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Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akad. roku 2021/22. 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Návrh školného a vybraných poplatkov spojených 

so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2021/2022. 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracovala: 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

dekan FMFI UK prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium 
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Stanoviská orgánov AS FMFI UK 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 25. riadne zasadnutie dňa 09.10.2020 

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 12. zasadnutí dňa 05.10.2020) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

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

b) v študijných programoch druhého stupňa  1 300,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa  700,00 € 

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

a) v študijných programoch prvého stupňa 2 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa 1 500,00 € 

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

(2) Externá forma štúdia 

a) doktorandské štúdium v štátnom jazyku 700,00 € 

b) doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku v študijných programoch 

teória vyučovania matematiky, teória  vyučovania fyziky a teória vyučovania 

informatiky 700,00 € 

c)  doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku v ostatných študijných 

programoch  700,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia 

a) pri podaní prihlášky na štúdium v elektronickej podobe  15,00 € 

b) pri podaní prihlášky na štúdium v listinnej podobe  33,00 € 

 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 600,00 € 

 

 

 

 

Schválené na 16. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 12.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.   doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.    

              dekan FMFI UK     predseda AS FMFI UK   


