
Dodatok č. 1  

k Internej smernici číslo 11/2021 

o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave – akademický rok 2022/2023 

V súlade so zmenou zákona č.131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 92 Školné a poplatky spojené so 

štúdiom na verejnej vysokej škole sa mení Interná smernica číslo 11/2021 o školnom 

a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 

2022/2023 nasledovne 

 

1. V Článku 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA sa do odseku 14. pripájajú nasledovné vety: 

„Ak ide o študenta, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej 

zmluvy, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Ak 

medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky úhrady 

školného alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, 

povinnosť uhradiť školné nevzniká, ak sa študentovi poskytuje štipendium z finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo 

štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi, ktorý 

v Slovenskej republike študuje v rámci akademickej mobility prostredníctvom 

výmenného programu vytvoreného so súhlasom vlády alebo v rámci programu 

Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport, alebo študentovi, 

ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá 

doplnková ochrana povinnosť uhradiť školné nevzniká“. 

 

2. V Článku 3 VÝŠKA ŠKOLNÉHO sa odseky 1 a 2 menia nasledovne:  

„1. Študent – poplatník skupiny I – v dennej forme štúdia je povinný uhradiť za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v akademickom roku 2022/2023 školné, ktoré sa 

určí ako pomerná časť z ročného školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má 

študent získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži 

študenta, pričom maximálna výška školného môže byť 900 Eur. 

2.Študent – poplatník skupiny I – v dennej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia je 

povinný uhradiť za súbežné štúdium dvoch študijných programov na danom stupni 

štúdia v akademickom roku 2022/2023 školné vo výške 900,- Eur.“ 

3. V Článku 3 VÝŠKA ŠKOLNÉHO sa odsek 5 mení nasledovne: 

„5.Študent – poplatník skupiny I – ktorý bude v akademickom roku 2022/2023 

študovať v externej forme štúdia na 1. alebo 2. stupni štúdia a na ktorého sa bude 

vzťahovať povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, je 

povinný uhradiť ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, ktoré sa určí ako 

pomerná časť z ročného školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať 

v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta, pričom 

maximálna výška školného môže byť 650,- Eur 

 

4. V Článku 3 VÝŠKA ŠKOLNÉHO sa odsek 8 mení nasledovne:  

„8. Študent – poplatník skupiny I – ktorý bude v akademickom roku 2022/2023 

študovať v externej forme štúdia na 3. stupni štúdia a na ktorého sa bude vzťahovať 



povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, je povinný uhradiť 

ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, ktoré sa určí ako pomerná časť 

z ročného školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom 

akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta, pričom maximálna výška 

školného môže byť 1 000,- Eur.“  

 

5. V Článku 7 ODPUSTENIE, ZNÍŽENIE ŠKOLNÉHO ALEBO ODLOŽENIE 

TERMÍNOV SPLATNOSTI ŠKOLNÉHO sa odsek 3 dopĺňa nasledovne: 

„e) potvrdenie o udelení azylu, poskytnutie dočasného útočiska alebo poskytnutie 

doplnkovej ochrany.“ 

 

6. V Článku 8 POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM sa do bodu 4 písmeno A ZA 

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 dopĺňa :  

„podanie prihlášky na študijný program 3.stupňa Aplikovaná ekonómia v cudzom 

jazyku 32,- Eur“. 

 

 

Dodatok č.1 k internej smernici číslo 11/2021 prerokovalo Kolégium rektora EU v Bratislave 

dňa 25. 5. 2022 

 

 

 

Bratislava 25. 5. 2022       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor 


