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V súlade s vnútorným predpisom UK č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so
štúdiom zahraničných študentov na UK, v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK
v Martine a po prerokovaní vo Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len
„JLF UK“) dňa 15. decembra 2014
vydávam
tento vnútorný predpis o platobných podmienkach študentov študujúcich v jazyku anglickom
(ďalej len „Študent“) na JLF UK v Martine.
Čl. 1
Mechanizmus platenia školného a poplatkov
1. Študent je povinný zaplatiť za každý rok štúdia poskytovaného podľa zmluvy/rozhodnutia
ročné školné vo výške stanovenej vo vnútornom predpise UK, ktorým sa určuje výška
školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave na
príslušný akademický rok, ak zmluva medzi Študentom a JLF UK nestanovuje inak.
2. Študent je povinný zaplatiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo
výške stanovenej vnútorným predpisom UK a JLF UK pre daný akademický rok.
3. Študent uhradí ročné školné a poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania za
príslušný akademický rok vždy vopred, najneskôr v deň zápisu bezhotovostným prevodom
na bankový účet JLF UK. Doklad o zaplatení školného preukáže Študent v deň zápisu na
študijnom oddelení fakulty. V prípade, ak Študent nesplní povinnosť podľa § 71 ods. 3
písm. b) zákona o vysokých školách v platnom znení, prestáva byť študentom. Platobná
inštrukcia týkajúca sa platieb je uvedená v prílohe tejto smernice.
4. Študent môže zaplatiť ročné školné v dvoch splátkach:
a) prvá splátka - školné za zimný semester daného akademického roka najneskôr v deň
zápisu do príslušného roka štúdia;
b) druhá splátka - školné za letný semester daného akademického roka najneskôr v prvý
deň výučbového obdobia letného semestra akademického roka.
Doklad o zaplatení školného (prvej a druhej splátky) predloží Študent študijnému
oddeleniu, ktoré ho založí do osobného spisu.
5. V prípade omeškania Študenta s úhradou školného a poplatkov v termínoch podľa ods. 4
tejto smernice, sa Študenti nemôžu zúčastňovať výučby.
6. Ak Študent neuhradí nedoplatky školného a poplatkov do termínu stanoveného vo výzve
podľa ods. 5 tejto smernice, bude zo štúdia vylúčený.
7. Pri riadnom skončení štúdia uhradí Študent do 7 dní od riadneho skončenia štúdia
poplatok za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku vo výške
stanovenej vnútorným predpisom UK bezhotovostným prevodom na bankový účet JLF
UK. JLF UK vykoná najneskôr 10 dní pred vydaním diplomov absolventom JLF UK
prevod všetkých zaplatených poplatkov za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia na
bankový účet UK v Bratislave.
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Čl. 2
Podmienky vrátenia školného a poplatkov
1. V prípade skončenia štúdia podľa § 66 zákona o vysokých školách nevzniká fakulte
povinnosť vrátiť už zaplatené školné a poplatky za prebiehajúci semester akademického
roka, v ktorom Študent skončil štúdium.
2. V prípade prerušenia štúdia, sa alikvotná časť (prepočítaná na celé mesiace) zaplateného
školného presúva do nasledujúceho akademického roku, do ktorého sa Študent po
skončení prerušenia štúdia zapíše. Po nástupe po prerušení do výučbového obdobia je
Študent povinný zaplatiť chýbajúcu čiastku školného najneskôr v deň zápisu
bezhotovostným prevodom na bankový účet JLF UK. Doklad o zaplatení školného
preukáže Študent v deň zápisu na študijnom oddelení fakulty.
3. Ak Študent nastúpi po prerušení v nevýučbovom období (v časti akademického roka,
keď neprebieha výučba), zaplatí za každý chýbajúci predmet čiastku 300 Eur najneskôr
v deň zápisu bezhotovostným prevodom na bankový účet JLF UK. Doklad o zaplatení
školného preukáže Študent v deň zápisu na študijnom oddelení fakulty.
4. Ak bol Študent prijatý v rámci prijímacieho konania a v predchádzajúcom období už
študoval na lekárskej fakulte, požiadal o uznanie absolvovaných predmetov a v súlade
s Čl. 31 Študijného poriadku JLF UK mu boli uznané absolvované predmety a kredity,
bude hradiť ročné školné vo výške stanovenej vo vnútornom predpise UK pre daný
akademický rok.
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.12.2014.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK v Martine
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Príloha
Platobná inštrukcia týkajúca sa prijímania platieb (v prospech účtu JLF UK)
vydaná v súlade s Usmernením Štátnej pokladnice č. 2/2014 zo dňa 18.11.2014:
1. SEPA úhrada, t.j. úhrada v mene EUR, členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP,
územia ktoré sú považované za súčasť EÚ a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili
k SEPA (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako a San Marino)
(Banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy)
Povinné údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady v prospech účtov Jesseniovej LF UK
v Martine)
Banka príjemcu/Beneficiary‘s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Číslo účtu príjemcu/Beneficiary‘s account number IBAN:
SK10 8180 0000 0070 0024 4103
Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name:
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Adresa príjemcu/Beneficiary´s address:
Šafárikovo námestie č. 6
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava
Slovenská republika
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information: meno študenta, školné za ... ročník
Inštrukcia pre poplatky: SHA (platiteľ/príjemca)
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2. Korešpondenčné bankovníctvo – SWIFT, krajiny mimo SEPA
Údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA
úhradu, v prospech účtov Jesseniovej LF UK v Martine, prostredníctvom sprostredkujúcej
banky prostredníctvom siete SWIFT
Banka príjemcu/Beneficiary‘s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Sprostredkujúca banka príjemcu/Beneficiary’s intermediary bank:
Vseobecna uverova banka, a.s.
Mlynske Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX
Číslo účtu príjemcu/Beneficiary‘s account number (IBAN):
SK10 8180 0000 0070 0024 4103
Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name:
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Adresa príjemcu/Beneficiary´s address:
Šafárikovo námestie č. 6
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava
Slovenská republika
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information: meno študenta, školné za ... ročník
Inštrukcia pre poplatky: OUR (platiteľ)
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