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Príloha č. 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 

podľa § 53 ods. 3, ktoré sú poskytované v slovenskom jazyku 2 000,00 € 

b) v doktorandskom štúdiu v slovenskom jazyku 1 500,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

a) v študijnom programe všeobecné lekárstvo 9 500,00 € 

b) v študijnom programe zubné lekárstvo 11 000,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa štúdia 10 000,00 € 

(2) Školné v externej forme štúdia 

Školné pre tretí stupeň štúdia 300,00 € 

Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia na externom štúdiu 300,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie  

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia 80,00 € 
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Príloha č. 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) bakalársky študijný program 900,00 € 

b) magisterský študijný program 900,00 € 

c) doktorandský študijný program 1 500,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

magisterský študijný program 3 500,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 1 040,00 € 

b) bakalársky študijný program ekonómia a právo so štandardnou dĺžkou štúdia 

3 roky 1 040,00 € 

c) bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky 780,00 € 

d) bakalársky študijný program ekonómia a právo so štandardnou dĺžkou štúdia 

4 roky 780,00 € 

e) magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 1 030,00 € 

f) doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku 1 500,00 € 

g) doktorandské štúdium v cudzom jazyku 2 730,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 450,00 € 

rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 90,00 € 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 60,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 50,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 60,00 € 
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Príloha č. 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa 1 200,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 700,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku 700,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Bc. štúdium 30,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Bc. štúdium (ak je prihláška 

podaná aj v elektronickej podobe) 20,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Mgr. štúdium 35,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na Mgr. štúdium (ak je prihláška 

podaná aj v elektronickej podobe) 25,00 € 

e) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 25,00 € 

f) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (ak je 

prihláška podaná aj v elektronickej podobe) 20,00 € 

g) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 

a doktorandské štúdium v inom ako slovenskom alebo českom jazyku 45,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

a) rigorózne konanie 450,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 90,00 € 
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Príloha č.  4 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa 1 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa 1 000,00 € 

c) v doktorandskom štúdiu 1 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske štúdium 500,00 € 

b) magisterské štúdium 700,00 € 

c) doktorandské štúdium 100,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie  

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 

(za  1. študijný program) 50,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium 

(pri elektronickej prihláške za každý študijný program) 15,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 

(za 1. študijný program) 50,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 

(pri elektronickej prihláške za každý študijný program) 20,00 € 

e) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

(za 1. študijný program) 50,00 € 

f) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

(pri elektronickej prihláške za každý študijný program) 30,00 € 

g) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 

a doktorandské štúdium v inom ako slovenskom alebo českom jazyku 60,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

rigorózne konanie 480,00 € 
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Príloha č. 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa 800,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 850,00 € 

c) v doktorandskom štúdiu 1 800,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

doktorandské štúdium 1 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

Bakalárske štúdium 

a) jednopredmetové študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 4 roky) 

a) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  599,00 € 

b) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  585,00 € 

c) nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii 585,00 € 

d) učiteľstvo hudby  563,00 € 

e) sociálna práca  488,00 € 

f) predškolská a elementárna pedagogika  488,00 € 

g) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 488,00 € 

h) psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím 560,00 € 

i) špeciálna pedagogika 525,00 € 

j) pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie 525,00 € 

b) kombinované študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 4 roky) 

a) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 699,00 € 

b) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 675,00 € 

c) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 675,00 € 

d) učiteľstvo psychológie v kombinácii 675,00 € 

e) učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 675,00 € 

f) učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 675,00 € 

Magisterské štúdium 

a) jednopredmetové študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 3 roky) 

a) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  533,00 € 

b) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  533,00 € 

c) nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii  533,00 € 

d) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  433,00 € 
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e) učiteľstvo hudby  500,00 € 

f) sociálna práca  433,00 € 

g) špeciálna pedagogika  567,00 € 

h) liečebná pedagogika 500,00 € 

b) kombinované študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 3 roky) 

a) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 669,00 € 

b) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 633,00 € 

c) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 633,00 € 

d) učiteľstvo psychológie v kombinácii 633,00 € 

e) učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 633,00 € 

f) učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 633,00 € 

c) konverzné študijné programy (štandardná dĺžka štúdia 4 roky) 

špeciálna pedagogika 425,00 € 

Doktorandské štúdium 

a) predškolská a elementárna pedagogika  290,00 € 

b) špeciálna pedagogika  290,00 € 

c) logopédia  290,00 € 

d) sociálna práca  290,00 € 

e) didaktika výtvarného umenia  290,00 € 

f) didaktika cudzích jazykov a literatúr  290,00 € 

g) románske jazyky a kultúry  290,00 € 

h) didaktika histórie 290,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie  

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium  60,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium  60,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium  60,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské 

a doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku 80,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 480,00 € 
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Príloha č. 6 Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) študijný program v prvom stupni štúdia (Zdravotnícke a diagnostické pomôcky)  663,00 € 

b) študijný program v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (Farmácia)  995,00 € 

c) študijné programy v treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) 1 250,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

a) v študijnom programe v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (Farmácia) 7 500,00 € 

b) v študijných programoch v treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium) 12 200,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku 300,00 € 

doktorandské štúdium v anglickom jazyku 3 500,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy vo všetkých 

stupňoch štúdia 60,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

rigorózne konanie 450,00 € 
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Príloha č. 7 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) na prvom stupni štúdia 1 500,00 € 

b) na druhom stupni štúdia 1 700,00 € 

c) na doktorandskom štúdiu 1 900,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) prvý stupeň štúdia (štandardná dĺžka štúdia 4 roky) 850,00 € 

b) druhý stupeň štúdia (štandardná dĺžka štúdia 3 roky) 1 100,00 € 

c) tretí stupeň štúdia 1 200,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium (za 

1. študijný program) 50,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium (za každý 

ďalší študijný program) 20,00 € 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium 50,00 € 

d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium 60,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 550,00 € 

rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 100,00 € 
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Príloha č. 8 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) študijný program všeobecné lekárstvo 1 800,00 € 

b) študijný program zubné lekárstvo 1 800,00 € 

c) študijný program ošetrovateľstvo 750,00 € 

d) študijný program verejné zdravotníctvo 750,00 € 

e) študijný program pôrodná asistencia 750,00 € 

f) doktorandské štúdium 1 000,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

a) študijné programy 1. a 2. stupňa 9 900,00 € 

b) doktorandské študijné programy 10 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) magisterské štúdium, študijný program pôrodná asistencia 700,00 € 

b) magisterské štúdium, študijný program ošetrovateľstvo 700,00 € 

c) doktorandské štúdium 300,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia 70,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie  

rigorózne konanie 400,00 € 

rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 100,00 € 
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Príloha č. 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa 1 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 1 300,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa vo výške  664,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku 

a) v študijných programoch prvého stupňa 2 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 3 000,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa vo výške  4 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) doktorandské štúdium v štátnom jazyku 664,00 € 

b)  doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku v študijných programoch 

teória vyučovania matematiky, teória  vyučovania fyziky a teória vyučovania 

informatiky 2 590,00 € 

c)  doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku v ostatných študijných 

programoch  3 664,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia 

a) pri podaní prihlášky na štúdium v elektronickej podobe  

(použitím fakultného informačného systému e-Prihlaska alebo použitím akademického 

informačného systému ePrihlas) 

15,00 € 

b) pri podaní prihlášky na štúdium v listinnej podobe  
(na vzorovom tlačive zverejnenom na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR alebo na tlačive pre štúdium v anglickom jazyku zverejnenom na webovom sídle 

fakulty)  

33,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 400,00 € 

rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 200,00 € 
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Príloha č. 10 Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 

podľa § 53 ods. 3 600,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 600,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 

podľa § 53 ods. 3 600,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 400,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 45,00 € 
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Príloha č. 11 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v spojenom štúdiu 

podľa § 53 ods. 3 660,00 € 

b) v študijných programoch tretieho stupňa 660,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 4 000,00 € 

v doktorandskom študijnom programe evanjelická teológia 4 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske štúdium 390,00 € 

b) magisterské štúdium 450,00 € 

c) doktorandské štúdium 450,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – všetky stupne štúdia 35,00 € 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v inom ako štátnom jazyku - 

všetky stupne štúdia 90,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku 450,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 90,00 € 
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Príloha č. 12 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) bakalárske študijné programy 1 000,00 € 

b) magisterské a doktorandské študijné programy 1 300,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

a) bakalárske študijné programy 3 000,00 € 

b) magisterské študijné programy 3 500,00 € 

c) doktorandské študijné programy 10 500,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky  

1., 2. a 3. rok štúdia 870,00 € 

4. rok štúdia 300,00 € 

b) magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky  

1. a 2. rok štúdia 1 170,00 € 

3. rok štúdia 570,00 € 

c) doktorandské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou 

štúdia 4 roky 1 500,00 € 

Štúdium v cudzom jazyku 

d) bakalárske študijné programy v anglickom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 

4 roky 870,00 € 

e) magisterské študijné programy v anglickom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 

3 roky 1 170,00 € 

f) doktorandské študijné programy v anglickom jazyku so štandardnou dĺžkou 

štúdia 4 roky 2 730,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku na 

bakalárske, magisterské študijné programy v dennej forme štúdia 

a doktorandské študijné programy pri podaní elektronickej prihlášky 

32,00 €* 

 

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku na 

bakalárske, magisterské študijné programy v dennej forme štúdia 

a doktorandské študijné programy 

40,00 €* 

 

c) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku na 

bakalárske, magisterské študijné programy v externej forme štúdia 

0,00 €  
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d) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v cudzom jazyku na bakalárske, 

magisterské a doktorandské študijné programy 

 pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej 

skúšky (NPS; Scio) je výška poplatku za prijímacie konanie znížená o 50%. 

50,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 700,00 € 
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Príloha č. 13 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

(1) Denná forma štúdia 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu 

a) v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa 1 100,00 € 

b) v doktorandskom štúdiu 1 100,00 € 

Školné na študijných programoch, ktoré sú poskytované v anglickom jazyku 

e) v študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa 2 500,00 € 

f) v študijných programoch tretieho stupňa 3 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

doktorandské štúdium 1 500,00 € 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 40,00 € 

Poplatky za rigorózne konanie 

rigorózne konanie 430,00 € 
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