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(1) V súlade s  § 92 ods. 3  zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon”) a Vnútorným
predpisom Univerzity Komenského v Bratislave . 1/2008 - Smernica rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite 
Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009  dekan Fakulty telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave ( alej len „FTVŠ UK“) schválil a vydal d a
23. júna 2008  smernicu, ktorou sa ur uje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 
na FTVŠ UK na akademický rok 2008/2009. 

l. l 
Všeobecné ustanovenia

(1) Študent v dennej forme štúdia, ktorý neprekro il štandardnú d žku štúdia ustanovenú pre
študijný program, školné neplatí. Školné neplatí ani študent, ktorý bol prijatý na bezplatný 
študijný program v externej forme, ak neprekro il štandardnú d žku štúdia.1

(2) Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný 
uhradi  ro né školné v druhom a alšom študijnom programe za štúdium v príslušnom
akademickom roku.2 Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium alšieho študijného 
programu v príslušnom stupni po prerušení, je povinný uhradi  pomernú as  ro ného
školného v závislosti od po tu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného 
akademického roku po jeho opätovnom zapísaní.3

(3) Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná d žka, je povinný 
uhradi  ro né školné za každý rok štúdia. 

(4) Ustanovená d žka štúdia pod a predchádzajúcich predpisov sa pod a zákona . 131/2002 
Z. z. považuje za štandardnú d žku štúdia.4 V celkovej dobe štúdia sa zoh ad uje doba, 
po as ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných 
programov príbuzného stup a vysokoškolského vzdelávania. Doba, po as ktorej bol 
študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na 
ú ely tohto odseku zaokrúh uje na celý akademický rok.5

(5) V celkovej dobe štúdia sa nezoh ad uje doba, po as ktorej bol študent zapísaný na 
štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.6

(6) Na ú ely predošlých odsekov sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch pod a § 53 
ods. 3 zákona považujú za študijné programy prvého stup a a štvrtý a alšie roky štúdia 
v študijnom programe pod a § 53 ods. 3 zákona za štúdium v študijnom programe druhého 
stup a tak, že štvrtý rok štúdia v študijnom programe pod a § 53 ods. 3 zákona sa považuje 
za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stup a a alšie roky primerane.7

1  § 92 ods. 4 zákona
2  § 92 ods. 5
3  tamtiež 
4  § 113a ods.8
5  § 92 ods. 6
6  § 92 ods. 7
7  § 92 ods. 8
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(7) Povinnos ou študenta je uhrádza  školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo uvies
skuto nosti rozhodujúce na ich ur enie.8

(8) V súlade s  § 92 ods. 1 a 2 zákona bol Ministerstvom školstva SR stanovený základ na
ur enie školného a poplatkov na akademický rok 2008/2009 vo výške 8 700,- Sk/288,78 €*. 

(9) Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na ú et fakulty alebo poštovou poukážkou 
v dvoch splátkach v termínoch, ktoré ur í dekan fakulty. 

(10) Evidenciu študentov, ktorí prekro ili štandardnú d žku štúdia spolu s evidenciou dokladov 
o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom pripravuje a zabezpe uje študijné 
oddelenie fakulty.

(11) Rektor UK môže v súlade s § 92 ods. 16 zákona, na základe písomnej žiadosti študenta
a priloženého kladného stanoviska a návrhu dekana, odpusti  alebo zníži  školné v zmysle
nasledovných kritérií:

1. V prípade prekro enia štandardnej d žky štúdia v dôsledku súbežného štúdia sa 
študentovi môže odpusti , resp. zníži  výška školného spravidla nasledovne:
a) ak vážený študijný priemer ( alej len „VŠP“) je 1,00 – 1,20 zníženie o 50 – 100 %,
b) ak VŠP je 1,21 – 1,50 zníženie o 25 – 50 %.

2. Ak študent prekro í štandardnú d žku štúdia v ostatných prípadoch, výška školného sa 
môže zníži  spravidla nasledovne: 
a) držite om Z P – zníženie o 50 – 100 %, 
b) aktuálnym reprezentantom na OH, MS, ME – zníženie o 50 – 100 %, 
c) študent so zdravotnými problémami (dlhodobými) – len v prvom roku prekro enia

zníženie o 50 - 100%,
d) študentkám na materskej dovolenke – zníženie o 50 – 100 %, 
e) ak študent sp a podmienky na udelenie sociálneho štipendia (okrem podmienky

prekro enia štandardnej d žky štúdia) a dosahuje VŠP do 1,80 – zníženie o 25 – 
100 %, 

f) iné skuto nosti hodné zrete a (napr. ak študent prekro il štandardnú d žku štúdia 
z dôvodu mobility schválenej fakultou) – zníženie o 25 – 100 %. 

(12) Rozhodnutie rektora v zmysle ods. 11 je kone né.

(13) Výška poplatkov za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií,9 za vydanie dokladov 
o absolvovaní štúdia,10 ak sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov 
o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní,11 je odvodená od 
skuto ných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi.

(14) Doklad o uhradení poplatku za daný úkon v zmysle tejto smernice je povinnou prílohou 
žiadosti o vystavenie príslušného dokladu. 

(15) Povinnos  uhradi  školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevzia  iná fyzická 
alebo právnická osoba.12

8  § 71 ods. 2 písm. b
9 § 67 zákona
10 § 68 zákona
11 § 106 ods. 2 písm. a) zákona
12 § 92 ods. 20
* konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

 3



l. 2 
Školné spojené so štúdiom

(1) Výška ro ného školného za prekro enie štandardnej d žky štúdia v študijných programoch 
prvého stup a, druhého stup a alebo v spojenom študijnom programe (§ 53 ods. 3 zákona)
je v zmysle § 92 zákona ur ená pre študentov FTVŠ UK, ktorými sú: 

a) ob ania SR,
b) ob ania krajín Európskej únie a ob ania štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody 

o európskom hospodárskom priestore a Švaj iarskej konfederácie ( alej len „ lenské
štáty“), študujúci v slovenskom jazyku, 

c) cudzinci – štipendisti vlády SR, 
d) cudzinci s trvalým pobytom v lenských štátoch študujúci v slovenskom jazyku 

( alej len „poplatníci I“) 24 000,- Sk/796,65 €/akademický rok 

školné pre ostatných
( alej len „poplatníci II“) pod a zmluvy

(2) Výška ro ného školného v študijných programoch externej formy štúdia je upravená vo 
vnútornom predpise fakulty, ktorý schva uje a podpisuje rektor UK spolu s dekanom
fakulty.

l. 3 
Poplatky spojené so štúdiom

(1) Poplatky za prijímacie konanie a rigorózne konanie

a) poplatníci I

1.1. materiálne zabezpe enie prijímacieho konania na fakulte 1 200,- Sk/39,83 € 
1.2. rigorózne konanie na fakulte v slovenskom a eskom jazyku 12 000,- Sk/398,32 € 
1.3. vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom

 magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku 2 500,- Sk/82,98 € 

b) poplatníci II

1.1. materiálne zabezpe enie prijímacieho konania na fakulte 1 200,- Sk/39,83 €13

1.2. rigorózne konanie na fakulte v inom jazyku aj poplatníci I pod a zmluvy
1.3. vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom

 magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku pod a zmluvy

13 ak zmluva nestanovuje inak
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(2) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií

poplatníci I  a poplatníci II

2.1. preukaz študenta a kópie preukazu študenta 500,- Sk/16,59 €
2.2. obnovenie platnosti preukazu študenta známkou

študenti v dennej forme štúdia 120,- Sk/3,98 € 
študenti v externej forme štúdia 15,- Sk/0,49 € 

2.3. kópia výkazu o štúdiu ( alej iba „index“) v 1. roku štúdia 500,- Sk/16,59 €
2.4. poplatok za vystavenie kópie indexu sa za každý za atý

rok štúdia zvyšuje o 200,- Sk/6,63 €
2.5. výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona) za jeden 

akademický rok v slovenskom jazyku 100,- Sk/3,31 € 
2.6. výpis výsledkov absolventovi štúdia (§ 67 ods.5 písm. c) zákona) 

v slovenskom jazyku 500,- Sk/16,59 € 
2.7. výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi

v cudzom jazyku, ak fakulta zabezpe uje preklad
a je potrebné archívne vyh adávanie najviac 5 000,- Sk/165,97 €

2.8. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (v slovenskom jazyku) 100,- Sk/3,31 € 
2.9. uznávanie absolvovaných predmetov

okrem uznávania absolvovaného predmetu v 
 rámci ECTS mobility 100,- Sk/3,31€/predmet

2.10. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom
(dvojjazy né alebo v inom jazyku) 200,- Sk/6,63 € 

2.11. potvrdenie o návšteve školy bezplatne

(3) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich kópií 

a) poplatníci I

3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované
 v anglickom jazyku14

 a) vysokoškolský diplom 1 000,- Sk/33,19 € 
 b) vysved enia o štátnej skúške 1 000,- Sk/33,19 € 
 c) dodatok k diplomu 1 500,- Sk/49,79 € 

3.2. vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho stup a štúdia 
 z externých vzdelávacích inštitúcií15 1 500,- Sk/49,79 € 

3.3. kópia vysokoškolského diplomu 1 000,- Sk/33,19 € 
3.4. kópia vysved enia o štátnej skúške alebo o štátnej závere nej skúške 1 000,- Sk/33,19 € 
3.5. kópia dodatku k diplomu 1 000,- Sk/33,19 € 
3.6. kópia diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky 1 000,- Sk/33,19 € 

b/ poplatníci II

3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia – vysokoškolský diplom,
vysved enie o štátnej skúške a dodatok k diplomu   pod a zmluvy

3.2. kópia vysokoškolského diplomu 1 000,- Sk/33,19 € 
3.3. kópia vysved enia o štátnej alebo o štátnej závere nej skúške 1 000,- Sk/33,19 € 
3.4. kópia diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky 1 000,- Sk/33,19 € 

14 § 68 ods.5 zákona
15 § 109 ods. 1 zákona
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(4)  Iné poplatky 

a/ poplatníci I

4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov 200,- Sk/6,63 €/strana
4.2. potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní

 pre zahrani ie v anglickom jazyku 100,- Sk/3,31 €/strana 
4.3. potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov

 spojené s potvrdením o možnosti používa  akademický
 titul „magister“ (v skratke „Mgr.“) 800,- Sk/26,55 € 

b/ poplatníci II

4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov 400,- Sk/13,27 €/strana 
4.2. potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní

 pre zahrani ie v anglickom jazyku 200,- Sk/6,63 €/strana 

 (5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické ú ely16

a) poplatníci I

5.1. posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou 1 500,- Sk/49,79 € 
5.2. vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní 1 500,- Sk/49,79 € 
5.3. vykonanie dopl ujúcich skúšok na fakultách 1 000,- Sk/33,19 €/skúška 
5.4. vykonanie dopl ujúcich skúšok

 v rozsahu predmetu štátnej skúšky na fakulte 2 000,- Sk/66,38 €/skúška 
5.5. dopracovanie a obhajoba závere nej práce 5 000,- Sk/165,97 € 
5.6. dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce 5 000,- Sk/165,97 € 

b) poplatníci II

5.1. posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou 1 500,- Sk/49,79 € 
5.2. vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní 1 500,- Sk/49,79 € 
5.3. vykonanie dopl ujúcich skúšok na fakulte 2 500,- Sk/82,98 €/skúška 
5.4. vykonanie dopl ujúcich skúšok v rozsahu predmetu

 štátnej skúšky na fakulte 5 000,- Sk/165,97 €/skúška 
5.5. dopracovanie a obhajoba závere nej práce 10 000,- Sk/331,93 € 
5.6. dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce 10 000,- Sk/331,93 € 

l. 4 
Závere né ustanovenie

      Táto smernica nadobúda ú innos  1. septembra 2008, okrem l. 1 ods. 11, ktorý nadobúda 
ú innos   21. januára 2008. Ú innos  smernice sa kon í  31. augusta 2009. Nadobudnutím 
ú innosti tejto smernice sa zrušuje Smernica dekana FTVŠ UK . 4/2007 Výška školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského v Bratislave v akademickom roku 2007/2008. 

doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
dekan FTVŠ UK

16 § 106 ods. 2 písm. a) zákona
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