
 

Za akých podmienok môže byť Vaše štúdium spoplatnené? 

 

 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia - NDŠ 
 

Čo je štandardná dĺžka štúdia? 
Štandardná dĺžka štúdia je: 

 pre bakalársky program v dennej forme štúdia (prvý stupeň) na FF UPJŠ 3 roky, 

 pre magisterský program v dennej forme štúdia (druhý stupeň) na FF UPJŠ  2 roky. 
 

Čo znamená prekročenie štandardnej dĺžky štúdia/nadštandardná dĺžka štúdia - NDŠ? 
Najčastejší dôvod platby školného, ktoré sa platí za každý ďalší začatý rok štúdia.  Ak študuje študent program prvého 

alebo druhého stupňa dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť vysokej škole poplatok vo forme školného.  

 
Príklady: 
Jožko Mrkvička sa v ak. r. 2014/15 zapísal do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na inej VŠ. Štúdium mu nevyhovovalo 

preto prerušil/ukončil štúdium. Následne prešiel prijímacím konaním na FF UPJŠ a v ak. r. 2015/2016 sa zapísal na bakalárske 
štúdium do 1. ročníka. Aktuálne je v ak. roku 2017/2018 v 3. ročníku na FF UPJŠ, ale celkovo v bakalárskom stupni na VŠ v SR 
už študuje 4 rok  a preto je jeho štúdium v ak. roku 2017/2018 spoplatnené.  

 

 Školné za súbežné štúdium  
Ak študujete súbežne v jednom akademickom roku dva alebo aj viac programov v tom istom stupni, máte povinnosť 

zaplatiť ročné školné v druhom a každom ďalšom programe za každý rok. 
 

Dôležitá poznámka! Do NDŠ sa započítavajú len nespoplatnené štúdiá na území SR. 

 
 Školné za externé štúdium 

Školné za externé štúdium na FF UPJŠ je spoplatnené v súlade s Rozhodnutím rektora o určení školného, poplatkov 
spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v danom ak. r. na UPJŠ v Košiciach.  

 
 Školné za doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ 

Školné za DPŠ na FF UPJŠ je spoplatnené v súlade s Rozhodnutím rektora o určení školného, poplatkov spojených so 
štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v danom ak. r. na UPJŠ v Košiciach.  
 
Výšku školného  určuje Rozhodnutie rektora o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 

spojených so zvyšovaním kvalifikácie v danom ak. r. na UPJŠ v Košiciach.  
 
Rozhodnutie o určení školného Vám bude po zápise na štúdium doručené písomne do vlastných rúk. 

 
Školné za NDŠ  – do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o určení školného si študent FF UPJŠ môže podať žiadosť 

o odpustenie, alebo o zníženie, alebo o odloženie termínu splatnosti školného v súlade so Štatútom UPJŠ v Košiciach  čl. 47. 
 

Dôležitá poznámka! Žiadosť sa podáva na študijné oddelenie FF UPJŠ.  
 

Školné za externé štúdium - V súlade so Štatútom UPJŠ v Košiciach  čl. 47 ods. 7: „Nie je možné žiadať o odpustenie, 
zníženie, alebo odloženie termínu splatnosti školného za externé štúdium.“  
 

„Školné je splatné naraz, výlučne bankovým prevodom, a musí byť uhradené najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia o určení školného. Za deň úhrady školného sa považuje pripísanie školného na účet Univerzity“.  

 
 
Neuhradenie školného v stanovenej výške a v určenom termíne študentom, ktorému nebolo povolené jeho zníženie, 

odpustenie alebo odloženie termínu jeho splatnosti je disciplinárnych priestupkom v zmysle ust. § 72 ods. 1 zákona. 
 

Úhradu školného je potrebné vykonávať z Vašej strany prostredníctvom bankového prevodu/platobnej brány 
na základe Rozhodnutia o určení školného a predpisu, ktorý nájdete v systéme AiS2 – neuhradené poplatky. 

 
 
       
 


