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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 24/2014
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V súlade s § 92 ods. 3, 10 až 13 a § 113 a ods. 7 až 12 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v platnom znení, po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 26.5.2014,
prerokovaní a schválení v Akademickom senáte JLF UK dňa 26.5.2014 navrhujem na
schválenie rektorovi UK v Bratislave výšku školného a vybraných poplatkov spojených so
štúdiom na JLF UK na akademický rok 2015/2016 nasledovne:
(1) Denná forma štúdia
Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v dennej forme štúdia, okrem prípadov
podľa § 92 ods. 8 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení, platia
ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého a tretieho stupňa, v spojenom
štúdiu podľa § 53 ods. 3 nasledovne:
študijný program všeobecné lekárstvo
študijný program zubné lekárstvo
študijný program ošetrovateľstvo
študijný program verejné zdravotníctvo
študijný program pôrodná asistencia
doktorandské štúdium

1 000 €
1 500 €
750 €
750 €
750 €
1 000 €

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné
podľa § 92 ods. 8 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v platnom znení, platia školné

9 500 €

(2) Externá forma štúdia
Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v externej forme štúdia platia ročné školné
vo výške:
a) magisterské štúdium
študijný program pôrodná asistencia

700 €

b) doktorandské štúdium

300 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia

60 €

(4) Poplatky za rigorózne konanie
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Rigorózne konanie

340 €

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce
dopracovanie a obhajoba záverečnej dizertačnej práce
vykonanie doplňujúcej dizertačnej skúšky
vykonanie doplňujúcej skúšky
dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej práce, ak sa dopracovanie práce
alebo doplňujúca skúška robí v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
g) dopracovanie a obhajoba záverečnej diplomovej práce, ak sa dopracovanie práce
alebo doplňujúca skúška robí v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
h) vykonanie doplňujúcej skúšky, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca
skúška robí v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
a)
b)
c)
d)
e)
f)

160 €
170 €
200 €
70 €
35 €
350 €
400 €
100 €

Výška školného a poplatkov podlieha schváleniu rektorom UK a nadobúda účinnosť dňa 1.
septembra 2015.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r.
dekan JLF UK
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