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V súlade s ust. § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a 
v súlade s výpočtom základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 
na verejnej vysokej škole, schváleným MŠVVaŠ SR 

 
vydávam  

 
Rozhodnutie rektora č. 17/2015 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom               
a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 
2016/2017 na UPJŠ v Košiciach  (ďalej len „Poriadok poplatkov“). 
 
 

V zmysle tohto poriadku sú fakulty UPJŠ a Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach oprávnené požadovať od študentov v akademickom roku 2016/2017 
školné a poplatky spojené so štúdiom na UPJŠ v Košiciach nasledovne:  
 
 

Čl. 1 
Školné v študijných programoch I. – III. stupňa  

 

1. 
Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku 
štúdia 

600,- 
€/akademický rok1 
(ďalej len AR) 

2. 

Školné pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom 
akademickom roku dva alebo viac študijných programov 
(ďalej len „ŠP“) poskytovaných verejnou vysokou školou 
v tom istom stupni3 

600,- €/AR 
 

3. Školné pre študentov študujúcich v inom ako v slovenskom jazyku: 

 Lekárska fakulta  

 ŠP spojeného I. a II. stupňa „Dental Medicine“ 11 000,- €/AR3 

 ŠP spojeného I. a II. stupňa „General Medicine“ 10 500,-€/AR3 

 ŠP III. stupňa 10 000,- €/AR 

                                                 
1 Školné podľa čl. 1 ods. 1 alebo 2 tohto poriadku poplatkov uhrádza študent v súlade s ust. Štatútu 
UPJŠ v znení Dodatku č. 1 a vnútorných predpisov UPJŠ.   

 
2 Študent je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium 
v príslušnom akademickom roku.  Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného 
programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods. 1 zákona o VŠ) je povinný uhradiť verejnej vysokej 
škole pomernú časť z ročného školného za každý začatý mesiac štúdia. 
 
3 Zmluvné vzťahy uzatvorené so zmluvnými partnermi alebo zahraničnými študentmi študujúcimi v 
anglickom jazyku na UPJŠ LF pred nadobudnutím účinnosti tohto Rozhodnutia sa riadia podľa 
doterajších vnútorných predpisov UPJŠ a dovtedy uzatvorených zmlúv. 
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 Prírodovedecká fakulta  

 ŠP  v I. a II. stupni 8 000,- €/AR4 

 ŠP v III. st.  „Informatika, matematika“ 9 000,- €/AR4        

 ŠP v III. st.  „ostatné odbory“ 10 000,- €/AR4        

 Právnická  fakulta  

 ŠP  v I. a II. stupni 5 000,- €/AR 

 ŠP v III. stupni 5 000,- €/AR 

 Fakulta verejnej správy  

 ŠP v I., II. a III. stupni  5 000,- €/AR   

 Filozofická  fakulta  

 ŠP v I a II. stupni „Britské a americké štúdiá“ 2 000,- €/AR   

 
ŠP v I a II. stupni „Anglický jazyk pre európske inštitúcie 
a ekonomiku“ 

2 000,- €/AR  

 ŠP v II. stupni „Psychológia“ 4 500,- €/AR 

 ŠP v III. stupni 9 000,- €/AR 

4. Školné za spoplatnené študijné programy v externej forme: 

 Lekárska fakulta  

 ŠP III. stupňa 400,- €/AR 

 Prírodovedecká fakulta  

 ŠP I. stupňa     
450,- €/AR 
600,- €/AR5 

 ŠP  III. stupňa   1 200,- €/AR 

 Právnická fakulta  

 ŠP I. stupňa    
472,- €/AR 
630,- €/AR5 

                                                 
4 Ide o maximálnu výšku, ktorú je možné na návrh dekana znížiť (napr. v prípade viacerých záujemcov 
o štúdium, grantovej podpore štúdia a pod.) 
 
5 Školné pre študentov bakalárskeho štúdia externej formy, prijatých do AR 2015/2016 vrátane so 
štandardnou dĺžkou štúdia 3 akademické roky. 
 
6 Školné pre študentov magisterského štúdia externej formy, prijatých do AR 2015/2016 vrátane so 
štandardnou dĺžkou štúdia 2 akademické roky. 
 
7 Školné pre študentov doktorandského štúdia externej formy, prijatých do AR 2015/2016  
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 ŠP II. stupňa 
633,- €/AR 
950,- €/AR6 

 ŠP III. stupňa   
700,- €/AR 
415,- €/AR7 

 Fakulta verejnej správy  

 ŠP I. stupňa   
450,- €/AR 
600,- €/AR5 

 ŠP II. stupňa   
534,- €/AR 
800,- €/AR6 

 ŠP III. stupňa 600,- €/AR 

 Filozofická fakulta  

 ŠP I. stupňa: „Britské a americké štúdiá“ 
580,- €/AR 
764,- €/AR5 

 ŠP I. stupňa: „Sociálna práca“ 
500,- €/AR 
610,- €/AR5 

 ŠP I. stupňa: Masmediálne štúdia“  
580,- €/AR 
750,- €/AR5 

 ŠP I. stupňa: „Aplikovaná etika“ 
500,- €/AR 
650,- €/AR5 

 ŠP I. stupňa: „Politológia“  
500,- €/AR 
650,- €/AR5 

 ŠP II. stupňa: „Britské a americké štúdiá“ 
670,- €/AR 
996,- €/AR6  

 ŠP II. stupňa „Sociálna práca“  
500,- €/AR  
650,- €/AR6 

 ŠP II. stupňa „ Masmediálne štúdiá“   
580,- €/AR 
850,- €/AR6 

 ŠP II. stupňa „ Politológia“ 750,- €/AR  

 ŠP III. stupňa 300,- €/AR 

 Ústav telesnej výchovy a športu  

 ŠP I. stupňa 
488,- €/AR 
650,- €/AR5 

5. 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov 
o štúdium I. – III. stupňa vysokoškolského štúdia:  

 
Klasická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej 
skúšky 40,- € 

 
Elektronická prihláška a prijímacie konanie bez 
prijímacej skúšky 

30,- € 
 

 
Klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou  
skúškou 

50,- € 

 
Elektronická prihláška a prijímacie konanie s 
prijímacou skúškou 

40,- € 
 

 
Potvrdenie o podaní prihlášky na UPJŠ, vydané na  
základe vlastnej žiadosti uchádzača 

2, - € 
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Čl. 2 
Úhrady a poplatky za iné druhy vzdelávania 

 

1. 
Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho 
konania a  s obhajobou rigoróznej práce 

400,- € 
 

2. 
Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho 
konania a  s obhajobou rigoróznej práce   pre zahraničných 
uchádzačov z krajín mimo členských štátov EÚ 

500,- € 

3. 
Poplatok  za doplňujúce štúdium, uskutočňujúce sa na 
Prírodovedeckej  a Filozofickej fakulte 

400,- €/semester 
 

 
 
 

Čl. 3 
Úhrady za úkony spojené so zvyšovaním kvalifikácie 

 

1. 
Úhrada za úkony spojené s habilitačným konaním za 
docenta pre uchádzača mimo UPJŠ 

Na základe oprávnených 
výdavkov (napr. dohody 
o vykonaní práce, cestovné 
výdavky, stravné, 
ubytovanie, administrácia) 

2. 
Úhrada za úkony spojené s vymenúvacím konaním za 
vymenovanie za profesora pre uchádzača mimo UPJŠ 

Na základe oprávnených 
výdavkov (napr. dohody 
o vykonaní práce, cestovné 
výdavky, stravné, 
ubytovanie, administrácia) 

3. 
Úhrada za úkony spojené s obhajobou doktorských 
dizertačných prác (DrSc.) pre uchádzača mimo UPJŠ 

Na základe oprávnených 
výdavkov (napr. dohody 
o vykonaní práce, cestovné 
výdavky, stravné, 
ubytovanie, administrácia) 

 
 
 

Čl. 4 
Poplatky spojené so štúdiom  

 

1. 
Poplatky za úkony spojené s dokladmi, vydávaním a prolongáciou preukazov 
študenta: 

 Denný študent nový preukaz ISIC 25,- € 

 Denný študent prolongácia ISIC 11,- € 

 Denný študent prolongácia NonISIC 4,- € 

 Externý študent nový preukaz 12,- € 

 Externý študent prolongácia preukazu 2,- € 

 Duplikát PIK ISIC 15,- € 

 Oprava tlačených údajov na PIK 4,- € 

2. Poplatky za potvrdenie o návšteve školy: 
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 v slovenskom jazyku (ďalej len „SJ“) pri zápise - maximálne 5 ks bezplatne 

 v slovenskom jazyku, vydané na základe žiadosti  študenta 2,- € 

 v anglickom jazyku (ďalej len „AJ“) 4,- € 

 spojené s vyhľadaním v archíve 6,- € 

3. 
Poplatok za potvrdenie o návšteve školy, ak nebol elektronický 
zápis, zápisný list a upresňujúci zápis v AiS2 vytvorený v súlade s 
harmonogramom AR v počte maximálne 5 ks: 

20,- € 

4. Poplatok za vydanie a administráciu výkazu o štúdiu (index) 5,- € 

5. Poplatky za výpisy a potvrdenia o priebehu štúdia: 

 výpis priebežných výsledkov štúdia v SJ    3,- € 

 
výpis výsledkov štúdia v SJ v prípade záznamov spojených 
s vyhľadaním  v archíve    

10,- € 

 výpis priebežných výsledkov štúdia v AJ  za účelom mobility  bezplatne 

 výpis priebežných výsledkov štúdia v AJ za iným účelom  6,- € 

 
výpis výsledkov štúdia v AJ v prípade záznamov spojených 
s vyhľadaním  v archíve    

20,- € 

 potvrdenie o prerušení štúdia v SJ alebo v AJ     2,- € 

 potvrdenie o poberaní / nepoberaní SŠ počas štúdia   2,- € 

 
potvrdenie o absolvovaní jazykovej výučby na jednotlivých 
fakultách za účelom mobility 

bezplatne 

 
potvrdenie o absolvovaní jazykovej výučby na jednotlivých 
fakultách za iným účelom 

7,- € 

 potvrdenie o jazykovej znalosti s uvedením úrovne znalosti   7,- € 

6. 
Poplatky za vydanie dvojjazyčného dokladu o absolvovaní štúdia (slovenský 
a anglický jazyk): 

  rigorózne skúšky 67,- € 

  vysvedčenie o štátnej skúške v AJ    15,- € 

  uschovanie dokladov neprevzatých v určenom termíne (do 1 roka) 15,-  € 

 
 uschovanie dokladov neprevzatých v určenom  
 termíne (nad 1 rok) 

30,- € 
 

7. 
Započítanie kreditov z predchádzajúceho štúdia (uznávanie 
predmetov, posúdenie ekvivalencie predmetov) v rámci 
zmluvných akademických mobilít 

bezplatne 

 
Započítanie kreditov z predchádzajúceho štúdia (uznávanie 
predmetov, posúdenie ekvivalencie predmetov) 

2,- €/predmet, 
maxim. 15,- € 

8.  Poplatok za knihu syláb 10,- € 

9. Poplatok za vystavenie odpisu diplomu, vysvedčenia 
a dodatku k diplomu, prípadne vykonaných skúškach:        

 

 za 1 stranu textu 10,- € 
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10. 
Poplatok za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu 
a vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní8 
(bez  konania doplňujúcich skúšok) 

99,- € 

11. Poplatky za vykonanie rozdielových skúšok a štátnych skúšok, potrebných pre 
vydanie dokladu o uznaní vzdelania vydaného zahraničnou vysokou školou: 

 za jednu rozdielovú skúšku 66,- € 

 za  štátnu  skúšku  331,- € 

12. 
Poplatok za potvrdenie o jazykovej znalosti s uvedením 
úrovne znalosti alebo poplatok za vydanie certifikátu 
o absolvovaní jazykovej výučby na Filozofickej fakulte UPJŠ 

7,- € 

13. Poplatky za test jazykových znalostí pre štúdium, prax a prácu v zahraničí: 

 
Test z  jazyka,  z  ktorého  študent   absolvoval  skúšku  počas    
štúdia na   UPJŠ 

8,- € 

 
Test  z  jazyka,  z ktorého študent  neabsolvoval skúšku  počas 
štúdia  na UPJŠ   

10,- € 

14. 
Poplatok za skúšku z cudzieho jazyka v rámci 
doktorandského štúdia pre doktorandov mimo UPJŠ (vrátane 
dvoch konzultácií pred skúškou) na Filozofickej fakulte UPJŠ        

70,- € 
 
 

15. 
Poplatok za vydanie potvrdenia o obsahovom zameraní 
výučby v študijnom programe alebo vydanie potvrdenia o 
profile absolventa študijného programu 

10,- € 

16. 
Poplatok za druhé a ďalšie vydanie personálnej identifikačnej 
karty pre  študentov Lekárskej fakulty pre vstup na klinické 
pracoviská  UNLP 

2,- € 

 

8 Nevzťahuje sa na žiadateľov, ktorí absolvovali štúdium v štáte, s ktorým SR uzatvorila Dohodu 
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 

 
 
 

Čl. 5 
Poplatky za úkony spojené s vydávaním osobných identifikačných dokladov 

na univerzite 
 

1. 
Poplatky za úkony spojené s dokladmi, vydávaním a prolongáciou preukazov 
zamestnanca: 

 Učiteľ nový preukaz ITIC 23,- € 

 Učiteľ prolongácia ITIC 8,- € 

 Duplikát PIK ITIC 15,- € 

 Oprava tlačených údajov na PIK 4,- € 

 Zamestnanec – nový preukaz 15,- € 

 Externý používateľ – nový preukaz 12,- € 

 Hosť  12,- € 
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 Dôchodca 10,- € 

 Duplikát PIK vizuál UPJŠ 10,- € 

 Výmena karty MF za DF 8,- € 

 
2. 
 

Poplatok za druhé a ďalšie vydanie personálnej identifikačnej 
karty pre  zamestnancov Lekárskej fakulty pre vstup na klinické 
pracoviská  UNLP: 

2,- € 

 
 
 

Čl. 6 
Spoločné  ustanovenia 

 
1. Hodnota základu podľa ust. § 92 ods. 1 zákona o VŠ pre akademický rok 

2016/2017 je 360,- €. 
 
2. Školné podľa ust. čl. 1 ods. 1, 2 a 4 tohto Poriadku poplatkov môže rektor na 

základe písomnej žiadosti študenta znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich 
splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu 
študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. Písomnú žiadosť musí 
študent podať na študijné oddelenie príslušnej fakulty pred zápisom do ďalšieho 
akademického roku, najneskôr však do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 
o vyrubení školného a poplatkov.  

 
3. Poplatky  podľa čl. 1 ods. 5 a  čl. 2 ods. 1 a 2 tohto Poriadku poplatkov môže rektor 

znížiť, alebo odpustiť zamestnancom alebo deťom zamestnancov.  
 

4. Formu platenia a splatnosť poplatkov stanovuje Štatút UPJŠ v platnom znení. 
 
5. Podmienky pre odpustenie, zníženie alebo povolenie odkladu splatnosti školného 

sú stanovené čl. 33 Štatútu UPJŠ, ktorým sa stanovujú podmienky pre odpustenie, 
zníženie alebo povolenie odkladu splatnosti školného a poplatkov spojených so 
štúdiom. 

 
 

Čl. 7 
Osobitné ustanovenia 

1. Spôsob úhrady poplatkov podľa čl. 4 spresnia a zabezpečia fakulty. 

2. Príjmy  zo školného podľa ust. čl. 1 ods. 1, 2 tohto Poriadku poplatkov sa delia 
nasledovne: 

a) 70 % je príjmom fakulty, 
b) 20 % je príjmom štipendijného fondu, ktorý tvoria jednotlivé fakulty UPJŠ, 
c) 10 % je príjmom UPJŠ. 

 
3. Príjmy zo školného študentov  študujúcich v inom ako slovenskom jazyku podľa čl. 

1 ods. 3  tohto Poriadku poplatkov  sa delia nasledovne: 
a) 95 % uhradených poplatkov je príjmom fakulty, 
b)   5 % uhradených poplatkov je príjmom UPJŠ. 
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4. Príjmy zo školného a poplatkov podľa čl. 1 ods. 4  a článkov 2, 3 a 5 tohto Poriadku 

poplatkov (okrem čl. 4 ods. 10)  sa delia nasledovne: 
a) 90 % uhradených poplatkov je príjmom fakulty, 
b) 10 % uhradených poplatkov je príjmom UPJŠ. 

 
5.  Príjmy za poplatky  za  uznávanie  rovnocennosti   dokladov  o štúdiu  a  vydanie  

rozhodnutia o rovnocennosti  dokladu  o  vzdelaní  bez doplňujúcich  skúšok vo 
výške 99 € podľa ust. čl. 4 ods. 10 tohto Poriadku poplatkov sa  delia nasledovne: 

a) 90 % uhradeného  poplatku je príjmom UPJŠ,  
b) 10 % uhradeného  poplatku je príjmom  fakulty. 

 
6. Z príjmov uvedených v ods. 3 až 6 tohto článku fakulty  zálohovo  prevedú na účet 

UPJŠ stanovený percentuálny podiel vždy k 30. septembru bežného  roka  
a vyúčtujú k 31. decembru bežného roka.   

 
 
 

Čl. 8  
Záverečné ustanovenia 

1. Poriadok poplatkov bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Akademického 
senátu UPJŠ dňa 17.12.2015.  

2. Dňom účinnosti tohto Poriadku poplatkov sa ruší Rozhodnutie rektora  č. 1/2015 
o určení  školného, poplatkov  spojených  so štúdiom a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie  v akademickom roku 2015/2016 na UPJŠ 
v Košiciach. 

3. Tento Poriadok poplatkov nadobudol platnosť dňa 17.12.2015 a účinnosť  dňom 
1. septembra  2016.   

4. Výňatok tohto poriadku v rozsahu článkov 1 až 6 a článku 8 sa zverejňuje na 
webovej stránke Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Roman Soták, CSc.   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v.r. 

predseda AS UPJŠ     r e k t o r   UPJŠ 


