UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 32/2009
o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK
v akademickom roku 2010/2011
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulta UK v Martine (ďalej len „JLF UK“)
schvaľuje výšku školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK na
akademický rok 2010/2011 nasledovne:
(1) Denná forma štúdia
Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia a za súbežné štúdium, platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa,
druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách
a v doktorandskom štúdiu nasledovne:
a) študijný program všeobecné lekárstvo vo výške:
1 000 €/30 126,00 Sk
b) študijný program ošetrovateľstvo vo výške:
750 €/22 594,50 Sk
c) študijný program verejné zdravotníctvo vo výške:
750 €/22 594,50 Sk
d) študijný program pôrodná asistencia vo výške:
750 €/22 594,50 Sk
e) doktorandské štúdium vo výške
1 000 €/30 126,00 Sk
(upozornenie, že výška školného môže byť v jednotlivých študijných programoch rôzna,
t.j. nemusí byť pre jednotlivé študijné programy jednotná, no maximálne vo výške 1525 €.)
Poplatníci II platia školné podľa zmluvy. (viď. čl. 66 ods. 7 Štatútu UK, ide o študentov z
3. štátov a študentov členských štátov EÚ, ktorí študujú v cudzom jazyku)

(2) Externá forma štúdia (viď. Opatrenie MŠ SR z 22. júla 2009, ak výška školného
v Opatrení nie je uvedená, nie je školné limitované, nižšie uvádzame vzor v súlade s
Opatrením)
Poplatníci I
a) Bakalárske štúdium

bezplatný študijný program

Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium platia študenti prvého
stupňa vysokoškolského vzdelávania v externej forme štúdia školné na príslušný
akademický rok nasledovne:
a.1) študijný program ošetrovateľstvo vo výške:
750 €/22 594,50 Sk
a.2) študijný program verejné zdravotníctvo vo výške: 750 €/22 594,50 Sk
a.3) študijný program pôrodná asistencia vo výške:
750 €/22 594,50 Sk
a.4) študijný program zubná technika vo výške:
750 €/22 594,50 Sk
b) Magisterské štúdium

bezplatný študijný program

Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium platia študenti druhého
stupňa vysokoškolského vzdelávania v externej forme štúdia školné na príslušný
akademický rok nasledovne:
b.1) študijný program ošetrovateľstvo vo výške:
750 €/22 594,50 Sk

c) Doktorandské štúdium:

bezplatný študijný program

Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium platia študenti tretieho
stupňa vysokoškolského vzdelávania v externej forme štúdia školné určené na
príslušný akademický rok sumu 1 500 €/ 45.189,00 Sk.
Poplatníci II platia školné podľa zmluvy.

(3) Poplatky za prijímacie konanie (nesmú tieto poplatky presiahnuť 25% základu - 305 €,
t.j. nesmú presiahnuť 76,25 €)
a) poplatníci I ( poplatok je odvodený od skutočných nákladov)
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorské štúdium
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

60 €/1 807,56 Sk
60 €/1 807,56 Sk
60 €/1 807,56 Sk
60 €/1 807,56 Sk

b) poplatníci II (ak ide o záujemcov z tretích štátov, alebo o záujemcov z EÚ a prijímacie
konanie sa robí v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, poplatok je odvodený od
skutočných nákladov).
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

podľa zmluvy

(4) Poplatky za rigorózne konanie (nesmú tieto poplatky presiahnuť 150% základu - 305 €,
t.j. nesmú presiahnuť 457,5 €)
a) poplatníci I
rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

340 €/10 242,84 Sk

b) poplatníci II (ak ide o záujemcov z 3. štátov, alebo záujemcov zo štátov EÚ a rigorózne
konanie sa robí v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, nesmie tento poplatok
presiahnuť 150 % základu)
rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom

podľa zmluvy

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely1
(výška poplatku je odvodená od skutočných nákladov)
a) poplatníci I
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
alebo diplomovej práce
dizertačná skúška
1

§ 106 ods. 2 písm. a) zákona.

166 €/ 5 091,00 Sk
70 €/ 2 108,82 Sk

obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcich skúšok – jedna skúška

200 €/ 6 025,20 Sk
35 €/ 1 054,41 Sk

b) poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej,
alebo diplomovej práce
dizertačná skúška
obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcich skúšok – jedna skúška

V Martine dňa 5. novembra 2009

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r.
predsedníčka AS JLF UK

332 €/10 001,83 Sk
podľa zmluvy
podľa zmluvy
100 €/ 3 012,60 Sk

