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Interná smernica číslo 14/2009 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave – akademický rok 2010/2011  
 

Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Problematiku školného a poplatkov spojených so štúdiom upravuje:  

a) § 92 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení   niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), 

b)   Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave). 
 

 

2. EU v Bratislave určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné. Ročné školné v študijných 
programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 3 tohto 
článku. Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu 
maximálneho ročného školného určenú na základe ekonomickej náročnosti uskutočňovaných 
študijných programov, začlenenia EU podľa § 2 ods. 13 zákona o VŠ, kvality a ďalších hľadísk 
súvisiacich so zabezpečením výučby v súlade s metodikou podľa § 89 ods. 9 zákona o VŠ. Sumu 
maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok vydáva ministerstvo školstva 
opatrením. 

 
3. Základom pre určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na EU v Bratislave je 10 % 

z priemernej sumy pripadajúcej na 1 študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov 
poskytnutých MŠ SR verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom 
roku. Základ určuje Ministerstvo školstva  SR. 

 
4. Hodnota základu podľa § 92 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na akademický rok 2010/2011 je 305 
Eur (9.188,43 Sk). 

 
5. Podľa ust. § 92 ods. 14 zákona o VŠ je verejná vysoká škola povinná  zverejniť výšku školného 

a poplatkov spojených so štúdiom pre nasledujúci akademický rok  najneskôr dva mesiace pred 
posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium.    

 
Článok 2 

ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV Z ČLENSKÉHO ŠTÁTU 
 
1. Študenti EU v Bratislave, ktorí sú (§ 2, ods. 2 zákona o VŠ) občanmi členského štátu Európskej 

únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore 
a Švajčiarskej konfederácie  (ďalej len „členský štát“), Bieloruskej republiky, Bosny 
a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej 
republiky alebo Ukrajiny v dennej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
vzdelávania, ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre daný študijný program, 
školné neplatia. 

 
2. EU v Bratislave určila, že všetky študijné programy v externej forme štúdia na 1. a 3. stupni štúdia, 

na ktoré bude prijímať študentov pre ak. rok 2010/2011, budú spoplatnené. Podľa § 92, ods. 14 
zákona určuje študentom, ktorí budú zapísaní do 1. roka štúdia 1. a 3. stupňa štúdia na študijné 
programy v externej forme štúdia povinnosť uhradiť školné za každý akademický rok počas 
štandardnej dĺžky štúdia podľa jednotlivých stupňov štúdia nasledovne: 
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- 1. stupeň štúdia – 400,- Eur (12.050,40 Sk) 
- 3. stupeň štúdia – 1.000,- Eur (30.126,- Sk)  

 Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v týchto študijných programoch bude zodpovedať 
 školnému určeného v študijnom programe pre daný akademický rok. 
 Študijné programy v externej forme štúdia na 2. stupni štúdia, na ktoré sa budú prijímať študenti 
 pre ak. rok 2010/2011, budú bezplatné. 
 
3. Študent, ktorý bude v ak. roku 2010/2011 študovať študijný program poskytovaný EU v Bratislave 

dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť EU v Bratislave ročné školné za 
každý ďalší rok štúdia. 

 
4. Pre určenie výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu 

v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania sa zisťuje doba štúdia. V celkovej dobe štúdia sa 
zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo 
študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

 
5. Študent je povinný príslušnej fakulte EU v Bratislave, u celouniverzitných študijných programov 

Ústavu medzinárodných programov EU v Bratislave pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na 
určenie výšky školného spôsobom a v termíne stanovenom príslušnou fakultou EU v Bratislave 
alebo Ústavom medzinárodných programov EU v Bratislave. 

 
6. Na výpočet celkovej doby štúdia pre študentov prijatých na štúdium študijného programu 

príslušného stupňa štúdia pred 1. septembrom 2007 sa vzťahujú ustanovenia § 113a zákona o VŠ:  
 

a) ak študent študoval v tom istom stupni vysokoškolského štúdia súbežne vo viacerých 
študijných programoch v jednom akademickom roku alebo v jeho časti, zohľadní sa mu 
v celkovej dobe štúdia štúdium v každom študijnom programe pred 1. 9. 2008 osobitne, 

b) ak študent študoval v niektorom zo študijných programov len časť akademického roka, táto 
doba sa zaokrúhľuje na celý akademický rok,  

c) doba štúdia v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom sa zohľadňuje 
v celkovej dobe štúdia v študijných programoch prvého stupňa, 

d) doba štúdia v  študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom presahujúca tri 
roky sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch druhého stupňa, 

e) bakalársky druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov sa považuje za štúdium študijného 
programu prvého stupňa, magisterský, inžiniersky a doktorský druh štúdia podľa 
predchádzajúcich predpisov za štúdium študijného programu so spojeným prvým a druhým 
stupňom štúdia, 

f) ak študent pokračoval v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu po predchádzajúcom 
absolvovaní bakalárskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov, považuje sa jeho 
nadväzujúce štúdium za štúdium študijného programu druhého stupňa, 

g) v celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na 
verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné, 

h) ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi počas ak. roka, uhradí adekvátnu časť 
určeného školného podľa počtu mesiacov zostavajúcich do skončenia príslušného ak. roka. 

 
7. Na výpočet celkovej doby štúdia pre študentov prijatých na štúdium študijného programu 

príslušného stupňa štúdia po 1. septembri 2007 sa vzťahujú ustanovenia § 92 zákona o VŠ: 
 

a) ak bude študent študovať súbežne v  ak. roku 2010/2011 dva alebo viac študijných programov 
poskytovaných EU v Bratislave alebo inou verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je 
povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom 
ak. roku, 
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b) ak bude študent v ak. roku 2010/2011 súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných 
programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok, 

c) ak študent študoval v niektorom zo študijných programov len časť akademického roka, táto 
doba sa zaokrúhľuje na celý akademický rok, 

d) prvé tri roky štúdia v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom sa 
považujú za študijné programy prvého stupňa  

e) štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe so spojeným prvým a druhým stupňom sa 
považujú za štúdium v študijnom programe druhého stupňa tak, že štvrtý rok štúdia 
v študijnom programe so spojeným prvým a druhým stupňom sa považuje za prvý rok 
v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky primerane, 

f) v celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na 
verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné, 

g) študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu po prerušení, je 
povinný uhradiť EU v Bratislave pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu 
kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho 
opätovnom zapísaní. Toto ustanovenie sa vzťahuje na študentov, ktorí sa po prerušení zapíšu na 
súbežné štúdium ďalšieho študijného programu. 

 
8. Študentovi doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia prijatému a zapísanému na 

štúdium pred 1. 9. 2007 nevzniká povinnosť uhradiť školné ani v prípade prekročenia štandardnej 
dĺžky štúdia. 

 
9. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa ods. 7 písm. a) tohto článku, študent je 

povinný sa rozhodnúť, v ktorom študijnom programe bude v ak. roku 2010/2011 študovať 
bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, t.j. ak neprekročil ešte štandardnú 
dĺžku štúdia. Študent je povinný písomne oznámiť príslušnej fakulte EU v Bratislave, 
u celouniverzitných študijných programov Ústavu medzinárodných programov EU v Bratislave 
rozhodnutie o tom, v ktorom študijnom programe bude v ak. roku 2010/2011 študovať bezplatne, 
ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, a to najneskôr do 30. septembra 2010.  

 
10. Výška školného pre študentov 1., 2. a 3. stupňa štúdia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť 

školné podľa tohto článku je pre ak. rok 2010/2011 stanovená vo výške  900,- Eur (27.113,40 Sk). 
 
11. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa tohto článku za ak. rok 2010/2011, je 

študent povinný uhradiť jeho plnú výšku najneskôr do 30. novembra 2010 (s výnimkou študentov 
študujúcich v študijných programoch podľa bodu 2 tohto článku). Študent študujúci v študijnom 
programe podľa bodu 2 tohto článku, je povinný uhradiť jeho plnú výšku tak, aby doklad o úhrade 
predložil študijnému oddeleniu príslušnej fakulty, u celouniverzitných študijných programov 
Ústavu medzinárodných programov najneskôr v deň určený na zápis na štúdium alebo do 
ďalšieho obdobia štúdia.  

 
12. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť pomernú časť z ročného školného podľa ods. 6 

písm. h) a ods. 7 písm. g) tohto článku za ak. rok 2010/2011, je povinný uhradiť príslušnou 
fakultou alebo EU v Bratislave stanovenú výšku najneskôr do termínu, ktorý mu určí príslušná 
fakulta EU v Bratislave, u celouniverzitných študijných programov Ústav medzinárodných 
programov EU v Bratislave.  

 
13. Rektor EU v Bratislave môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny jeho splatnosti 

s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné 
skutočnosti hodné osobitného zreteľa.  
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14. Rektor EU v Bratislave môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny jeho splatnosti aj 
v nasledujúcich prípadoch: 
 
a) ak študent splní v štandardnej dĺžke štúdia všetky povinnosti (t.j. vykoná všetky zápočty 

a skúšky podľa študijných plánov a získa potrebný počet kreditov) potrebné pre účasť na 
štátnej skúške, avšak v štandardnej dĺžke štúdia sa štátnej skúšky nezúčastní – určené školné 
možno znížiť maximálne o 70 %, 

b) ak bol študent v predchádzajúcom období zapísaný na študijný program v časti akademického 
roka nepresahujúcej jeden mesiac a z tohto dôvodu mu v nasledujúcom období vznikne 
povinnosť uhradiť EU v Bratislave školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – určené 
školné možno znížiť maximálne o 90 %, 

c) ak študent študuje súbežne v študijnom programe niektorej z fakúlt EU v Bratislave a zároveň 
aj v niektorom celouniverzitnom študijnom programe – určené školné možno znížiť 
maximálne o 50%. 

 
V prípadoch uvedených v bode 14, písm. a) a b) môže rektor EU v Bratislave školné odpustiť iba 
s prihliadnutím na zdravotnú situáciu študenta, v prípade uvedenom v bode 14, písm. c) môže 
rektor školné iba znížiť alebo odložiť termín jeho splatnosti. 
 

15. Príslušná fakulta EU v Bratislave, u celouniverzitných študijných programov Ústav 
medzinárodných programov EU v Bratislave oznámi písomne v termíne do 15. októbra 2010 
študentom, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné (s výnimkou študentov, študujúcich 
v študijných programoch podľa bodu 2 tohto článku) výšku školného, dôvod povinnosti uhradiť 
školné, spôsob a termín splatnosti školného. 

 
16. Študent (s výnimkou študenta, študujúceho v študijnom programe podľa bodu 2 tohto článku) 

môže podať písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho 
splatnosti spolu hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, dekanovi 
príslušnej fakulty EU v Bratislave, u celouniverzitných študijných programov Ústavu 
medzinárodných programov EU v Bratislave a to v termíne najneskôr do 30. októbra 2010. 
Študent, študujúci v študijných programoch podľa bodu 2 tohto článku môže podať žiadosť 
o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho splatnosti spolu s hodnovernými 
dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, dekanovi príslušnej fakulty EU v Bratislave, 
u celouniverzitných študijných programov Ústavu medzinárodných programov EU v Bratislave 
v termíne najneskôr v deň určený na zápis na štúdium alebo do ďalšieho obdobia štúdia.  

 
17. Rektor EU v Bratislave v termíne do 30. novembra 2010 preskúma žiadosti študentov (s 

výnimkou žiadostí študentov, ktorí študujú v študijných programoch podľa bodu 2 tohto článku), 
rozhodne o znížení, odpustení školného alebo o odložení termínov splatnosti, prípadne 
o zamietnutí žiadosti. U študentov študujúcich v študijných programoch podľa bodu 2 tohto článku 
rektor v termíne do 15. októbra 2010 rozhodne o znížení, odpustení školného alebo o odložení 
termínov splatnosti, prípadne o zamietnutí žiadosti. 

 
18. Ak sa v priebehu ak. roka 2010/2011 zistí, že študent neuviedol všetky požadované informácie, 

ktoré sú rozhodujúce pre určenie školného, prípadne ak študent školné v stanovenej výške do 
určeného termínu neuhradí, nepožiada rektora EU v Bratislave o zníženie, odpustenie alebo 
odloženie termínu splatnosti a jeho žiadosti nebude vyhovené, bude sa takéto konanie študenta 
posudzovať ako disciplinárny priestupok podľa článku 2 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku 
pre študentov EU v Bratislave.  

 
19. Školné je výnosom EU v Bratislave. Najmenej 20 % príjmov zo školného, okrem príjmov podľa 

ust. § 92 ods. 9 zákona o VŠ je príjmom štipendijného fondu EU v Bratislave . Tú časť príjmov zo 
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školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu EU v Bratislave, možno použiť len na plnenie 
hlavných úloh EU v Bratislave v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 

 
20. Úhradu školného podľa článku 2 tejto smernice (školné za externé štúdium, školné za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné štúdium) je možné realizovať „poštovým peňažným 
poukazom U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 
- Celouniverzitné študijné programy EU:  7000080671/8180, variabilný symbol 920610,  
- Národohospodárska fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 920615, 
- Obchodná fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 920616, 
- Fakulta hospodárskej informatiky 7000080671/8180, variabilný symbol 920617, 
- Fakulta podnikového manažmentu: 7000080671/8180, variabilný symbol 920618, 
- Fakulta medzinárodných vzťahov 7000080671/8180, variabilný symbol 920619, 
- PHF v Košiciach:   7000081308/8180, variabilný symbol 920630. 

 
 Pre úhradu zo zahraničia je potrebné použiť nasledovné identifikačné údaje: 
 
 IBAN: 
 SK4781800000007000080671 
 SWIFT: 
 SUBASKBX 
 Banka: 
 VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava 
 
 

Článok 3 
ŠKOLNÉ PRE CUDZINCOV MIMO ČLENSKÉHO ŠTÁTU 

 
1. Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, 
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky 
alebo Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, môže EU v Bratislave požadovať 
školné v osobitnej výške aj počas štandardnej dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich v rámci 
medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. 
 

2. Študent - cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny 
a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej 
republiky alebo Ukrajiny alebo nemá trvalý pobyt v členskom štáte a na ktorého sa nevzťahuje ani 
oslobodenie platieb podľa medzištátnych zmlúv, platí školné za štúdium na EU v Bratislave podľa 
ďalších ustanovení tohto článku. 

 

3. Podmienky študentov - cudzincov, študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami týchto zmlúv. Medzištátne zmluvy sú publikované v Zbierke zákonov.  

 

4. Zmluvu o poskytovaní vzdelávacích služieb so študentom - cudzincom, ktorý nie je občanom 
členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, 
Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemá 
trvalý pobyt v členskom štáte a na ktorého sa nevzťahuje ani oslobodenie platieb podľa 
medzištátnych zmlúv, uzatvára dekan príslušnej fakulty EU v Bratislave, u celouniverzitných 
študijných programov rektor EU v Bratislave. 

 
5. Školné pre študentov – cudzincov, ktorí nie sú občanmi niektorého z členských štátov, Bieloruskej 

republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej 
republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte a na 
ktorých sa nevzťahuje ani oslobodenie platieb podľa medzištátnych zmlúv, určuje rektor na základe 
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podkladov z fakúlt, ktoré realizujú študijné programy a s ohľadom na záujem týchto cudzincov 
študovať na príslušnej fakulte a EU v Bratislave. 

 

6. Školné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi niektorého z členských štátov, Bieloruskej republiky, 
Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, 
Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte a na ktorých sa 
nevzťahuje ani oslobodenie platieb podľa medzištátnych zmlúv, sa v študijných programoch vo 
všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania pre ak. rok 2010/2011 určuje vo výške 
4.000,- EUR (120.504,- Sk) za ak. rok.  

 

7. Školné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi niektorého z členských štátov, Bieloruskej republiky, 
Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, 
Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte a  na ktorých sa 
nevzťahuje ani oslobodenie platieb podľa medzištátnych zmlúv, pri výučbe odborných predmetov 
v cudzích jazykoch na EU v Bratislave mimo akreditovaných študijných programov, sa určuje vo 
výške 400,- EUR (12.050,40 Sk) za jeden zapísaný akreditovaný odborný predmet vyučovaný 
v cudzom jazyku.  

 

8. Rektor EU v Bratislave môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny jeho splatnosti 
s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné 
skutočnosti hodné osobitného zreteľa.  

 
9. Študent podáva písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho 

splatnosti spolu s vyjadrením dekana príslušnej fakulty rektorovi EU v Bratislave prostredníctvom 
študijného oddelenia príslušnej fakulty, u celouniverzitných študijných programov prostredníctvom 
Ústavu medzinárodných programov EU v Bratislave. Žiadosť o úpravu školného pre ak. rok 
2010/2011 je študent povinný podať na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr do 2. 
septembra 2010.  

 
10. Úhradu školného podľa článku 3 tejto smernice (školné pre cudzincov mimo členských 

štátov, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej 
republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny) je možné realizovať 
„poštovým peňažným poukazom U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 
- Celouniverzitné študijné programy EU:  7000080671/8180, variabilný symbol 920910,  
- Národohospodárska fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 920915, 
- Obchodná fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 920916, 
- Fakulta hospodárskej informatiky 7000080671/8180, variabilný symbol 920917, 
- Fakulta podnikového manažmentu: 7000080671/8180, variabilný symbol 920918, 
- Fakulta medzinárodných vzťahov 7000080671/8180, variabilný symbol 920919, 
- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach:   7000081308/8180, variabilný symbol 

920930. 
 
11. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa ods. 6 tohto článku za ak. rok 

2009/2010, je študent povinný uhradiť jeho plnú výšku najneskôr do dňa určeného pre zápis na 
štúdium alebo do ďalšieho obdobia štúdia.  

 
12. Úhrada školného podľa ods. 6 tohto článku je podmienkou zapísania na štúdium, resp. zápisu do 
ďalšieho roka štúdia. 

 
13. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa ods. 7 tohto článku za ak. rok 

2009/2010, je študent povinný uhradiť príslušnú výšku najneskôr do začiatku výučby v príslušnom 
semestri, v ktorom sa daný odborný predmet vyučuje.  

 



 7 

14. Úhrada školného podľa § 7 tohto článku je podmienkou účasti na výučbe daného odborného 
predmetu.  

 
Článok 4 

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 
 

1. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby študenta, resp. uchádzača o štúdium za vybrané 
úkony spojené so štúdiom. Druhy poplatkov, ktoré je EU v Bratislave oprávnená žiadať, sú 
definované v § 92 ods. 10 a 13 zákona o vysokých školách. 

 
2. Poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 zákona o vysokých školách, sú výnosom EU v Bratislave.  
 
3. Poplatky podľa článku 4 tejto smernice nie je možné znížiť ani odpustiť. 
 
4. Výška jednotlivých poplatkov je odvodená od skutočných nákladov EU v Bratislave spojených 

s týmito úkonmi. Poplatky sa vzťahujú na všetky formy a druhy štúdia. V podmienkach EU 
v Bratislave sa pre akademický rok 2010/2011 určujú nasledovné druhy a výška poplatkov: 

 
 
A. za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre ak. rok 2011/2012 
     
      35,- Eur (1.054,40 Sk)  
      (pre študijné programy 1. a 2. stupňa štúdia pri podaní  

      prihlášky iba v tlačenej podobe)  
  
      25,- Eur (753,20 Sk) 
      (pre študijné programy 1. a 2. stupňa štúdia pri podaní  

      prihlášky v elektronickej podobe) 
 
      50,- Eur (1.506,30 Sk) 
      (pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi niektorého z   
      členských štátov  alebo nemajú trvalý pobyt v   
      členskom štáte  prihlásených na celouniverzitné   
      študijné programy 1. a 2. stupňa štúdia pri podaní   
      prihlášky iba v tlačenej podobe) 
       
      35,- Eur (1.054,40 Sk) 
      (pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi niektorého z   
      členských štátov  alebo nemajú trvalý pobyt v   
      členskom štáte  prihlásených na celouniverzitné   
      študijné programy 1. a 2. stupňa štúdia pri podaní   
      prihlášky v elektronickej podobe) 

 
      35,- Eur (1.054,40 Sk) 
      (pre študijné programy 3. stupňa štúdia u uchádzačov,  
      ktorí nie sú internými zamestnancami EU v  Bratislave pri  
      podaní prihlášky iba v tlačenej podobe) 
 
      25,- Eur (753,20 Sk) 
      (pre študijné programy 3. stupňa štúdia u uchádzačov,  
      ktorí nie sú internými zamestnancami EU v  Bratislave pri  
      podaní prihlášky v elektronickej podobe) 
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B. za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií: 

 
B.1 preukaz študenta  
 
a) preukaz študenta v dennej forme štúdia (ISIC)   16,00 Eur (482,- Sk) 
b) preukaz študenta v externej forme štúdia   8,50 Eur (256,10 Sk) 
c) preukaz študenta pri zmene študijného programu  16,00 Eur (482,- Sk), resp.  

         8,50 Eur (256,10 Sk) 
d) duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia  
      pri poškodení alebo strate     16,00 Eur (482,- Sk) 
e) duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia  

pri poškodení alebo strate     8,50 Eur (256,10 Sk) 
f) duplikát preukazu pri zmene priezviska    8,50 Eur (256,10 Sk) 
g) nastavenie internej a externej funkcionality preukazu  
      študenta ( v tom 7,- Eur - 210,90 Sk – licenčné poplatky ISIC 
      3,- Eur  - 90,40 Sk – prístup do AIS,  
      prístup do počítačovej siete, prístup do knižnice,  
      prístup do stravovacieho systému, dopravné služby)  
      na jeden akademický rok      10,- Eur (301,30 Sk) 
 
 
 
B.2 výkaz o štúdiu (index) 
 
a) originál výkazu o štúdiu       1,70 Eur (51,20 Sk) 
b) duplikát výkazu o štúdiu v prvom roku štúdia   17,- Eur (512,10 Sk) 
c) duplikát výkazu o štúdiu v ďalších rokoch štúdia  základný poplatok   

         17,0 Eur (512,10- Sk) +  
         7,- Eur (210,90 Sk)   
         za každý ďalší rok 

 
B.3 výpis výsledkov štúdia  
 
a) výpis výsledkov štúdia z informačného systému EU   3,50 Eur (105,40 Sk)   

         za každý rok štúdia 
b) výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov  7,- Eur (210,90 Sk)   

         za každý rok štúdia 
c) výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty bezplatne 
 
 

C. za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia 
 
C.1 doklady o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku na 1. a 2. stupni štúdia  
 
a) vysokoškolský diplom       50,- Eur (1.560,30 Sk) 
b) vysvedčenie o štátnej skúške     50,- Eur (1.560,30 Sk) 
c) dodatok k diplomu       bezplatne 
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C.2 doklady o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku na 3. stupni štúdia  
 
d) vysokoškolský diplom       50,- Eur (1.560,30 Sk) 
e) vysvedčenie o štátnej skúške     50,- Eur (1.560,30 Sk) 
f) dodatok k diplomu       bezplatne 
 
C.3 kópie dokladov o absolvovaní štúdia v slovenskom jazyku 
 
a) vysokoškolský diplom v ak. roku skončenia štúdia    17,- Eur (512,10 Sk) 
b) vysokoškolský diplom viac ako 1 rok po skončení štúdia  45,- Eur (1.355,70 Sk) 
c) vysvedčenie o štátnej skúške v ak. roku skončenia štúdia  17,- Eur (512,10 Sk) 
d) vysvedčenie o štátnej skúške viac ako 1 rok po skončení štúdia  45,- Eur (1.355,70 Sk) 
e) dodatok k diplomu v ak. roku skončenia štúdia    17,- Eur (512,10 Sk) 
f) dodatok k diplomu viac ako 1 rok po skončení štúdia   50,- Eur (1.560,30 Sk) 

 
C.4 kópie dokladov o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku 
 
a) vysokoškolský diplom v ak. roku skončenia štúdia    60,- Eur (1.807,60 Sk) 

  
b) vysokoškolský diplom viac ako 1 rok po skončení štúdia  70,- Eur (2.108,80 Sk) 
c) vysvedčenie o štátnej skúške v ak. roku skončenia štúdia  60,- Eur (1.807,60 Sk) 
d) vysvedčenie o štátnej skúške viac ako 1 rok po skončení štúdia  70,- Eur (2.108,80 Sk) 
e) dodatok k diplomu v ak. roku skončenia štúdia    25,- Eur (753,20 Sk)  

          za každú stranu 
f) dodatok k diplomu viac ako 1 rok po skončení štúdia   25,- Eur (753,20 Sk)  

          za každú stranu 
 

D. za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu 
 

D.1 rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o štúdiu 
 
a) rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o štúdiu bez povinnosti  
      vykonať doplňujúce skúšky       60,- Eur (1.807,60 Sk) 
b) rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o štúdiu s povinnosťou  
      vykonať doplňujúce skúšky      60,- Eur (1.807,60 Sk) 
c) rozhodnutie o vykonaní doplňujúcej skúšky    10,- Eur (300,10 Sk)  

          za každú skúšku 
 
 
D.2 rozhodnutie o správnosti údajov o štúdiu 
 
a) rozhodnutie o správnosti údajov o získanom vzdelaní    35,- Eur (1.054,40 Sk) 
b) potvrdenie o dobe štúdia pre účely sociálneho zabezpečenia  10,- Eur (300,20 Sk) 
 

5. Úhradu poplatkov podľa článku 4 bod A tejto smernice (poplatok spojený s materiálnym 
zabezpečením prijímacieho konania) je možné realizovať „poštovým peňažným poukazom U“ 
alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 
- Celouniverzitné študijné programy EU:  7000080671/8180, variabilný symbol 101050, 

referenčné číslo 5461001 
- Národohospodárska fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 101015, referenčné číslo 

5461001 
- Obchodná fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 101016, referenčné číslo 5461001 



 10 

- Fakulta hospodárskej informatiky 7000080671/8180, variabilný symbol 101017, referenčné 
číslo 5461001 

- Fakulta podnikového manažmentu: 7000080671/8180, variabilný symbol 101018, referenčné 
číslo 5461001 

- Fakulta medzinárodných vzťahov 7000080671/8180, variabilný symbol 101019, referenčné 
číslo 5461001 

- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach:   7000081308/8180, variabilný symbol 
1010, referenčné číslo 5461001 

 
 Pre úhradu zo zahraničia je potrebné použiť nasledovné identifikačné údaje: 
 
 IBAN: 
 SK4781800000007000080671 
 SWIFT: 
 SUBASKBX 
 Banka: 
 VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava 

 
  

6. Úhradu poplatkov podľa článku 4 bod B časť B.1 tejto smernice (poplatok spojený s vydaním 
preukazu študenta) je možné realizovať „poštovým peňažným poukazom U“ alebo 
bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 
- všetky fakulty a celouniverzitné študijné programy 7000080671/8180, variabilný symbol 

921411. 
 

7. Úhradu poplatkov podľa článku 4 bod C časť C2 tejto smernice (poplatok za doklady 
o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku na 3. stupni štúdia) je možné realizovať „poštovým 
peňažným poukazom U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 
- všetky fakulty a celouniverzitné študijné programy 7000080671/8180, variabilný symbol 

921412. 
 

 Pre úhradu zo zahraničia je potrebné použiť nasledovné identifikačné údaje: 
 
 IBAN: 
 SK4781800000007000080671 
 SWIFT: 
 SUBASKBX 
 Banka: 
 VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava 

 
8. Úhradu ostatných poplatkov  podľa článku 4 tejto smernice (s výnimkou poplatku spojeného 

s materiálnym zabezpečením prijímacieho konania, poplatkov spojených s vydaním preukazu 
študenta a poplatkov spojených s vydaním dokladov o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku na 3. 
stupni štúdia) je možné realizovať „poštovým peňažným poukazom U“ alebo bezhotovostným 
prevodom na číslo účtu: 
- Celouniverzitné študijné programy EU:  7000080671/8180, variabilný symbol 921410,  
- Národohospodárska fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 921415, 
- Obchodná fakulta 7000080671/8180, variabilný symbol 921416, 
- Fakulta hospodárskej informatiky 7000080671/8180, variabilný symbol 921417, 
- Fakulta podnikového manažmentu: 7000080671/8180, variabilný symbol 921418, 
- Fakulta medzinárodných vzťahov 7000080671/8180, variabilný symbol 921419, 
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- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach:   7000081308/8180, variabilný symbol 
921430. 

 
 Pre úhradu zo zahraničia je potrebné použiť nasledovné identifikačné údaje: 
 
 IBAN: 
 SK4781800000007000080671 
 SWIFT: 
 SUBASKBX 
 Banka: 
 VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava 
 
 

Článok 5 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tejto smernice môže na seba 

prevziať iná fyzická alebo právnická osoba. 
 
2. Na poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách sa nevzťahujú všeobecné 

predpisy o správnych poplatkoch. 
 
3. Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2010. 
 
4. Túto internú smernicu prerokovalo a schválilo Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 28. októbra 

2009. 
 
5. Túto internú smernicu prerokoval a schválil ako vnútorný predpis EU v Bratislave Akademický 

senát EU v Bratislave dňa 18. novembra 2009. 
 
6. Nadobudnutím účinnosti tejto  smernice sa  zrušuje „Interná smernica číslo 15/2008  o školnom 

a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ zo dňa  18. decembra 
2008. 

 
 
 
 
Bratislava, november 2009 
 
 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., v.r.    Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v.r. 
predseda AS EU v Bratislave      rektor EU v Bratislave 


