
 
UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK 

o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK 
v akademickom roku 2008/2009 

 
 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
súhlasí s výškou školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK na akademický rok 
2008/2009 nasledovne: 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Študenti v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa 
alebo v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona, ktorí neprekročili štandardnú 
dĺžku štúdia stanovenú pre študijný program, školné neplatia. 

(2) Študenti dennej formy štúdia doktorandských študijných programov školné neplatia. 
(3) V súlade s § 92 ods. 1) a 2) zákona bol Ministerstvom školstva SR stanovený základ 

na určenie školného a poplatkov na akademický rok 2008/2009 vo výške 8.700,- Sk. 
(4) Forma platenia, splatnosť, podmienky zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu 

splatnosti školného určuje zákon o vysokých školách a vnútorné predpisy UK. 
 

Čl. 2 
Školné spojené so štúdiom 

(1) Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v študijných programoch 
prvého stupňa, druhého stupňa alebo v spojenom študijnom programe (§ 53 ods. 3 
zákona) je v zmysle § 92 ods. 4 zákona určená pre študentov UK, ktorými sú: 

a) občania SR 
b) občania krajín Európskej únie  a občania štátov, ktoré sú zmluvnými stranami 

Dohody o európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie 
(ďalej len „členské štáty“), študujúcich v slovenskom jazyku 

c) cudzinci – štipendisti vlády SR 
d) cudzinci – s trvalým pobytom v členských štátoch  

študujúci v slovenskom jazyku 
 (ďalej len „poplatníci I.“)             25.000,- Sk/akademický rok  
e)  školné pre ostatných (ďalej len „poplatníci II.“)         podľa zmluvy 

 
(2) Výška školného pre ostatných (ďalej len „poplatníci II.“) je odplatné, pričom výška 

školného sa určuje osobitnou zmluvou. 
 
 

Čl. 3 
Poplatky spojené so štúdiom 

(1) Poplatky za prijímacie konanie a rigorózne konanie 
a) Poplatníci I. 
1.1. materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  1.700,- Sk/prihláška 
1.2. rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku                10.000,- Sk 
1.3. vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom 
   magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku      2.500,- Sk 
1.4. poplatok za dizertačnú skúšku         2.000,- Sk 
1.5. poplatok za obhajobu doktorandskej dizertačnej práce      6.000,- Sk 
b) Poplatníci II. 



1.1. materiálne zabezpečenie prijímacieho konania                 1.700,- Sk        
1.2. rigorózne konanie v inom jazyku aj poplatníci I                   podľa zmluvy 
1.3. vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom 
       magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku           podľa zmluvy 

 
(2) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 

Poplatníci I. a Poplatníci II. 
2.1. preukaz študenta a kópie preukazu študenta 
       /podľa cenníku služieb SAIO na akad.rok 2008/2009/: 
 - vydanie prvého preukazu denného štúdia s licenciou ISIC         499,- Sk 
 - vydanie prvého preukazu externého študenta                  269,- Sk 
 - vydanie duplikátu preukazu             500,- Sk 
2.2. validácia platnosti preukazu študenta známkou - denná forma        130,- Sk 
             - externá forma          15,- Sk 
2.3. kópia výkazu o štúdiu – index v 1. roku štúdia          500,- Sk 
2.4. vystavenie kópie indexu za každý začatý rok štúdia sa zvyšuje o        200,- Sk 
2.5. výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok          100,- Sk 
2.6. výpis výsledkov absolventovi štúdia           500,- Sk 
2.7. výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom  

 jazyku, ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne  
 vyhľadávanie                                                                             5.000,- Sk 

 2.8. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom v slovenskom jazyku         100,- Sk 
 2.9. uznávanie absolvovaných predmetov okrem uznávania  
    absolvovaného predmetu v rámci ECTS mobility       100,- Sk/predmet 
 2.10.iné potvrdenia súvisiace so štúdiom  
    dvojjazyčne alebo v inom jazyku             200,- Sk  
 2.11. potvrdenie o návšteve školy bezplatne            

             
(3) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich kópií 

a) Poplatníci I. 
3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v 
       anglickom jazyku 
       a) vysokoškolský diplom          1.000,- Sk 
  b) vysvedčenie o štátnej skúške         1.000,- Sk 
  c) dodatok k diplomu           1.500,- Sk 
3.2. vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho stupňa 
  štúdia z externých vzdelávacích inštitúcií        1.500,- Sk 
3.3. kópia vysokoškolského diplomu         1.000,- Sk 
3.4. kópia vysvedčenia o štátnej alebo o štátnej záverečnej skúške      1.000,- Sk 
3.5. kópia dodatku k diplomu          1.000, Sk 
3.6. kópia diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky                   1.000,- Sk 
 
b) Poplatníci II. 
3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia – vysokoškolský diplom, 
       vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu            podľa zmluvy 
3.2. kópia vysokoškolského diplomu         1.000,- Sk 
3.3. kópia vysvedčenia o štátnej alebo o štátnej záverečnej skúške     1.000,- Sk 
3.4. kópia diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky      1.000,- Sk 
 

(4) Iné poplatky 
a) Poplatníci I. 
4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov          200,- Sk/strana 
4.2. potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní 



       pre zahraničie v anglickom jazyku               100,- Sk/strana 
4.3. potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov                

  spojené s potvrdením o možnosti používať akademický titul 
  Magister (v skratke „Mgr.“)                800,- Sk 

        
b) Poplatníci II. 
4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov          400,- Sk/strana 
4.2. potvrdenie o pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní 
  pre zahraničie v anglickom jazyku            200,- Sk/strana 
 

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely 
a) Poplatníci I. 
5.1. posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou        1.500,- Sk 
5.2. vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní      1.500,- Sk 
5.3. vykonanie doplňujúcich skúšok         1.000,- Sk/skúška 
5.4. vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu  
  štátnej skúšky           2.000,- Sk/skúška 
5.5. dopracovanie a obhajoba záverečnej práce                   5.000,- Sk 
5.6. dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce        5.000,- Sk 
 
b) Poplatníci II. 
5.1. posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou        1.500,- Sk 
5.2. vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní      1.500,- Sk 
5.3. vykonanie doplňujúcich skúšok         2.500,- Sk/skúška 
5.4. vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu  
  štátnej skúšky           5.000,- Sk/skúška 
5.5. dopracovanie a obhajoba záverečnej práce                 10.000,- Sk 
5.6. dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce      10.000,- Sk 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

Toto uznesenie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK dňa 
22. mája 2008. 

 

 
 

 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r. 
predsedníčka AS JLF UK 

 


