
Informácie uvedené v tomto materiáli sa vzťahujú na študentov bakalárskych a magisterských 
študijných programov, ktorí splnili všetky študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného 
programu ako predpoklad účasti na štátnej skúšky, ale: 
 
a) v danom akademickom roku sa neprihlásili na štátnu skúšku 
b) v danom akademickom roku boli na štátnej skúške neúspešní 
 
Vo vzťahu k ukončeniu vysokoškolského štúdia Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že 
v zmysle zákona o vysokých školách štúdium na vysokej škole sa riadne končí splnením 
všetkých podmienok vyplývajúcich zo študijného programu, čo v sebe zahŕňa: 
 

a) úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností daného 
študijného programu ako predpoklad účasti na štátnej skúške (úspešné absolvovanie 
povinných predmetov študijného programu a úspešné absolvovanie určeného počtu 
povinne voliteľných predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným 
programom) a získanie stanoveného množstva kreditov v predpísanom zložení, 

b) úspešné vykonanie štátnych skúšok predpísaných študijným programom – vrátane 
obhajoby záverečnej práce. 
 
Zákon o vysokých školách za deň skončenia štúdia považuje deň, v ktorom je splnená 
posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia.  
Touto poslednou podmienkou je úspešné vykonanie štátnych skúšok, a to tak, aby dĺžka 
štúdia nepresiahla štandardnú dĺžku štúdia o viac ako dva roky. Inak nadobúda platnosť 
ustanovenie zákona o vysokých školách o neskončení štúdia v termíne určenom podľa § 65 
ods. 2. 
 
Ak Vaše štúdium v akademickom roku 2017/2018 nebolo úspešne ukončené štátnou skúškou 
a ak dĺžka vášho štúdia príslušného študijného programu neprekročila ustanovenie zákona 
o maximálnej dĺžke štúdia študijného programu, znamená to, že v zmysle Študijného poriadku 
KU a Študijného poriadku FF KU (čl. 12 ods. 9) Vám vzniká povinnosť zapísať sa do 
ďalšieho roku štúdia. Vaše štúdium pokračuje v nadštandardnej dĺžke štúdia, z čoho 
študentovi v zmysle § 92 ods. 6 zákona o vysokých školách vyplýva povinnosť uhradiť 
verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia – pre akademický rok 
2018/2019 je na FF KU školné určené a schválené vo výške 750 eur. 
 
Na zápis je potrebné vyplniť: 

1) návratku, ktorá plní funkciu zápisu na akademický rok 2018/2019 (najneskôr  
do 31. augusta 2018), 

 
Je potrebné upozorniť Vás na skutočnosť, že v prípade, ak sa na štúdium nezapíšete – 
po uplatnení postupu podľa § 66 ods. 3 – 4 – budete považovaný za študenta, ktorý zanechal 
štúdium. 
      



Podľa smernice rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (č. 28/2017) o výške školného a 
poplatkov so vzdelávaním na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 
2018/2019 (smernica je zverejnená na internetovej stránke univerzity v časti vnútorné 
predpisy, prosím, oboznámte sa s ňou) Vám v termíne do 15. októbra zašleme platobný výmer 
za ročné školné na akademický rok 2018/2019.  
Termín splatnosti školného je 15. november 2018. 
 
Ak sa rozhodnete požiadať rektora KU o odpustenie alebo zníženie školného  podajte 
písomnú žiadosť (formulár, ktorý je potrebné vyplniť, tvorí prílohu č. 1 smernice rektora  
č. 28/2017 o výške školného a poplatkoch spojených so vzdelávaním na KU v Ružomberku 
v akademickom roku 2018/2019) adresovanú rektorovi KU na študijnom oddelení fakulty 
najneskôr do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o školnom. 


