
Usmernenie ku povinnosti platby ako aj možnostiam zníženia a odpustenia 

ročného školného za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia pre 

akademický rok 2018/2019 z dôvodu obhajoby dizertačnej práce. 
 

 

 

Za prekročenie štandardnej dĺžky 3. stupňa štúdia nadobúda doktorand povinnosť zaplatiť 

ročné školné podľa Vnútorného predpisu č. 26/2017 (Smernica rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 

na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 platná od 20.12.2017 

a účinná od 1.9.2018) vo výške 1000 EUR. Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia z 

dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal obhajobu dizertačnej práce, rektor 

môže na základe písomnej žiadosti študenta znížiť jeho ročné školné maximálne o 90 %. 

V prípade doktorandov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tak platí 

nasledujúce usmernenie: 

 

1. Ak doktorand v zmysle zákona požiada o povolenie obhajoby dizertačnej práce (spĺňa 

všetky podmienky pre jej začatie) v období posledných 2,5 mesiacov štandardnej 

dĺžky svojho štúdia (bežne od 16 júna do 31. augusta), vyjadrí dekan súhlas so 

žiadosťou študenta rektorovi o zníženie ročného školného za prekročenie štandardnej 

dĺžky doktorandského štúdia pre akademický rok 2018/2019 z dôvodu obhajoby 

dizertačnej práce o 90 %. Obhajoba dizertačnej práce tak v súlade so zákonom 

prebehne po skončení štandardnej dĺžky štúdia. 

 

2. Ak sa doktorand v zmysle zákona zapíše do ďalšieho roka štúdia (po uplynutí 

štandardnej dĺžky štúdia), aby v ňom podal žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej 

práce a v deň zápisu spĺňa základné podmienky pre povolenie obhajoby (okrem 

odovzdania dizertačnej práce), teda získal najmenej 210 kreditov bez zarátania 

kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce k obhajobe (minimálne 40 

kreditov za študijnú časť a minimálne 40 kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy) a 

prostredníctvom EPC má zdokladované autorstvo minimálneho počtu publikácií 

podľa všeobecných kritérií PríF UK (aktuálne 1 vedecká práca kategórie 

A v zmysle kritérií AK pre jednotlivé oblasti vied),  vyjadrí dekan súhlas so žiadosťou 

študenta rektorovi o zníženie ročného školného za prekročenie štandardnej dĺžky 

doktorandského štúdia pre akademický rok 2018/2019 z dôvodu obhajoby dizertačnej 

práce o 70 %. 

 

 

Študent platí ročné školné v dvoch splátkach: prvú splátku vo výške 10 % z ročného školného 

(100 eur) v deň zápisu na štúdium a druhú splátku najneskôr týždeň pred dňom konania 

štátnej skúšky, pričom jej výška (0 – 90 %) závisí od rozhodnutia rektora znížiť pôvodnú 

výšku školného. V prípade zamietavého stanoviska rektora ku žiadosti doktoranda o zníženie 

resp. odpustenie ročného školného, je študent povinný uhradiť druhú splátku (90 %) 

najneskôr do 6 mesiacov od zápisu (bežne do 28. februára 2019). 

 

 

Schválené ako uznesenie Vedenia PríF UK dňa 29. mája 2018. 


