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OZNAM 
pre študentov, ktorí sú povinní v zmysle zákona uhradiť 

školné v akademickom roku 2021/2022 

Podľa § 92 a § 113a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bolo Akademickým senátom Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre schválené ročné školné na akademický rok 2021/2022 (príloha č. 1 Vnútorného predpisu UKF 
v Nitre č. 54/2020 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2021/2022)  

 školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia – 664 € 

 školné za súbežné štúdium viacerých študijných programov – 664 € 

Študent je povinný podľa čl. 2 ods. 16 Vnútorného predpisu 54/2020 o školnom a poplatkoch na 
akademický rok 2021/2022, uhradiť školné v dvoch splátkach, a to: 

 prvú splátku vo výške polovice školného do 15. augusta 2021,  

 druhú splátku vo výške polovice školného do 31. januára 2022.  
 
Školné uhraďte v určenej výške bezhotovostne (bankovým prevodom) na nasledujúci bankový účet: 

číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 3076 

údaje k platbe zo 
zahraničia: 

IBAN:     SK54 8180 0000 0070 0007 3076 

SWIFT:   SUBASKBX 

Cezhraničný bankový prevod: Všeobecná úverová banka 

variabilný symbol: 
1033xxxxxx 
Ide o kombináciu dvoch čísel. Prvé štvorčíslie je nemenné (1033). Zvyšných šesť čísel (xxxxxx) 
tvorí identifikačné číslo (ID).  
Ak je číslo len päťmiestne, tak sa pridáva na začiatok identifikačného čísla 0.  

Príklad:  
IČ je 12345, tak kompletný variabilný symbol je 1033012345 
IČ je 987654, tak kompletný variabilný symbol je 1033987654 

ID študenta nájdete na Výkaze o štúdiu (vpravo hore identifikačné číslo) alebo na preukaze študenta. Prosíme pri platbe 
uvádzajte vždy variabilný symbol, pretože inak nebude môcť byť presne identifikovaná Vaša platba. 

Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta do ďalšieho roku štúdia. 

Študenti pri úhrade druhej splátky školného nebudú nijakým spôsobom vyzývaní ani upozorňovaní. 

Povinnosťou študenta je uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom (podľa § 71 ods. 3 písm. b 
zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov).  

Študent, ktorý si uvedenú povinnosť úhrady školného v predpísanej výške a lehote neplní, porušuje 
študijný poriadok a môže byť voči nemu vedené disciplinárne konanie, ktorého následkom môže byť 
aj vylúčenie zo štúdia! 

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia má v kompetencii Ing. Monika Václavová(mvaclavova@ukf.sk), 
ktorá Vám rada odpovie na prípadné otázky.  


