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Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Dôvodová správa  

3. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akad. roku 2023/24. 

4. E-mailová komunikácia s riaditeľom Útvaru legislatívy a právnych služieb RUK dňa 21.12.2022. 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK  

I. 

zrušuje uznesenie č. 4 z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 24. 10. 2022, 

II. 

schvaľuje Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK 

v akademickom roku 2023/2024. 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracovali: 

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

dekan FMFI UK prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium 

 prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. 

 prodekan pre doktorandské štúdium 
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Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 9. riadne zasadnutie dňa 19.01.2023 

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

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť v predloženom znení 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 16.01.2023) 

Mandátová komisia AS FMFI UK ----- 

Pedagogická komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť v predloženom znení 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 16.01.2023) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 
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Dôvodová správa  

 

Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 

2023/24 bol schválený na 2. riadnom zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 24. 10. 2022. 

 

Dňa 21. 12. 2022 prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

preposlala prodekanke pre bakalárske a magisterské štúdium RNDr. Kristíne Rostás, PhD. 

stanovisko riaditeľa Útvaru legislatívy a právnych služieb RUK JUDr. Michala Káčeríka, PhD.  

 

V právnom stanovisku ÚLP RUK uvádza, že návrh školného, ktorý na návrh dekana schválil 

Akademický senát FMFI UK, je v časti „(2) Externá forma štúdia“ v rozpore s § 92 zákona 

o vysokých školách, keďže stanovuje rozdielnu výšku školného počas štandardnej dĺžky štúdia 

(700 €) a po prekročení štandardnej dĺžky štúdia (1 250 €). 

 

Právnu argumentáciu ÚLP RUK možno zhrnúť nasledovne: 

 

Podľa § 92 ods. 3 prvá veta zákona o VŠ: 

Rektor verejnej vysokej školy určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné. 

  

Podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ: 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na 

príslušný akademický rok." 

  

Nie je možné stanovovať ročné školné na konkrétny akad. rok pre jeden študijný program rozlične, išlo 

by o rozpor so zákonom a jasnú diskrimináciu. 

 

Podrobnosti právneho stanoviska možno nájsť v e-mailovej komunikácii medzi prorektorkou pre 

vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD., prodekankou pre bakalárske a 

magisterské štúdium RNDr. Kristínou Rostás, PhD. a riaditeľom Útvaru legislatívy a právnych 

služieb RUK JUDr. Michalom Káčeríkom, PhD. zo dňa 21.12.2022. 
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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  1 300,00 € 

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  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 uchádzačov, ktorí sú pedagogickými zamestnancami podľa zákona 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

300,00 € 

rigorózne konanie ostatných uchádzačov 600,00 € 

 

Schválené na 2. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 24.10.2022. Opätovne prerokované na 5. riadnom 

zasadnutí AS FMFI UK dňa 23.1.2023. 

 

 

 

 

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

              dekan FMFI UK     predseda AS FMFI UK   



RE: Skolne 23-24**

Rostás Kristína <kristina.rostas@fmph.uniba.sk>
Wed 12/21/2022 20:17

To: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk>
Cc: Jajcay Róbert <robert.jajcay@fmph.uniba.sk>;Ševčovič Daniel
<daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>;Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk>
Ďakujeme.
Aj mne mrzí, že máme na to iný názor.
Ak by to bolo zjavné, tak by sme asi neviedli túto dlhú diskusiu a STU by neumožnila mať rôznu sumu pre �e
dve skupiny.
Ale teda ako som písala, tak (aspoň v  mojom mene môžem napísať, že) akceptujeme Vaše tvrdenie
a rozhodnu�e a pokiaľ aj pán dekan s tým súhlasí, tak podnikneme potrebné kroky k schváleniu nového
dokumentu o výške školného na 2023/24.
A to, či teraz zverejníte UK predpis bez FMFI alebo všetko zverejníte až v januári, necháme na Vás.
Zrejme Vy viete najlepšie, kedy je ten možný posledný termín zverejnenia predpisu, aby sa splnila stanovená
lehota pre ostatné fakulty. Na našej fakulte uzávierka prihlášok na bc štúdium je koniec marca a na mgr a phd
(kde vlastne sú študen� v anglickom štúdiu, či v externom štúdiu) je koniec apríla, preto pre nás je koniec
januára ešte akceptovateľný termín.
Ďakujem a prajem príjemné preži�e vianočných sviatkov.
 
S pozdravom
 
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
Dekanát
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
+421 2 602 95 858
rostas1@uniba.sk
www.fmph.uniba.sk
 

 
From: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk>  
Sent: Wednesday, December 21, 2022 7:35 PM 
To: Rostás Kris�na <kris�na.rostas@fmph.uniba.sk> 
Cc: Jajcay Róbert <robert.jajcay@fmph.uniba.sk>; Ševčovič Daniel <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>;
Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Subject: RE: Skolne 23-24**
 
Vážená pani prodekanka,
 
pokúsim sa to vysvetliť ešte raz – výklad predmetného ustanovenia je aj vzhľadom na skutočnosť, že sa toto
ustanovenie roky nemenilo, konštantný, ustálený a pomerne jasný – školné sa v prípade externého štúdia
určuje na všetky roky štandardnej dĺžky štúdia (teda školné sa určuje na všetky roky štúdia ešte pred
prijatím), v prípade prekročenia štandardnej dĺžky externého štúdia sa školné určuje podľa školného
 určeného pre predmetný študijný program na daný akademický rok (v ktorom dochádza k prekročeniu) – ide
teda o to isté školné, ako pre práve nastupujúcich prvákov daného študijného predmetu.
 
Určenie dvojakého školného pre ten istý študijný program, v tom istom akademickom roku, z toho istého
právneho titulu, pre dve rôzne skupiny študentov je diskriminačné. Potom by sme mohli určiť rôzne školné

mailto:rostas1@uniba.sk
http://www.fmph.uniba.sk/


napr. aj pre študentky a študentov, či stupňovať školné podľa študijného priemeru.
 
Mrzí ma, že nevidíte rozpor so zákonom, domnievam sa, že je zjavný.
 
Čo sa týka vydania smernice, túto vydáva pán rektor, moja úloha je len kontrolná. Vzhľadom na rozpor
uvedenej výšky navrhovaného školného so zákonom ale nemôžem odporúčať vydať predpis s predmetnou
prílohou. Dopĺňam, že predmetné návrhy školného nám na útvar boli doručené 16.12., posúdili sme ich teda
obratom. Na administratívnu náročnosť schvaľovania návrhov dekana v AS fakulty (nad rámec zákona) sme
opakovane upozorňovali.  Situácia, že niektorý z návrhov prejde cez AS fakulty a napriek tomu obsahuje
chyby, sa pravidelne vyskytuje takmer každý rok, zvyčajne sa to rieši operatívnym zvolaním senátu fakulty.
 
S úctou
 
JUDr. Michal Káčerík, PhD.
riaditeľ
Útvar legislatívy a právnych služieb
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
+421 2 9010 9568
michal.kacerik@uniba.sk
 

web · � · ig · li · yt · tw
 

 
 
 

From: Rostás Kris�na <kris�na.rostas@fmph.uniba.sk>  
Sent: Wednesday, December 21, 2022 6:49 PM 
To: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk> 
Cc: Jajcay Róbert <robert.jajcay@fmph.uniba.sk>; Ševčovič Daniel <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>;
Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Subject: RE: Skolne 23-24**
 
Ďakujem pekne za informácie.
Ale ja som nikde nepísala, že nesúlad alebo ten problém sa nastal a vznikol kvôli zmene zákona. Nie.
Ja som iba potvrdila to, čo ste priamo Vy písali a upozornili:

Ak sú však sumy školného za štandard a nadštandard pri externom štúdiu (ale aj pri štúdiu v inom ako
štátnom jazyku) rozdielne (ako to má napr. FMFI UK), myslíme si, že ide o rozpor s ustanovením § 92
ods. 16 posledná veta.

A teda reagujem na tento problém, ktorý sa zis�l len teraz, aj keď to tu mohol byť už dlhšie, len sa na to
neprišlo (lebo sa tá situácia nenastala) a teda ani riešiť to nebolo treba.
 
Na Vašu otázku
Otázka je, či vydať teraz smernicu bez školného Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a následne,
v januári, vydať druhý dodatok s určením výšky školného FMFI, alebo zvoliť iný postup. Ponechávame to na
uvážení FMFI a pani prorektorky a spoločnom dohovore.
odpovedať nemôžeme, keďže my sme príslušný dokument na čas vypracovali a dali schváliť AS FMFI (dňa
24.10.2022), takže sme splnili, čo sme mali a keby sme o probléme vedeli skôr, tak sa to už dalo aj riešiť .
Podľa nás tu nesúlad so zákonom nie je (a ešte stále nevidím čím je v nesúlade, keďže ste o tom nič nepísali),
takže je iba na Vás, či nám prikážete zmeniť schválený predpis, a k tomu sa v januári/februári vydá nový
dodatok s upravenou výškou školného na FMFI, keď to schváli náš AS.
Takže postup musíte určiť Vy, resp. pani prorektorka. Ja za�aľ zis�m, či AS FMFI UK naozaj zasadá 23.januára
2023.
Samozrejme tu zostane aj možnosť nechať všetko tak ako je a keď  naďalej bude podľa Vás pretrvávať ten
nesúlad, tak o rok si to môžeme upraviť.  
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S pozdravom
 
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
Dekanát
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
+421 2 602 95 858
rostas1@uniba.sk
www.fmph.uniba.sk
 

 
From: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk>  
Sent: Wednesday, December 21, 2022 6:14 PM 
To: Rostás Kris�na <kris�na.rostas@fmph.uniba.sk> 
Cc: Jajcay Róbert <robert.jajcay@fmph.uniba.sk>; Ševčovič Daniel <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>;
Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Subject: RE: Skolne 23-24**
 
Vážená pani prodekanka,
 
posledná veta § 92 ods. 16 zákona o VŠ (teda „Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá
školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.“) je v zákone o vysokých školách od
1. 9. 2007.
 
Jediná obsahová zmena nastala od 25. 4. 2022, a to nasledovná:
V § 92 ods. 16 druhej vete sa za slovami „forme štúdia“ vkladajú slová „a študijných programoch
uskutočňovaných výlučne v inom ako štátnom jazyku“.
 
Pre lepšiu predstavivosť si dovoľujeme zvýrazniť červenou farbou zmenu uvedeného ustanovenia:
(16) Verejná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie
prihlášok na štúdium (§ 57 ods. 5) školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto paragrafu na nasledujúci
akademický rok. Pri študijných programoch v externej forme štúdia a študijných programoch uskutočňovaných
výlučne v inom ako štátnom jazyku zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 4 na všetky roky
štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom
akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.
 
Na tomto mieste si ale dovoľujeme upozorniť, že školné z dôvodu uskutočňovania študijného programu
výlučne v inom ako štátnom jazyku, teda školné na základe § 92 ods. 8, sa týka výlučne dennej formy štúdia.
 
Právnym základnom určenia školného v predmetnom prípade je externá forma štúdia, teda školné na
základe § 92 ods. 3 (praktický rozdiel je najmä v tom, že pri školnom z dôvodu externej formy zákon
stanovuje limity výšky školného, pri školnom z dôvodu „iného jazyka“ limity nie sú určené).
 
Na základe uvedeného nejde teda o novú právnu situáciu, ale o ustanovenie, ktoré je v zákone 15 rokov,
pričom pri určení školného v externej forme štúdia sa na UK konštantne postupuje rovnako, pričom
nemáme vedomosť o aplikačných problémoch.
 
Nie celkom teda rozumieme predmetnej dišpute o výklade uvedeného ustanovenia, ani náhlej potrebe
doplnenia „jednoznačného výkladu“ do smernice. Samozrejme, ak to považujete za potrebné, takémuto
doplneniu sa nebránime.
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Čo sa týka určenia školného na STU, sme toho názoru, že v uvedenej časti je smernica v rozpore so zákonom,
ide ale o internú záležitosť STU.
 
Domnievame sa však, že z praktického hľadiska je naliehavejšou otázka samotného vydania dodatku
k smernici o školnom, keďže predmetom dodatku má byť práve určenie výšky školného pre všetky
fakulty UK tak, aby bola dodržaná lehota podľa § 92 ods. 16 prvá veta.
 
Otázka je, či vydať teraz smernicu bez školného Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a následne,
v januári, vydať druhý dodatok s určením výšky školného FMFI, alebo zvoliť iný postup. Ponechávame to na
uvážení FMFI a pani prorektorky a spoločnom dohovore.
 
S úctou
 
JUDr. Michal Káčerík, PhD.
riaditeľ
Útvar legislatívy a právnych služieb
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
+421 2 9010 9568
michal.kacerik@uniba.sk
 

web · � · ig · li · yt · tw
 

 
 

From: Rostás Kris�na <kris�na.rostas@fmph.uniba.sk>  
Sent: Wednesday, December 21, 2022 5:12 PM 
To: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk>; Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk> 
Cc: Jajcay Róbert <robert.jajcay@fmph.uniba.sk>; Ševčovič Daniel <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk> 
Subject: RE: Skolne 23-24**
 
Vážená pani prorektorka,
vážený pán riaditeľ ÚLP!
 
Rozhodne nie som správna osoba, kto by mohla vykladať znenie zákona, ale názor na to mať môžem a priamo
aj musím mať, keďže som povinná sa riadiť tými zákonmi.  
Nanešťas�e už viem, že zákony sa dajú vykladať rôzne, podľa toho, kto ako to číta. A nakoľko sme podriadení
Univerzite, tak samozrejme výklad RUK musíme si osvojiť a samozrejme to aj vždy robíme.
Keďže s návrhom mať rozdielne sumy pre doktorandov v štandardnej a v nadštandardnej dĺžke sme prišli iba
teraz prvýkrát do styku a keďže zákon v tom smere nič nestanovuje (teda nič explicitne, čo by bolo očividné),
tak nemali sme najmenšie pochybnos� o správnos� tohto kroku.
Teraz, keď už vieme, že ÚLP ten zákon vykladá  ako to uviedol pán riaditeľ nižšie, tak samozrejme budeme sa
snažiť to zosúladiť s ich stanoviskom, ale boli by sme zlý ma�ci (čo všetci zainteresovaní z fakulty v tomto maily
sme), keby sme nechceli tomu porozumieť. Preto mi dovoľte napísať �e informácie, ktorými sme pracovali,
resp. reagovať na informácie od pána riaditeľa Káčeríka.
 
Podľa § 92 ods. 3 pokračovanie prvej vety zákona o VŠ:
ak ide o študijné programy zabezpečované fakultou, rektor verejnej vysokej školy určuje ročné školné pre tieto
študijné programy na návrh dekana fakulty.
 
Podľa § 92 ods. 4 zákona o VŠ:
Študent verejnej vysokej školy v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.
 
Podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ:
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Pri študijných programoch v externej forme štúdia a študijných programoch uskutočňovaných výlučne v inom
ako štátnom jazyku zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 4 na všetky roky štúdia počas
štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom
roku.
 
Podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ:
Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na
príslušný akademický rok.
 
Podľa mňa už toto očividné rozdelenie evokuje možnosť rozdielnosť aj pri určení výšky školného.
Ja osobne by som o diskriminácií v tomto prípade nehovorila, keďže tým pádom 90% študentov
diskriminujeme, konkrétne denných, keď iné podmienky majú počas štandardnej dĺžky (nič nepla�a) a počas
nadštandardnej dĺžky (pla�a školné). Preto nepokladám za diskriminačné, ak to isté robíme aj s externou
formou a rozdelíme ich na dve skupiny.
 
A posledná informácia, čo samozrejme nemusíme  brať ako smerodajnú nakoľko sa to týka inej univerzity, je ,
že  na STU sú fakulty (napr. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie -strana 31 tabuľky 4.4 a 4.5,
 Fakulta architektúry a dizajnu – strana32 a 33 tabuľky 5.4 a 5.5., Materiálovotechnologická fakulta - strana 35
tabuľky 6.4 a 6.5), ktoré �ež majú rozdielne výšky školného v externej forme podľa toho, ci sa to týka študenta
v štandardnej dĺžke alebo nadštandardnej:  
h�ps://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/smernica_skolne_a_pop
latky_2023_2024.pdf
Otázka, či teda STU koná v rozpore so zákonom a diskriminačne?
 
Ale keď už sa objavil taký rozdielny výklad zákona,  tak zrejme by sa to dalo riešiť jednoznačným výkladov
v smernici rektora o školnom, kde by sa dalo uviesť, že výška v štandardnej dĺžke  a nadštandardnej dĺžke musí
byť rovnaký. Pokiaľ samozrejme aspoň trocha pripus�me nejaský a diskutabilný výklad zákona v tom smere.
 
Pokiaľ v smernice rektora teda tento nesúlad bude riešený, a my teda budeme musieť opätovne dať schváliť
AS FMFI už v októbri schválený dokument, tak to by sa dalo urobiť na nasledujúcom zasadnu� AS FMFI, ktoré
bude asi (hoci neviem naisto) 23. januára 2023. Neskoršie schvaľovanie už je v jasnom rozpore so zákonom:
„Verejná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie
prihlášok na štúdium (§ 57 ods. 5) školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto paragrafu na nasledujúci
akademický rok.“
 
Prosím teda napíšte nám, či ten problém bude riešený v smernici, na základe ktorej teda budeme musieť
školné upraviť.
Vopred Vám ďakujeme.
 
S pozdravom
 
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
Dekanát
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
+421 2 602 95 858
rostas1@uniba.sk
www.fmph.uniba.sk
 

 
From: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk>  
Sent: streda 21. decembra 2022 15:08 
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To: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Subject: RE: Skolne 23-24
 
Vážená pani prorektorka,
 
podľa § 92 ods. 3 prvá veta zákona o VŠ:
Rektor verejnej vysokej školy určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné.
 
Podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ:
Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na
príslušný akademický rok."
 
Nie je možné stanovovať ročné školné na konkrétny akad. rok pre jeden študijný program rozlične, išlo by
o rozpor so zákonom a jasnú diskrimináciu.
 
Na základe uvedeného je potrebné, aby bolo navrhnuté školné upravené v súlade so zákonom, obávame sa,
že návrh dekana bude musieť byť schválený v AS FMFI UK v zmysle čl. 66 ods. 3 Štatútu UK.
 
S úctou
 
JUDr. Michal Káčerík, PhD.
riaditeľ
Útvar legislatívy a právnych služieb
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
+421 2 9010 9568
michal.kacerik@uniba.sk
 

web · � · ig · li · yt · tw
 

 
 
 

From: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk>  
Sent: Wednesday, December 21, 2022 12:09 PM 
To: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk> 
Subject: FW: Skolne 23-24
 
 
 
From: Rostás Kris�na <kris�na.rostas@fmph.uniba.sk>  
Sent: streda 21. decembra 2022 11:21 
To: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Cc: Jajcay Róbert <robert.jajcay@fmph.uniba.sk> 
Subject: RE: Skolne 23-24
 
Vážená pani prorektorka,
Ešte by som sa chcela opýtať, že prečo a s čím je tam vlastne spor?
Píše sa, že „Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na
príslušný akademický rok“. Veď práveže v príslušnom dokumente je uvedené, aká je výška v danom
akademickom roku pre osobu v štandardnej dĺžke a v nadštandardnej dĺžke štúdia,. Nie je tam uvedené, že nie
je možné to rozlíšiť a � dve sumy by mali byť rovnaké, či?
Ďakujem.
 
S pozdravom
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RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
Dekanát
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
+421 2 602 95 858
rostas1@uniba.sk
www.fmph.uniba.sk
 

 
From: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk>  
Sent: Wednesday, December 21, 2022 10:14 AM 
To: Rostás Kris�na <kris�na.rostas@fmph.uniba.sk> 
Subject: FW: Skolne 23-24
 
Vážená pani prodekanka,
prosím Vás o vyjadrenie k nižšiemu konštatovaniu OLP.
Ďakujem
Zuzana Kovačičová
 
From: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk>  
Sent: pondelok 19. decembra 2022 14:49 
To: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Cc: Šutková Eva <eva.sutkova@uniba.sk> 
Subject: FW: Skolne 23-24
 
Vážená pani prorektorka,
 
v prílohe si Ti dovoľujeme zaslať návrh dodatku č. 4 k smernici o školnom, ktorým sa dopĺňa príloha č. 4 -
výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2023/2024. 
 
Ak má byť predmetom dodatku č. 4 aj iná úprava smernice o školnom (napr. úprava /doplnenie dôvodov
hodných osobitného zreteľa na odpustenie /zníženie školného), prosíme o jej oznámenie.
 
Čo sa týka prílohy č. 4 - výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2023/2024, v
nej sme si dovolili uviesť niekoľko zmien/pripomienok:

úprava úvodných ustanovení prílohy (v zmysle znenia používaného aj v starších prílohách smernice)
 

úprava školného pri externom štúdiu a štúdiu v inom ako štátnom jazyku, pri ktorej je potrebné
vychádzať z § 92 ods. 16 zákona o VŠ: "Verejná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným
dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium (§ 57 ods. 5) školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto
paragrafu na nasledujúci akademický rok. Pri študijných programoch v externej forme štúdia a študijných
programoch uskutočňovaných výlučne v inom ako štátnom jazyku zverejní povinnosť študenta uhradiť školné
podľa odseku 4 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov
prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu
štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom
programe na príslušný akademický rok."

 
S prihliadnutím na vyššie uvedené si myslíme, že pri externom štúdiu a štúdiu v inom ako štátnom
jazyku stačí uviesť výšku školného, pričom nie je potrebné rozlišovať školné za štandard a školné za
nadštandard, keďže školné za nadštandard zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na
príslušný akademický rok. Ak fakulty toto rozlišujú a sumy v oboch prípadoch sú rovnaké, nemalo by
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to byť problémom. Ak sú však sumy školného za štandard a nadštandard pri externom štúdiu (ale aj
pri štúdiu v inom ako štátnom jazyku) rozdielne (ako to má napr. FMFI UK), myslíme si, že ide o
rozpor s ustanovením § 92 ods. 16 posledná veta.
 

čakáme na úpravu dotknutého školného z EBF UK.
 

Týmto si Ťa dovoľujem poprosiť o posúdenie dokumentov v prílohe tohto mailu, o oznámenie prípadných
zmien a doplnení a o usmernenie vo veci školného pri externom štúdiu (školné za štandard a nadštandard).
 
Po sfinalizovaní a odsúhlasení textu dokumentov sme pripravení Dodatok č. 4, vrátane jeho prílohy, vydať.
 
S úctou
MK
 

From: Šutková Eva <eva.sutkova@uniba.sk>  
Sent: Monday, December 19, 2022 2:43 PM 
To: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk> 
Subject: Re: Skolne 23-24
 
 

Od: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk> 
Odoslané: piatok 16. decembra 2022 14:33 
Komu: Šutková Eva <eva.sutkova@uniba.sk> 
Predmet: Fwd: Skolne 23-24
 
 

From: Kovačičová Zuzana <zuzana.kovacicova@uniba.sk> 
Sent: Friday, December 16, 2022 1:48:52 PM 
To: Káčerík Michal <kacerik@rec.uniba.sk>; Šutková Eva <eva.sutkova@uniba.sk> 
Cc: Masarik Jozef <jozef.masarik@fmph.uniba.sk>; Horáková Renáta <renata.horakova@uniba.sk>; Hladíková
Ivana <ivana.hladikova@uniba.sk> 
Subject: Skolne 23-24
 
Mili kolegovia,
posielam skolne, tak ako prislo z fakult. Este cakam na opravu EBF doktorandskeho skolneho na externej
fomre, lebo nie je jasne o aku SDS ide.
Zuzana Kovacicova
 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a sociálnu oblasť
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6.
814 99  Bratislava
+421 905 455 185
 

web · � · ig · li · yt · tw
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