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Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na FMFI UK 

v akademickom roku 2021/2022. 

3. Dôvodová správa. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom 

a rozširujúcim štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2021/2022. 
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Materiál vypracovala: 

RNDr. Kristína Rostás, PhD. RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium 

prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium 
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Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 31. riadne zasadnutie dňa 29.03.2021 

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 spoločnom zasadnutí 22.03.2021) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 

 



    

Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom 

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK 

(podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

(1) Programy doplňujúceho pedagogického štúdia v prezenčnej forme vzdelávania 

Študenti dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou a študenti dennej formy vysokoškolského štúdia tretieho 

stupňa v študijných programoch uskutočňovaných fakultou 

a) poplatok za predmet pedagogickej praxe       200 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester doplňujúceho pedagogického štúdia  350 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

(2) Programy doplňujúceho pedagogického štúdia v kombinovanej forme vzdelávania 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ, a začali študovať v akademickom roku 2020/2021 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester doplňujúceho pedagogického štúdia  350 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ, a začali študovať v akademickom roku 2019/2020 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester doplňujúceho pedagogického štúdia  300 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 



    

(3) Programy rozširujúceho štúdia 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester rozširujúceho štúdia     300 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

Študenti dennej formy vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v študijných programoch 

uskutočňovaných fakultou, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania 

na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester rozširujúceho štúdia     150 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 



Dôvodová správa  

k Poplatkom spojeným s doplňujúcim pedagogickým štúdiom 

a rozširujúcim štúdiom v akademickom roku 2021/2022 

 

Fakulta podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje kvalifikačné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) za 

úhradu. Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom je 

preto potrebné odlišovať od školného a poplatkov spojených so štúdiom, ktoré na návrh 

dekana a po schválení akademickým senátom fakulty každoročne určuje rektor UK a ich 

úhrada sa uskutočňuje na základe § 92 zákona o vysokých školách. 

Podľa § 1 ods. 4 písm. e) zákona o vysokých školách napĺňajú vysoké školy svoje 

poslanie „poskytovaním ďalšieho vzdelávania a organizovaním vzdelávania a organizovaním 

atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“. Poplatky spojené 

s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom nie sú príjmami v rámci 

podnikateľskej činnosti vysokej školy, ale príjmami v rámci hlavnej (nezdaňovanej) činnosti 

vysokej školy (§ 16 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách), keďže organizovanie 

vzdelávania pedagogických zamestnancov zákon o vysokých školách klasifikuje ako hlavnú 

činnosť vysokej školy.  

Výška poplatkov za doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium zodpovedá 

výdavkom fakulty, ktoré sú spojené s organizovaním programov doplňujúceho 

pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia (mzdové náklady na vyučujúcich predmetov 

v programoch doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, náklady na 

cvičných učiteľov a cvičné školy v rámci pedagogických praxí, náklady za energie a údržbu 

budov fakulty v rámci prezenčnej formy výučby). Výnimkou sú študenti fakulty 

v magisterských a doktorandských študijných programov, ktorí sa popri svojom 

vysokoškolskom štúdiu vzdelávajú v programe doplňujúceho pedagogického štúdia 

v prezenčnej (dennej) forme. U tejto skupiny účastníkov doplňujúceho pedagogického štúdia 

fakulta v rámci podpory výchovy budúcich učiteľov základných a stredných škôl uhrádza 

výdavky spojené s výučbou predmetov z iných príjmov z hlavnej činnosti (bežných príjmov 

fakulty z neúčelovej štátnej dotácie), študenti uhrádzajú iba poplatok za výdavky spojené 

s pedagogickými praxami, a to tak v základnom module DPŠ (hospitačno-konzultačná 

pedagogická prax), ako aj rozširujúcom module DPŠ (realizačná pedagogická prax). 

 

Výška poplatkov za doplňujúce pedagogické štúdium sa voči výške poplatkov schválených 

pre akademický rok 2020/2021 nemení. V nadväznosti na schválenie programov 

rozširujúceho štúdia (pre aprobačné predmety matematika, fyzika, informatika) sa dopĺňa 

výška poplatku 300 € za jeden semester rozširujúceho štúdia, pre doktorandov fakulty 

v dennej forme štúdia vo výške 150 € za jeden semester rozširujúceho štúdia. 


