
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY  

 

Materiál na 15. riadne zasadnutie 

Akademického senátu FMFI UK 

dňa 14. 11. 2016 

 

 

 

Návrh výšky školného a vybraných poplatkov na FMFI UK 

v akademickom roku 2017/2018 

__________________________________________________ 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia. 

2. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

3. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ:      Materiál vypracovali: 
 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.    doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 
dekan FMFI UK      prodekanka pre pregraduálne štúdium 
 

        doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. 
        prodekan pre postgraduálne štúdium 

 

 

november 2016



N á v r h   u zn es e n i a 

 

Akademický senát FMFI UK 

schvaľuje 

Návrh výšky školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviská orgánov AS FMFI UK 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 22. riadne zasadnutie dňa 09.11.2016 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK ----- 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK ----- 

Mandátová komisia AS FMFI UK ----- 

Pedagogická komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť 

(prerokované na 6. zasadnutí dňa 07.11.2016) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD., v. r.  

(tajomník AS FMFI UK) 
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 Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018 

 

(1) Denná forma štúdia 

 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné, platia ročné školné vo výške: 

(a) v študijných programoch prvého stupňa             1 000 €   

(b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3     1 300 €  

(c)  v študijných programoch tretieho stupňa.                664 € 

 

Študenti, ktorí študujú študijný program v dennej forme štúdia v inom ako štátnom jazyku (§ 

92 ods. 8 zákona o vysokých školách), platia ročné školné: 

(a) v študijných programoch prvého stupňa             2 000 € 

(b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3    3 000 € 

(c) v študijných programoch tretieho stupňa.                4 000 € 

 

(2) Externá forma štúdia  

 

(a) doktorandské štúdium v štátnom jazyku                664€ 

(b) doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku (iné ako učiteľské)        3 664€ 

(c) doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku učiteľské         2 590€ 

 

(3) Poplatky za prijímacie konanie  

 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium      33 € 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  na magisterské štúdium     33 € 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  na doktorandské štúdium     33 € 

 

(4) Poplatky za rigorózne konanie   

 
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku          400 € 

 

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
1
 

 

(a) dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej  

práce                     166 €  

(b) vykonanie doplňujúcej skúšky           33 € 

(c) vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu  štátnej skúšky     66 € 

(d) dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej  

práce ak sa dopracovanie práce robí v inom ako slovenskom alebo českom  

jazyku                     332 € 

(e) vykonanie doplňujúcej skúšky, ak sa doplňujúca skúška robí v inom ako  

slovenskom alebo českom jazyku         83 € 

(f) vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky, ak  

sa doplňujúce skúšky robia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku             166 € 

 

                                                 
1
  § 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 
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Schválené v AS FMFI UK dňa  14.11.2016 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.   prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

          predseda AS FMFI UK                   dekan FMFI UK 

  

 

            

      


