbol ..., a to v dvoch rovnakých
splátkach, so splatnosťou 1. splátky k 30. novembru ..... a 2. splátky k 28. februáru........2
V súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách školné je určené ako ročné školné a z tohto dôvodu
zanechanie štúdia alebo ukončenie štúdia pred splatnosťou splátky, nie je dôvodom na nezaplatenie
druhej splátky.
Odôvodnenie:
Odôvodnenie musí obsahovať vecné zdôvodnenie:
- súvisle a podrobne popísať, na ktorej fakulte UK študent v danom akademickom roku študuje,
aký študijný program, v ktorom stupni;
- aké ďalšie študijné programy, v ktorom stupni, na UK alebo na inej verejnej vysokej škole
v danom akademickom roku študuje, resp. v minulosti študoval;
- odvolať sa na informácie vyplývajúce z čestného vyhlásenia študenta zo dňa ......;

2

Študenti, ktorí platia školné z dôvodu, že sa zapísali do ďalšieho roka štúdia na účely vykonania štátnych
skúšok, platia školné v prvej splátke vo výške 30 % z ročného školného v deň zápisu na štúdium a druhú
splátku vo výške 70 % z ročného školného v deň konania štátnej skúšky.

-

uviesť dôvody, pre ktoré sa študentovi povinnosť zaplatiť školné ukladá: že boli u neho
naplnené všetky zákonné podmienky; odkázať na konkrétne ustanovenie zákona o vysokých
školách, ktoré sa na jeho prípad vzťahuje;
podrobne popísať spôsob výpočtu celkovej doby jeho štúdia, mechanizmus narátania rokov
štúdia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

odtlačok pečiatky
podpis dekana fakulty

.......................................................................................................................................................................
Telefón
Fax
Bankové spojenie
IČO
E-mail
Internet

Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2010 Smernici rektora UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Názov fakulty UK
Úplná adresa vrátane PSČ fakulty UK

Logo
súčasti
UK

•
Miesto na prezentačnú
pečiatku

•
Miesto na adresu adresáta

•

Váš list číslo/zo dňa
................................

Naše číslo
...............................

Vybavuje/
.........................

•

Miesto a dátum odoslania
...........................................

Dekan ............ fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) ako orgán príslušný
na konanie podľa § 28 ods. 1 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“) vo veciach
podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydáva
R O Z H O D N U T I E:
meno..... priezvisko....., dátum narodenia....., adresa bydliska.... , študent študijného programu .......
na ......... fakulte UK je povinný na základe § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách
zaplatiť školné za akademický rok ........ vo výške ..... eur,
a to z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia podľa § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách.
Výška školného je stanovená v súlade s prílohou č. ... UK, .....fakulta vnútorného predpisu
č........ Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na UK v akademickom roku ........... (ďalej len „smernica rektora“).
Podľa čl. ....... smernice rektora je školné potrebné uhradiť na účet číslo ......
vedený v Štátnej pokladnici, konštantný symbol ..., variabilný symbol ..., a to v dvoch rovnakých
splátkach, so splatnosťou 1. splátky k 30. novembru ..... a 2. splátky k 28. februáru........3
V súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách školné je určené ako ročné školné a z tohto dôvodu
zanechanie štúdia alebo ukončenie štúdia pred splatnosťou splátky, nie je dôvodom na nezaplatenie
druhej splátky.
Odôvodnenie:
Odôvodnenie musí obsahovať vecné zdôvodnenie:
- súvisle a podrobne popísať, na ktorej fakulte UK študent v danom akademickom roku študuje,
aký študijný program, v ktorom stupni;
- aké ďalšie študijné programy, v ktorom stupni, na UK alebo na inej verejnej vysokej škole
v danom akademickom roku študuje, resp. v minulosti študoval;
- odvolať sa na informácie vyplývajúce z čestného vyhlásenia študenta zo dňa ......;
3

Študenti, ktorí platia školné z dôvodu, že sa zapísali do ďalšieho roka štúdia na účely vykonania štátnych
skúšok, platia školné v prvej splátke vo výške 30 % z ročného školného v deň zápisu na štúdium a druhú
splátku vo výške 70 % z ročného školného v deň konania štátnej skúšky.

-

uviesť dôvody, pre ktoré sa študentovi povinnosť zaplatiť školné ukladá: že boli u neho
naplnené všetky zákonné podmienky; odkázať na konkrétne ustanovenie zákona o vysokých
školách, ktoré sa na jeho prípad vzťahuje;
podrobne popísať spôsob výpočtu celkovej doby jeho štúdia, mechanizmus narátania rokov
štúdia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

odtlačok pečiatky
podpis dekana fakulty

.......................................................................................................................................................................
Telefón
Fax
Bankové spojenie
IČO
E-mail
Internet

