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Správa  
o vykonaných kontrolách na verejných vysokých školách 

 
 

Ministerstvo školstva SR v priebehu mesiacov máj 2008 až máj 2009 vykonalo 
a ukončilo  kontroly zamerané na vyberanie školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
všetkých dvadsiatich verejných vysokých školách.  

 
V predloženej správe sú podrobne rozpísané všetky kontrolované skutočnosti 

u jednotlivých verejných vysokých škôl v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných pre vysoké školy a kontrolnú činnosť. Kontroly boli vykonané metódou náhodného 
výberu vzhľadom na mimoriadne veľký rozsah kontrolnej akcie a na personálne možnosti 
Ministerstva školstva SR (ďalej len „MŠ SR“). Zistenia, ktoré sú uvedené pri jednotlivých 
verejných vysokých školách, zodpovedajú skutočnosti v čase výkonu kontroly a odzrkadľujú 
stav k danému momentu.   

Kontroly na verejných vysokých školách mali predovšetkým preventívny charakter. 
Zamerané boli na zistenie skutkového stavu pri aplikácii zákona o vysokých školách 
v kontrolovanej oblasti. Ich cieľom nebolo ukladanie sankcií, ale vyhodnotenie zisteného 
stavu a prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov konkrétnymi vysokými školami. 
Takýmto postupom sa zamedzí prípadné porušovanie zákonnosti v budúcom období.  
 

Kontroly boli vykonané a ukončené na nasledujúcich verejných vysokých školách: 

 
1. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín 
2. Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 
3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
4. Technická univerzita vo Zvolene, ul.T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen 
5. Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 
6. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava 
7. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Jána Kollára č. 22, 974 01 Banská Bystrica 
8. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, 034 01  Ružomberok 
9. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
10. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
11. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 
12. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach,  Komenského 73, 041 81  Košice 
13. Univerzita J. Selyeho v Komárne, Roľníckej školy č. 1519, 945 01 Komárno 
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice 
15. Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina 
16. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava 
17. Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava 
19. Prešovská univerzita v Prešove, Nám. Legionárov 3, 080 01 Prešov 
20. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám 6, 818 06 Bratislava 
Výsledky kontroly 
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K bodu 1: 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín 
(ďalej len „TnUAD“) 
výsledný materiál z kontroly: záznam  
 
kontrolované fakulty: Fakulta špeciálnej techniky (FŠT)  

Fakulta zdravotníctva (FZ)   
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV)  
 

 
1.  Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Kontrola súladu interných predpisov TnUAD platnými na rok 2007/2008 so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi účinnými do 31. 8. 2007 - kontrolou nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné predpisy 
TnAD sú v súlade s § 92 zákona o vysokých školách. 
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2007/2008 – 
kontrolou bolo zistené, že v akademickom roku 2007/2008 TnUAD nevyberala školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia podľa § 92 zákona o vysokých školách. 
 
2.   Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Kontrola súladu interných predpisov TnUAD platných v akademickom roku 2008/2009 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými od 1. 9. 2007 - kontrolou nebolo 
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Predložená dokumentácia a 
vnútorné predpisy TnUAD sú v súlade s § 92 zákona o vysokých školách. Štatút a študijný 
poriadok boli v súlade s § 15 ods. 3 a § 103 zákona o vysokých školách predložené MŠ SR na 
registráciu. 
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008//2009. 

 
V súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 

TnUAD určila pre jednotlivé fakulty ročné školné na akademický rok 2008/2009 pre 
študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú súbežne vo viacerých 
programoch toho istého stupňa v dennej a externej forme štúdia. TnUAD v súlade s § 92 ods. 
14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 zverejnila v mesiaci január 
2008 na svojej webovej stránke. 
 
3. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o vysokých školách v akademickom roku  
2005/2006 na základe interpelácie poslankyne NR SR Tatiany Rosovej (CD-2008-
6945/14709-1:sekr.) - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD.  
 

V rámci kontroly bolo preverené dodržiavanie príslušných ustanovení zákona 
o vysokých školách na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v akademickom 
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roku 2005/2006 v súvislosti s interpeláciou poslankyne NR SR Tatiany Rosovej (CD-2008-
6945/14709-1:sekr.) s nasledovným výsledkom: 

 
V akademických rokoch 2003/2004 a 2004/2005 absolvovalo cca 100 študentov 

formou celoživotného vzdelávania prípravný kurz na prvý stupeň vysokoškolského 
vzdelávania. Tento kurz bol obsahovo príbuzný akreditovanému študijnému programu verejná 
správa  na  Fakulte sociálno-ekonomických  vzťahov  TnUAD.  Z uvedeného  je  zrejmé,  že 
v akademických rokoch 2002/2003, 2003/2004 bolo poskytované ďalšie vzdelávanie podľa    
§ 1 ods. 4 písm. e) zákona o vysokých školách za úhradu. Išlo o prípravný kurz na 
vysokoškolské vzdelávanie, ponuka vyvolaná spoločenskou objednávkou po prijatí zákona 
o verejnej službe, ktorý požadoval od zamestnancov verejnej správy vysokoškolské vzdelanie. 
Účastníkmi ďalšieho vzdelávania boli zamestnanci z oblasti verejnej správy, ktorí sa podľa 
vyjadrenia vedúceho študijného oddelenia FSEV TnUAD neodvážili hneď nastúpiť na 
vysokoškolské štúdium. V roku 2005 sa väčšina z týchto študentov prihlásila na bakalárske 
štúdium študijného programu verejná správa na FSEV a absolvovali riadne prijímacie 
konanie. Na základe výsledkov na prijímacích skúškach boli úspešní uchádzači prijatí na 
štúdium na uvedený študijný program v akademickom roku 2005/2006. Z celkového počtu 
vedených absolventov prípravného kurzu sa 89 študentov stalo študentmi Fakulty 
ekonomických a sociálnych vzťahov TnUAD v Trenčíne v bakalárskom študijnom programe 
verejná správa, avšak až po absolvovaní riadneho prijímacieho konania a po vykonaní 
riadneho zápisu na štúdium. Počas štúdia v prvom roku štúdia si viacerí študenti podali 
žiadosť o uznanie zápočtov a skúšok, ktoré úspešne vykonali v rámci prípravného kurzu. 
Dekan fakulty ich žiadosti vyhovel dňa 30. 8. 2005, avšak po opätovnom preskúmaní platnej 
legislatívy svoje rozhodnutie prehodnotil a dňa 5. 9. 2005 vydal rozhodnutie, v ktorom uložil 
týmto študentom vykonať všetky skúšky a zápočty, ktoré sú predpísané pre študijný program 
verejná správa. Študenti v priebehu akademického roka 2005/2006 vykonali podľa zásad 
kreditového systému štúdia všetky predpísané zápočty a skúšky. Po absolvovaní 4 až 5 
semestrov viacerí zo študentov požiadali o zmenu študijného programu verejná správa na 
študijný odbor ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý bol akreditovaný ešte ako 
súvislý 5 – ročný študijný odbor. Na základe porovnania študijných plánov prvých  štyroch 
semestrov študijného programu verejná správa a študijného odboru ľudské zdroje 
a personálny manažment, dekan fakulty túto zmenu povolil. Bakalárska skúška sa tak stala 
bezpredmetnou.  

 
TnUAD FSEV v kontrolovanom období nemalo priznané právo na druhý stupeň 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa. Z uvedeného dôvodu 87 
študentov, ktorí mali ambíciu získať druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, ešte v zimnom 
semestri v roku 2005 požiadalo o prestup zo študijného programu verejná správa na  5-ročný 
magisterský študijný odbor ľudské zdroje a personálny manažment. Dvaja študenti ukončili 
štúdium študijného programu verejná správa štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej 
záverečnej práce a získali akademický titul bakalár (Bc). Ďalších 82 študentov bolo 
pripravených vykonať v máji 2008 štátnu skúšku a obhájiť svoje diplomové práce.   

 
Záver k bodu 1: 
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných 
predpisov vydaných na ich základe, a preto bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly.  
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K bodu 2: 
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava (TU) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly  
 
kontrolované fakulty:     Pedagogická fakulta (PdF) 

    Právnická fakulta (PF) 
    Teologická fakulta (TF) 
 

1.   Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 

1.1. Kontrola súladu interných predpisov TU platnými na rok 2007/2008 so všeobecne  
záväznými právnymi predpismi účinnými do 31. 8. 2007 - kontrolou nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné predpisy TU 
sú v súlade s § 92 zákona o vysokých školách. Štatút a študijný poriadok boli v súlade s § 15 
ods. 3 a § 103 zákona o vysokých školách predložené MŠ SR na registráciu. 
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 - TU v súlade s § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom do 31. 8. 2007 zverejnila „Vyhlášku rektora TU č. 19/2006 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na TU v Trnave – akademický rok 2007/2008“ v decembri 
2006 na úradnej výveske a webovej stránke www.truni.sk, Výšku školného určil rektor TU na 
návrh dekanov jednotlivých fakúlt. Termín podania prihlášky bol do 28. 2. 2007 a  do  
31. 3. 2007 (TF). Pri kontrole dokumentácie TU neboli zistené nedostatky a bolo preukázané, 
že školné bolo zverejnené v súlade s § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom do 31. 8. 2007.  

 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov TU platnými na rok 2008/2009 so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi účinnými od 1. 9. 2007 

 
 Kontrolou predloženej dokumentácie bol zistený nesúlad vnútorných predpisov TU 
(Vyhláška rektora TU č. 11/2007 zo dňa 27. 11. 2007) s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 
písm. b) zákona o vysokých školách. Text uvedený v čl. 7 („Školné a poplatky spojené so 
štúdiom pre cudzincov“) a v bode 1 tejto vyhlášky („Tento článok vyhlášky sa nevzťahuje na 
občanov členských štátov Európskej únie a tých, ktorí majú v členských štátoch trvalý pobyt“) 
nie je v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 písm. b), podľa ktorého: „Vysoké školy sú  zahraničné 
vysoké školy (§ 49a) so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia 
Slovenskej republiky alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členské štáty")“ v spojení s  
§ 92 ods. 9 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007, podľa ktorého „Od 
cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, 
môže verejná vysoká škola 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“.  
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009 
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Výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium určil 

v súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách rektor TU na návrh dekanov jednotlivých 
fakúlt. Termín podania prihlášky bol stanovený do 29. 2. 2008 a do 31. 3. 2008 (TF). TU 
zverejnila v mesiaci november 2007 na svojej úradnej výveske a webovej stránke „Vyhlášku 
rektora TU č. 11/2007 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na TU v Trnave – 
akademický rok 2008/2009“.  

 
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vnútorné predpisy TU sú 

v súlade s § 92 zákona o vysokých školách a že školné bolo zverejnené v zákonom stanovenej 
lehote podľa § 92 ods. 14 citovaného zákona. 
 
   
3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách TU - prijímanie študentov na 
vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia (§ 55 až § 68 
zákona o vysokých školách) 
     
         Kontrolná skupina na základe predložených menných zoznamov kontrolovaných fakúlt 
TU výberovým spôsobom preverila súlad predloženej spisovej dokumentácie študentov 
uloženej na študijných oddeleniach, a to vo vzťahu k ich prijatiu, zápisu, forme štúdia a  jeho 
skončenia. Zároveň porovnala prijaté opatrenia s ustanoveniami § 55 až 68 zákona 
o vysokých školách. Kontrolou bol zistený nesprávny postup TF pri preradení študenta na iný 
študijný odbor.  Podľa § 58 v spojení s § 109 zákona o vysokých školách je možné stať sa 
študentom zvoleného študijného programu, resp. odboru v rámci prijímacieho konania. Bez 
prijímacieho konania umožňuje zákon zmeniť študijný program len v rámci toho istého 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov podľa § 70 ods. 1 písm. l) zákona o 
vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007.  
 
Záver k bodu 2: 
Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných predpisov TU s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 
písm. b) zákona o vysokých školách týkajúci sa definície pojmu „občan členského štátu EÚ“ 
a nesúlad postupu Teologickej fakulty TU pri preradení študenta na iný študijný odbor s § 58 
v spojení s § 109 zákona o vysokých školách.  
 
K bodu 3: 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hli nku 1, 949 74 Nitra (ďalej len 
„UKF“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:   Pedagogická fakulta  (PF),  

        Filozofická fakulta (FF),  
        Fakulta prírodných vied (FPV) 

  
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov UKF platnými na rok 2007/2008 so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi - kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné predpisy UKF (Štatút UKF 
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a interné smernice) sú v súlade s § 92 zákona o vysokých školách platného do  
31. 8. 2007.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008. 
 

Školné a poplatky spojené so štúdiom upravuje „Smernica č. 8/2003 o určení výšky 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na UKF v Nitre na akademický rok 2003/2004“, 
ktorá bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UKF dňa 30. 6. 2003. Dodatkami     
č. 1 až 6 k tejto smernici bolo školné postupne menené a upravované. Na akademický rok 
2007/2008 bolo školné za bakalárske a magisterské štúdium upravené Dodatkom č. 6 
k Smernici č. 8/2003 z 1. 10. 2007, pričom jeho výška bola stanovená na sumu 20 000 Sk. 
Rovnaká výška školného bola určená v Dodatku č. 5 k Smernici č. 8/2003 z 22. 8. 2006.        
V prípade oboch dodatkov tieto platia aj na ďalšie akademické roky, pokiaľ UKF neprijme 
nové znenie. Lehota stanovená § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do        
31. 8. 2007 bola dodržaná v prípade Dodatku č. 5 k Smernici č. 8/2003. Školné bolo 
zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke UKF v deň vydania jednotlivých dodatkov 
k Smernici č. 8/2003. Termín podania prihlášky bol stanovený do 28. 2. 2007 a do  
30. 4. 2007. Kontrolou bolo zistené, že školné bolo zverejnené v súlade s § 92 ods. 11 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007.  
 

UKF predložila menné zoznamy študentov jednotlivých fakúlt, ktorým vznikla                 
v akademickom roku 2007/2008 povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia. Výberovým spôsobom bola preverená spisová dokumentácia študentov PF, FPV a FF 
pričom bolo preukázané, že študenti, od ktorých UKF požadovala úhradu školného, prekročili 
štandardnú dĺžku štúdia. Kontrolná skupina však zistila viaceré pochybenia týkajúce sa 
nesprávneho uvádzania dôvodu úhrady školného (nesúlad s postupu FPV s § 92 a § 113a 
zákona o vysokých školách). Vo veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti 
školného rozhodoval podľa Čl. 25 bodu 3 štatútu a v súlade s § 92 ods. 16 zákona o vysokých 
školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 rektor. V jednom prípade však oznámenie                  
o „akceptovaní nezaplatenia školného“ vydal v rozpore s citovaným ustanovením prodekan. 
Podľa vyjadrenia dekanky bolo toto oznámenie vydané bez vedomosti o predchádzajúcej 
žiadosti študentky, ktorá bola rektorom zamietnutá.  

 
Kontrolou bolo preukázané porušenie ustanovenia § 92 ods. 16 a § 113a ods. 4 a 11 

zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007. 
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov UKF platnými na rok 2008/2009 so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi účinnými od 1. 9. 2007 
 

Kontrolou preloženej dokumentácie bolo zistené, že ustanovenia čl. 2 Smernice č. 
5/2008 „školné pre občanov SR a členských krajín Európskej únie“ a čl. 4 „Školné pre 
cudzincov mimo členských krajín EÚ“ nie sú v súlade s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 
písm. b) zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007. 
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2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009 
 
          Smernica č. 5/2008 z 15. 4. 2008 stanovuje v prílohe č. 1  „školné za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia“ na sumu 20 000 Sk na akademický rok 2008/2009. Výšku školného 
určil v súlade so zákonom o vysokých školách rektor UKF na návrh dekanov jednotlivých 
fakúlt pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú súbežne vo 
viacerých programoch toho istého stupňa v dennej a  externej forme štúdia. UKF v súlade s  
§ 92 ods. 3 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 zverejnila v mesiaci 
december 2007 na úradnej tabuli a webovej stránke UKF výšku školného a poplatkov 
spojených so štúdiom na vysokej škole pre akademický rok 2008/2009, určenú Dodatkom č. 6 
k Smernici č. 8/2003 z 1. 10. 2007, ktorá platí aj na ďalšie akademické roky, pokiaľ UKF 
neprijme nové znenie. Termíny podania prihlášok boli stanovené do 29. 2. 2008, do              
30. 4. 2008 a do 30. 6. 2008. Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Školné bolo určené a 
zverejnené v súlade s  § 92 ods. 3 a 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od           
1. 9. 2007. 

 
3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách UKF - prijímanie študentov na 
vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia (§ 55 až § 68 
zákona o vysokých školách) 
 

Kontrolná skupina na základe predložených menných zoznamov PF, FF a FPV  
výberovým spôsobom preverila súlad predloženej spisovej dokumentácie vybraných 
študentov uloženej na študijných oddeleniach jednotlivých fakúlt, a to vo vzťahu k ich 
prijatiu, zápisu, forme štúdia a  jeho skončenia v zmysle ustanovení § 55 až 68 zákona 
vysokých školách. Kontrolou predloženej spisovej dokumentácie bolo preukázané, že 
rozhodnutia o prijatí na štúdium na UKF neboli doručované uchádzačom do vlastných rúk 
uchádzača, čím došlo k porušeniu § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách účinného do 31. 8. 
2008.  
 
Záver k bodu 3: 
Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných predpisov UKF s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 
písm. b) zákona o vysokých školách, týkajúci sa definície pojmu „občan členského štátu EÚ“ 
a nesúlad postupu UKF pri doručovaní rozhodnutí o výsledku prijímacieho konania 
uchádzačom s § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách. Bolo tiež preukázané porušenie § 92 
ods. 16 a § 113a ods. 4 a 11 zákona o vysokých školách (akceptovanie nezaplatenia školného 
vydané prodekanom a nesprávne uvádzanie dôvodu úhrady školného). 
 
K bodu 4: 
Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen (ďalej len 
„TU vo Zvolene“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:   Lesnícka fakulta  (LF)  

   Drevárska fakulta (DF)  
   Fakulta ekológie a environmentalistiky  (FEE) 
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1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov TU vo Zvolene so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Predložená dokumentácia a vnútorné predpisy TU vo Zvolene (štatút a Organizačná smernica 
č. 1/2003) sú v súlade s § 92 ods. 4 zákona o vysokých školách v znení účinnom do               
31. 8. 2007.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 

 
Rektor TU vo Zvolene určil školné pre všetky študijné programy na akademický rok 

2007/2008 dňa 8. februára 2007. Posledný deň na podávanie prihlášok na štúdium na 
akademický rok 2007/2008 bol na všetkých fakultách TU vo Zvolene stanovený na               
31. 3. 2007. Napriek skutočnosti, že podľa čl. IX  bod. 1 Organizačnej smernice č.1/2003 „TU 
vo Zvolene zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie 
prihlášok na štúdium školné a poplatky spojené so štúdiom v nasledujúcom akademickom 
roku“, školné nebolo zverejnené v uvedenej lehote, čím došlo  k porušeniu § 92 ods. 11 
zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 ako aj vnútorných predpisov TU 
vo Zvolene.  
 

TU predložila menné zoznamy študentov jednotlivých fakúlt, ktorým vznikla                    
v akademickom roku 2007/2008 povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia. Povinnosť uhradiť školné vznikla v danom akademickom roku 320 študentom TU. 
Výberovým spôsobom bola preverená spisová dokumentácia študentov LF, DF a FEE pričom 
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov 
vydaných na ich základe a zároveň bolo preukázané, že študenti, od ktorých TU vo Zvolene 
požadovala úhradu školného, prekročili štandardnú dĺžku štúdia.  
 
 2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov TU platnými na akademický rok 2008/2009 s 
všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými od 1.9.2007 - kontrolou nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné 
predpisy TU vo Zvolene (štatút a Organizačná smernica č. 1/2008) sú v súlade s § 92 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom  od 1. 9. 2007.  
 
2.2, Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009 
           

TU vo Zvolene zverejnila na úradnej výveske a webovej stránke univerzity informácie 
o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2008/2009 dňa       
21. 2. 2008. Posledný termín podania prihlášky pre 1. stupeň štúdia v akademickom roku 
2008/2009 bol pre všetky fakulty TU stanovený do 31. 3. 2008. Z uvedeného vyplýva, že 
školné pre študijné programy I. stupňa nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote. Bolo 
tým preukázané porušenie § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od  
1. 9. 2007.  
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3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách TU - prijímanie študentov na 
vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia (§ 55 až § 68 
zákona o vysokých školách) 
 

Na základe predložených menných zoznamov LF. DF, FEE TU vo Zvolene bola 
výberovým spôsobom skontrolovaná predložená spisová dokumentácia vybraných študentov, 
a to vo vzťahu k ich prijatiu, zápisu, forme štúdia a  jeho skončenia. Kontrolou nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich 
základe. Prípadné nezrovnalosti boli vykonzultované počas kontroly. 
 
Záver k bodu 4: 
Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2008 
(nedodržanie zákonom stanovenej lehoty zverejnenia školného). 
 
 
K bodu 5: 
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice (ďalej len „TUKE“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:   Stavebná fakulta  (SF)  

   Strojnícka fakulta  (StF) 
   Ekonomická fakulta(EF) 
   Fakulta umení (FU) 

  
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov TUKE so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi účinnými do 31. 8. 2007 - kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné predpisy TUKE (štatút, príloha č. 1 
k štatútu „Poriadok prijímacieho konania TU v Košiciach“ ako aj uznesenie AS TUKE č. 
3/2007 zo dňa 5. 3. 2007, v ktorom sa určuje školné a poplatky spojené so štúdiom 
v akademickom roku 2007/2008) sú v súlade, s § 92 ods. 4 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom do 31. 8. 2007.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2007/2008 
 

Uznesením AS TU v Košiciach č. 3/2007 zo dňa 5. 3. 2007 bolo určené školné 
a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2007/2008. Školné bolo určené vo výške 
20 000 Sk pre FU a 15 000 Sk pre ostatné fakulty TUKE, pričom zverejnené bolo v deň 
určenia. Posledný deň na podávanie prihlášok pre študijný program 1. a 2. stupňa na 
akademický rok 2007/2008 na jednotlivých fakultách bol v termínoch od 30. 11. 2006 (FU), 
28. 2. 2007 (EF) a na niektorých fakultách až do 16. 7. 2007. Z uvedeného vyplýva, že školné 
nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote, čím došlo k porušeniu § 92 ods. 11 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 pre všetky študijné programy, kde bol 
termín podania prihlášky na štúdium stanovený pred 5. 5. 2007 (FU, FVT, EF).   
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TUKE predložila menné zoznamy študentov jednotlivých fakúlt, ktorým vznikla             
v akademickom roku 2007/2008 povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia. Povinnosť uhradiť školné vznikla v danom akademickom roku 279 študentom TUKE. 
Výberovým spôsobom bola preverená spisová dokumentácia študentov, pričom nebolo 
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných 
na ich základe. Zároveň bolo preukázané, že študenti, od ktorých TUKE požadovala úhradu 
školného, prekročili štandardnú dĺžku štúdia.  
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 

2.1. Preverenie súladu interných predpisov TUKE platnými na akademický rok 2008/2009 so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými od 1. 9. 2007 - kontrolou nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné 
predpisy TUKE (Príkaz rektora č. 1/2008, v ktorom sa upravuje výška školného a poplatkov 
spojených so štúdiom v akademickom roku 2008/2009) sú v súlade s § 92 zákona o vysokých 
školách v znení účinnom od 1.9.2007.  
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009 
 

     TUKE v súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 
určila  dňa 8. 1. 2008 (FU a EF) a 3. 3. 2008 pre ostatné fakulty výšku školného a poplatkov 
spojených so štúdiom na TUKE v akademickom roku 2008/2009. Školné bolo zverejnené v deň 
jeho určenia. Výška školného pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo 
študujú súbežne vo viacerých programoch toho istého stupňa v dennej forme štúdia, bola 
určená Príkazom rektora č. 1/2008, a to 20.000 Sk pre FU a 15.000 Sk pre ostatné fakulty 
TUKE. Posledný termín podania prihlášky pre 1. a 2. stupeň štúdia v akademickom roku 
2008/2009 bol pre jednotlivé fakulty stanovený v období od  30. 11. 2007 (FU) a 29. 2. 2008 až 
do 30. 6. 2008. Kontrolou bolo zistené, že školné nebolo zverejnené v zákonom stanovenej 
lehote, čím došlo k porušeniu § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od  
1. 9. 2007 pre študijné programy kde bol termín podania prihlášky stanovený pred dňom  
8. 3. 2008 (EF a FU) alebo 5. 3. 2008. 

 
3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách TUKE - prijímanie študentov na 
vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia (§ 55 až § 68 
zákona o vysokých školách 
 

     Kontrolou predloženej spisovej dokumentácie študentov StF, SF, EF a FU nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich 
základe.  Administratívne nedostatky formálneho charakteru boli odstránené počas kontroly. 

 
Záver k bodu 5: 
Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
do 31. 8. 2007 a § 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2008 (nedodržanie 
zákonom stanovenej lehoty zverejnenia školného). 
 
 
 
 



11 
 

K bodu 6: 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava (ďalej len 
„UCM“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) a Fakulta prírodných vied 
(FPV) 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenia súladu interných predpisov UCM so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.     
Predložené vnútorné predpisy (štatút UCM a dokument „Školné a poplatky spojené so 
štúdiom na akademický rok 2007/2008“) boli v súlade s § 92 zákona o vysokých školách.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2007/2008  

 
Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2007/2008 určil 

v súlade s § 33 štatútu rektor UCM dňa 9.1.2007. Dokument „Školné a poplatky spojené so 
štúdiom na akademický rok 2007/2008“, bol zverejnený na webovej stránke univerzity dňa 
15. 1. 2007. Ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bolo určené vo výške 
21 000,- Sk. Termíny na podávanie prihlášok na bakalárske ako aj magisterské študijné 
programy na akademický rok 2007/2008 boli na UCM a jej fakultách určené v termínoch od 
15. 3. 2007 do 15. 4. 2007. Kontrolou bolo zistené, že školné na akademický rok 2007/2008 
bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom do 31. 8. 2007.   
 
2.  Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov UCM so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 
Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2008/2009 určil 

v súlade s § 33 štatútu rektor UCM dňa 8. 1. 2008. Dokument „Školné a poplatky spojené so 
štúdiom na akademický rok 2008/2009“ je v súlade s § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
Bol však zistený nesúlad definície pojmu „občan členských krajín Európskej únie“ s  § 92 
ods. 9 v spojení  s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.  
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009  

 
Ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bolo vo 

vyššie uvedenom dokumente stanovené vo výške 21 000 Sk. Ročné školné v programoch 
externého štúdia bolo stanovené vo výške 15 000 Sk (informatika), 24 000 Sk pre ostatné 
bakalárske študijné programy a 38 000 Sk pre magisterské študijné programy. Termíny na 
podávanie prihlášok na štúdium v bakalárskych ako aj magisterských študijných programoch 
v akademickom roku 2008/2009 boli na UCM a jej fakultách stanovené v termínoch od         
25. 3. 2008 do 15. 4. 2008. Kontrolou bolo zistené, že školné na akademický rok 2007/2008 
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bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote podľa § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom od 1. 9. 2007.   
 

3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách TUKE - prijímanie študentov na 
vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia (§ 55 až § 68 
zákona o vysokých školách 
 

       Kontrolná skupina preverila náhodným výberom spisovú dokumentáciu študentov na 
Fakulte masmediálnej komunikácie a Fakulte prírodných vied, pričom bolo zistené, že študenti, 
od ktorých bola požadovaná úhrada školného, prekročili štandardnú dĺžku štúdia. O znížení, 
odpustení školného rozhodoval rektor UCM, čo je v súlade s s §92 ods. 16 zákona o vysokých 
školách. Niektorí študenti vo svojich žiadostiach o odpustenie alebo zníženie školného 
uvádzali, že už platili školné na iných vysokých školách, pričom takéto platby dokladovali 
priloženými darovacími zmluvami. Finančný dar samostatnému právnemu subjektu formou 
darovacej zmluvy nemožno však považovať za úhradu školného v zmysle zákona o vysokých 
školách. 

 
      Pri kontrole spisovej dokumentácie študentov vybraných fakúlt ako aj na základe 

vyjadrenia prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu UCM bolo preukázané, 
že rozhodnutia o prijatí na štúdium na UCM neboli doručované uchádzačom do vlastných rúk,. 
Takýmto postupom doručovania uvedených rozhodnutí bol porušený § 58 ods. 7 zákona 
o vysokých školách 

 
4. prešetrenie podania 
 

V rámci vykonávanej kontroly bolo prešetrené podanie, ktoré bolo zaslané na adresu 
Ministerstva školstva SR z webovej adresy. V podaní pisateľ žiada o prešetrenie vyberania 
poplatkov za externé štúdium študentov tretieho ročníka na odboroch marketingová 
a masmediálna komunikácia, pričom študenti nastúpili v akademickom roku 2006/2007 na 
bezplatné štúdium. Pisateľ uvádza, že Občianske združenie pedagógov a pracovníkov pri 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda každý rok ponúka istú formu platených prednášok pre externých 
študentov na ktorých študenti dostávajú viac informácií ako na bežnej hodine. Podľa pisateľa 
konanie tohto združenia porušuje ústavné právo na rovnosť pri vzdelávaní. Ako dôkaz týchto 
tvrdení boli k podaniu doložené rozvrhy.  

 
Kontrolná skupina si vyžiadala stanovisko k uvedenému podaniu študentky pričom bolo 

zistené, že študentka takéhoto mena nie je evidovaná v registri študentov. Je teda zrejmé, že 
podanie bolo zaslané anonymným pisateľom v mene neexistujúcej študentky. UCM podľa 
vyjadrení zodpovedných pracovníkov nespoplatňuje rozvrhy žiadneho štúdia a rozvrhy sú na 
webovej stránke Fakulty masmediálnej  komunikácie UCM voľne prístupné, čo bolo overené aj 
kontrolnou skupinou. Ministerstvo školstva SR nie je v zmysle zákona o vysokých školách 
oprávnené hodnotiť kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, a preto nebolo 
možné vyhodnotiť opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť uvedených anonymných tvrdení.  

 
5. Dary vyberané na UCM v zmysle § 16a) ods. 2 zákona o vysokých školách 
 

Na základe vyžiadania dokladov bolo kontrolnej skupine predložených 20 darovacích 
zmlúv UCM. Darcami boli najmä mesto Trnava, ŽOS Trnava, SACHS Slovakia a. s., ZS 
Energetika, Nadácia J. Korca, Trnavský samosprávny kraj a 3 fyzické osoby, z ktorých 1 bola 
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študentkou UCM (zmluva bola dňa 15. 6. 2007 vystavená na sumu 3000 Sk, pričom v článku 
1 bod 2 tejto zmluvy je uvedené, že „obdarovaný chápe dar ako dobrovoľný príspevok na 
zlepšenie materiálno-technických podmienok vzdelávacieho procesu na UCM). Uvedené 
zmluvy boli účelovo viazané predovšetkým na skvalitnenie podmienok výučby, na 
konferencie, financovanie študentského časopisu, študentský klub a športovú činnosť. 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 
Poznámka:  
Podľa § 628 Občianskeho zákonníka „ Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva 
alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma“. Darovacia zmluva teda vzniká 
súhlasným prejavom vôle darcu a obdarovaného. Je to akt dobrovoľný, pričom dobrovoľnosť 
znamená, že sa niečo poskytuje inému bez právnej povinnosti mu to poskytnúť. 
V nadväznosti na vyššie uvedenú citáciu ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka                 
a vysvetliviek k tomuto ustanoveniu, ide o dobrovoľný akt medzi dvoma zmluvnými stranami 
do ktorého Ministerstvo školstva SR nemá kompetencie zasahovať. 
 
Záver k bodu 6: 
Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných predpisov UCM s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 
písm. b) zákona o vysokých školách, týkajúci sa definície pojmu „občan členského štátu EÚ“ 
a nesúlad postupu UCM pri doručovaní rozhodnutí o výsledku prijímacieho konania 
uchádzačom s § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.  
 

 
K bodu 7: 
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Ul. Jána Kollára č. 22, 974 01 Banská Bystrica 
(ďalej len „AU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: Fakulta múzických umení (FMU) a Fakulta výtvarných umení (FVU) 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov AU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vnútorné predpisy AU 
platné v akademickom roku 2007/2008 sú v súlade so zákonom o vysokých školách.  

 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008  

 
Výšku školného na akademický rok 2007/2008 určuje doplnok č. 3 smernice č. 58 – 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na AU v Banskej Bystrici, pričom v bode 1 je určené 
školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na všetkých fakultách AU vo výške 44 500 Sk 
na akademický rok. Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na AU  boli 
stanovené v termínoch do 30. 11. 2006, 31. 1. 2007, 31. 3. 2007 a do 15. 6. 2007. Informácie, 
týkajúce sa možností štúdia na AU, termínov na podávanie prihlášok na štúdium, termínov 
konania prijímacích skúšok, podmienok prijatia na štúdium požiadaviek na prijímaciu skúšku 
a výška poplatkov, boli zverejnené tak na web stránke AU dňa 3. 10. 2007, ako aj v publikácii 
„Pred štartom na VŠ 2007-2008“. Nakoľko doplnok č. 3 upravujúci školné nadobudol 
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účinnosť 1. 9. 2007 a školné bolo zverejnené dňa 3. 10. 2007, pričom prvý termín na 
podávanie prihlášok na štúdium na jednotlivé fakulty AU bol stanovený na 30. 11. 2006, je 
zrejmé, že školné na akademický rok 2007/2008 nebolo zverejnené v zákonom stanovenej 
lehote  podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007. Vo 
veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti školného rozhodoval rektor, 
pričom k žiadostiam o odpustenie školného sa vyjadroval dekan fakulty.  
 

Kontrolou bolo zistené, že došlo k porušeniu § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom do 31. 8. 2007 tým, že školné nebolo zverejnené v zákonom stanovenej 
lehote.  
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov AU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi 
 

Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných predpisov AU, týkajúci sa definície pojmu 
„občan členských štátov EÚ“ s § 92 ods. 9 v spojení  s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých 
školách v znení účinnom od 1. 9. 2007.   

 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2008/2009 

 
Výšku školného na akademický rok 2008/2009 určuje doplnok č. 5 smernice č. 58 – 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na AU v Banskej Bystrici, pričom v bode 1 je určené 
školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na všetkých fakultách AU vo výške 43 500 Sk 
na akademický rok. Vo veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti školného 
rozhodoval rektor, pričom k žiadostiam o odpustenie školného sa vyjadroval dekan fakulty. 
Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2008/2009 
na AU  boli stanovené  v termínoch do 30. 11. 2007, 31. 1. 2008, 31. 3. 2008 a do 30. 6. 2008 
a 31. 7. 2008. Informácie, týkajúce sa možností štúdia na AU, termínov na podávanie 
prihlášok na štúdium, termínov konania prijímacích skúšok, podmienok prijatia na štúdium 
požiadaviek na prijímaciu skúšku a výška poplatkov, boli zverejnené tak na web stránke AU 
dňa 6. 12. 2007 a na zverejnenie v publikácii „Pred štartom na VŠ 2008-2009“ boli zaslané 
12. 10. 2007. Doplnok č. 5, upravujúci školné na akademický rok 2008/2009, nadobudol 
účinnosť dňa 1. 1. 2008 a školné bolo zverejnené dňa 6. 12. 2007, pričom prvý termín na 
podávanie prihlášok na štúdium na jednotlivé fakulty AU bol stanovený na 30. 11. 2007.   

 
Kontrolou bolo zistené, že došlo k porušeniu § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách 

v znení účinnom od 1. 9. 2007 tým, že školné na akademický rok 2008/2009 nebolo 
zverejnené v zákonom stanovenej lehote.  
 
 
3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách AU  

 
Bolo zistené, že rozhodnutia o prijatí na štúdium na FMU neboli v súlade s § 58 ods. 8 

zákona o vysokých školách, nakoľko neobsahovali poučenie o možnosti podať žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia, a neboli doručované uchádzačom do vlastných rúk.  
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Záver k bodu 7: 
 
Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných predpisov AU s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 

ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách, týkajúci sa definície pojmu „občan členského 
štátu EÚ“ a nesúlad postupu AU pri doručovaní rozhodnutí o výsledku prijímacieho konania 
uchádzačom s § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.  Bolo taktiež preukázané porušenie       
§ 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 14 
zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 tým, že školné nebolo zverejnené 
v zákonom stanovenej lehote.  
 
 
K bodu 8: 
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Nám. Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok 
(ďalej len „KU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: Pedagogická fakulta  (PF KU), Filozofická fakulta (FF KU) a Fakulta 
zdravotníctva (FZ KU) 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov KU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi 
 

Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že ustanovenia štatútu, ako aj 
vnútorných predpisov KU sú v súlade  s § 92 ods. 4, 11 a 13 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom do 1. 9. 2007, ako aj s  § 92 ods. 3, 14 a 16 zákona o vysokých školách 
v aktuálnom znení.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 
 
Pedagogická fakulta  

 
Podľa podmienok na prijatie na štúdium na PF KU pre akademický rok 2007/2008, 

schválených AS PF KU dňa 11. 10. 2006, bol termín podania prihlášky na štúdium stanovený 
na 28. 2. 2007. Z uvedeného je zrejmé, že školné bolo PF KU zverejnené v zákonom 
stanovenej lehote. V rozpore s § 92 ods. 4 a 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
do 31. 8. 2007 je však skutočnosť, že školné bolo určené na jednotlivé semestre (v zmysle 
zákona sa určuje ročné školné) a bolo určené a zverejnené fakultou, a nie verejnou vysokou 
školou. Ďalej bolo zistené, že o odpustení školného rozhodoval dekan PF, čo je v rozpore        
s  § 92 ods. 13 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007, ako aj s  § 92 ods. 
16 zákona o vysokých školách v aktuálnom znení.  
 

Pri kontrole spisovej dokumentácie náhodne vybraných študentov bolo zistené 
nesprávne uvádzanie dôvodov úhrady školného u študentov prijatých na štúdium pred           
1. 9. 2007, keď dôvod úhrady školného sa odvolával na § 92 ods. 4 zákona o vysokých 
školách, a nie na § 113a zákona o vysokých školách. Taktiež bolo zistené neoprávnené 
požadovanie poplatkov za dizertačnú skúšku, obhajobu práce a za vydanie diplomu pri 
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externom PhD. štúdiu. čo je v rozpore s § 92 ods. 10 zákona o vysokých školách, podľa 
ktorého je poplatok možné požadovať len za doklady vystavené v cudzom jazyku a za kópie 
dokladov samotných. 
  
Filozofická fakulta (FF KU) 
 

Podľa čl. II bod 3 študijného poriadku FF KU podmienky pre prijatie na štúdium 
zverejňuje dekan fakulty oznámením najneskôr 1. decembra a termín podávania prihlášok je 
do 1. marca bežného roka. Informácie o prijímacom konaní na štúdium boli zverejnené na 
webovej stránke fakulty, úradnej výveske fakulty a v rôznych publikáciách. Termín na 
podanie prihlášky pre prvé kolo prijímacieho konania bol fakultou určený pre prvý stupeň 
štúdia na 1. 3. 2007 a pre druhý stupeň štúdia na  30. 5. 2007.  
 

Návrh poplatkov spojených so štúdiom na FF KU na akademický rok 2007/2008 bol 
schválený Akademickým senátom FF KU a následne bola ich výška navrhnutá aj v „Smernici 
dekana fakulty, ktorou sa stanovujú administratívne poplatky na FF KU pre akademický rok 
2007/2008“ zo dňa 11. 4. 2007. Z predloženej písomnej korešpondencie vyplýva, že dekan FF 
KU opakovane žiadal rektora KU o určenie výšky školného na návrh fakulty a nakoľko mu 
nebola doručená žiadna odpoveď, školné zverejnila fakulta. Porovnaním dátumu schválenia 
školného AS FF KU a jeho navrhnutia v uvedenej smernici dekana FF KU s určenými 
termínmi na podávanie prihlášok na štúdium je zrejmé, že výška školného nebola zverejnená 
v zákonom stanovenej lehote podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
do 31. 8. 2007.   

 
Vo veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti školného rozhodoval 

rektor KU, čo je v súlade s § 92 ods. 13 zákona o vysokých školách v znení platnom do 
31.8.2007. V jednom z kontrolovaných prípadov však bolo zistené, že v rozpore s citovaným 
ustanovením odpustenie školného zamietol dekan FF KU.   

 
Fakulta zdravotníctva 
 

Termín podávania prihlášok na štúdium v akademickom roku 2007/2008 na FZ KU 
bol stanovený do 1. 3. 2007. V čl. II bod 8 smernice dekana o administratívnych poplatkoch  
č. 01/60/2007 z 26. 6. 2007 je stanovená výška poplatku za nadštandardnú dĺžku štúdia 
10 000 Sk ročne. Tieto informácie boli zverejnené na webovej stránke fakulty.. Kontrolou 
bolo zistené, že výška školného za nadštandardnú dĺžku štúdia nebola zverejnená v zákonom 
stanovenej lehote podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do           
31. 8. 2007.   

 
Rozhodnutím dekana FZ KU bolo školné za nadštandardnú dĺžku štúdia 

v akademickom roku 2007/2008 odpustené jednej študentke. Takýto postup je v rozpore s  
§ 92 ods. 13 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 

 
Ďalej bolo zistené, že FZ KU v niektorých prípadoch nesprávne uvádzala dôvody na 

úhradu školného podľa § 92 namiesto § 113a zákona o vysokých školách.  
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2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že ustanovenia štatútu, ako aj 
vnútorných predpisov KU sú s  § 92 ods. 3, 14 a 16 zákona o vysokých školách v aktuálnom 
znení.  
 
2.2. Zverejnenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom, oprávnenosti ich výberu 
a spôsob odpustenia ich úhrady na jednotlivých fakultách KU 
 
Pedagogická fakulta  
 

Podľa podmienok na prijatie na štúdium na PF KU pre akademický rok 2008/2009, 
schválených AS PF KU dňa 22. 05. 2007 termín podania prihlášky na štúdium bol stanovený 
do 29. 2. 2008. PF KU nepreukázala navrhnutie školného na príslušný akademický rok 
a súčasne nebolo zistené, že by k takémuto návrhu bola zo strany vysokej školy (rektorátu) 
vyzvaná. Keďže školné 4500 Sk za semester a ostatné poplatky spojené so štúdiom zostali 
v pôvodnej výške ako v predchádzajúcom akademickom roku, a táto výška poplatku bola 
fakultou aj zverejnená, zákonom stanovená lehota ich zverejnenia bola dodržaná. Kontrolou 
bolo zistené porušenie ustanovenia § 92 ods. 3 a 14 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom od 1. 9. 2007 tým, že školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 
2008/2009 neboli určené a zverejnené vysokou školou ale fakultou.  

 
Filozofická fakulta  
 

Výška školného  a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2008/2009 
bola prerokovaná na zasadnutí vedenia FF KU dňa 15.1.2008, pričom ich výška nebola na 
akademický rok 2008/2009 zmenená a bola ponechaná na rovnakej úrovni, ako pre 
akademický rok 2007/2008, a to v prípade ročného školného pre študijné programy prvého 
a druhého stupňa 20 000 Sk. Termín na podanie prihlášky pre prvé kolo prijímacieho konania 
bol určený pre prvý stupeň štúdia na 1. 3. 2008 s predĺžením termínu do 21.3.2008. 
Z uvedeného vyplýva, že výška školného pre uchádzačov o prvý stupeň štúdia bola 
s ohľadom na predĺžený termín podávania prihlášok zverejnená v zákonom stanovenom 
termíne.  Z predložených dokladov zo dňa 10. 4. 2008 je zrejmé, že fakulta navrhla výšku 
školného a žiadala o jeho určenie vysokou školou. Výška školného a poplatkov spojených so 
štúdiom bola zverejnená vo výveskách pre študentov a na webovej stránke fakulty.  

 
Podľa menného zoznamu študentov, ktorý predložila FF KU, bolo na akademický rok 

2008/2009 schválené „nadštandardné štúdium“ 55 študentom. Od týchto študentov bola 
v akademickom roku 2008/2009 požadovaná úhrada školného. Kontrolou spisovej 
dokumentácie študentov bolo preukázané, že uvedení študenti prekročili štandardnú dĺžku 
štúdia.  

 
Fakulta zdravotníctva 
 

Termín podávania prihlášok na štúdium v akademickom roku 2008/2009 na FZ KU 
bol stanovený do 31. 3. 2008, pričom informácie o termínoch podávania prihlášok na štúdium 
a boli zverejnené na webovej stránke fakulty. Školné a poplatky spojené so štúdiom na FZ 
KU boli schválené AS FZ KU dňa 12. 6. 2008, pričom výška školného „za každý ďalší rok 
štúdia nad štandardnú dĺžku štúdia“ bola 15 000 Sk. Dekan FZ KU svojím listom zo dňa       
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23. 6. 2008 požiadal rektora KU o určenie takto schválenej výšky školného. Kontrolou bolo 
zistené, že bol porušený § 92 ods. 3 a 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 
1.9.2007 a to tým, že školné neurčila a nezverejnila vysoká škola a zároveň nebolo zverejnené 
v zákonom stanovenej lehote. 

 
3. Podmienky vysokoškolského štúdia na KU - prijímanie študentov na vysokoškolské 
štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia - PF 
 

Podmienky vysokoškolského štúdia na KU upravuje študijný poriadok KU, ktorý bol 
schválený akademickým senátom KU dňa 27. 9. 2002. Kontrolou predloženej dokumentácie 
bolo preukázané, že študenti sa riadne prihlásili na externé štúdium na základe prihlášok na 
vysokoškolské štúdium, ktoré boli riadne prijaté a zaevidované PF KU pod poradovým 
číslom. Listom dekana PF KU bola týmto študentom zaslaná informácia, že „na základe 
možností, ktoré PF KU v Ružomberku má“ nemôžu byť prijatí na zvolenú formu štúdia. 
Zároveň im bolo oznámené, že PF KU je „pripravená prijať ich na dennú formu štúdia 
uskutočňovaného kombinovanou metódou“. Na základe tejto skutočnosti, jednotliví študenti 
požiadali o preregistrovanie svojej prihlášky na dennú formu štúdia kombinovanou metódou, 
na základe čoho bolo následne vydané rozhodnutie dekana PF KU, ktorým ich prijal na dennú 
formu štúdia kombinovanou metódou. Štúdium takto prijatých študentov prebiehalo v piatok 
a v sobotu v blokoch. Podľa § 60 ods. 2 zákona o vysokých školách „dennú formu štúdia 
charakterizuje denná účasť študentov na vzdelávacích činnostiach“, ktorými sú najmä 
prednáška, seminár, cvičenie. I keď organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom 
vysokej školy (§ 23 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách) je v samosprávnej pôsobnosti 
fakulty, organizácia štúdia študentov prijatých na štúdium v dennej forme štúdia 
kombinovanou metódou tak, že sa štúdium uskutočňuje len v uvedených dňoch, nezodpovedá 
charakteristike dennej formy štúdia.  

 
Na ďalších kontrolovaných fakultách KU neboli vyššie uvedené postupy prijímania 

študentov na dennú formu štúdia kombinovanou metódou realizované. 
 
Podľa čl. 2 bodu 15 študijného poriadku PF KU schváleného AS PF KU dňa              

5. 5. 2004 a 13. 3. 2007 „rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania sa doručuje 
uchádzačovi poštou alebo osobne“. Podľa § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách sa 
„ rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí doručiť uchádzačovi do vlastných rúk“. 
Doručovanie rozhodnutí o výsledku prijímacieho konania do vlastných rúk nebolo PF KU 
preukázané. Podľa vyjadrenia študijného oddelenia sú tieto rozhodnutia uvedeným spôsobom 
doručované len uchádzačom, ktorí neboli na štúdium prijatí.  
 
Záver k bodu 8: 

 
Kontrolou bolo zistené porušenie ustanovení § 92 ods. 4, 10, 11 a 13 zákona 

o vysokých školách znení účinnom do 31. 8. 2007 a ustanovení § 92 ods. 3, 13, 14 a 16 
zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 (tým, že školné neurčila 
a nezverejnila vysoká škola, že školné v niektorých prípadoch nebolo zverejnené v zákonom 
stanovenej lehote ako aj  tým, že o odpustení školného rozhodovali na niektorých fakultách 
dekani a taktiež neoprávneným požadovaním poplatkov za dizertačnú skúšku, obhajobu práce 
a za vydanie diplomu pri externom PhD. štúdiu). Bolo taktiež zistené porušenie § 58 ods. 8 
zákona o vysokých školách (rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania neboli doručované 
uchádzačom do vlastných rúk). 
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Ďalej bolo zistené nesprávne uvádzanie dôvodov na úhradu školného od študentov 

prijatých na štúdium pred 1. 9. 2007, keď dôvod úhrady školného sa odvolával na § 92 ods. 4 
zákona o vysokých školách a nie na § 113a zákona o vysokých školách.  

 
Kontrolou organizácie štúdia na PF KU bolo zistené, že štúdium v dennej forme 

kombinovanou metódou tak, že sa štúdium uskutočňuje len v piatok a sobotu, nezodpovedá 
charakteristike dennej formy štúdia podľa § 60 ods. 2 zákona o vysokých školách.   
 
 
K bodu 9: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 
(ďalej len „SPU“) 
 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: Fakulta agrobiológie a potravinárskych zdrojov (FAPZ), Fakulta 
ekonomiky a manažmentu (FEM), Technická fakulta (TF), Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva (FZKI)  
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 

 
1.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov SPU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi – kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vnútorné predpisy SPU a jej 
jednotlivých fakúlt sú v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2007/2008 
 

V zmysle Čl.3 bod 9 Poriadku poplatkov rozhodnutie o určení výšky školného na 
príslušnej fakulte vydáva rektor SPU do 30. 11. príslušného kalendárneho roka.  Školné za 
nadštandardnú dĺžku štúdia na akademický rok 2007/2008 bolo schválené na zasadnutí 
Vedenia SPU a vydané rektorom dňa 20. 11. 2006.  Pre jednotlivé fakulty bola určená rôzna 
výška školného, pričom najnižšie školné bolo na Fakulte biotechnológie a potravinárstva      
(9 000 Sk pre dennú aj externú formu štúdia pre študijné programy I. stupňa a 13 000 Sk pre 
študijné programy II. stupňa) a najvyššie školné na Fakulte ekonomiky a manažmentu (29 000 
Sk pre dennú aj externú formu štúdia pre študijné programy I. stupňa a 36 000 Sk pre študijné 
programy II. stupňa). Študenti končiaci štúdium v študijných programoch, ktorí mali úspešne 
ukončené všetky skúšky, ale neukončili štúdium štátnou skúškou, boli povinní uhradiť 50 % 
školného v príslušnom akademickom roku. Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské 
štúdium na SPU v akademickom roku 2007/2008 boli podľa predloženej dokumentácie 
stanovené pre jednotlivé fakulty v období od 16. 3. 2007 do 20. 4. 2007 a informácie o výške 
školného a poplatkov spojených so štúdiom boli zverejnené dňa 18. 12. 2006. Kontrolou  bolo 
zistené, že školné bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote.   
  
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009  
 
2.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov SPU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi   
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Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že ustanovenia štatútu a interných 
predpisov, upravujúce určenie školného, jeho zverejnenie a odpustenie resp. zníženie, sú 
v súlade so zákonom o vysokých školách avšak  definícia pojmu „členský štát EÚ“ vo 
vnútorných predpisoch (Čl. 19 ods. 1 a Čl. 20 ods. 1 a 5 štatútu ako aj Čl. 1 ods. 4 Poriadku 
poplatkov 14/2008) nie je v súlade s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona 
o vysokých školách.   
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2008/2009  
 
           V zmysle Čl.3 bod 16 Poriadku poplatkov 14/2008: „Rozhodnutie o určení výšky 
školného na príslušnej fakulte vydáva rektor SPU najneskôr do 10. decembra príslušného 
kalendárneho roka na tlačive, ktoré tvorí prílohu k tejto smernici“.  Školné za nadštandardnú 
dĺžku štúdia  a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2008/2009 boli schválené na 
zasadnutí Vedenia SPU a vydané rektorom dňa 26. 11. 2007. Školné na jednotlivých 
fakultách pre študijné programy I. a II. stupňa sa pohybovalo od 12 000 Sk do 36 000 Sk.      
Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na SPU v akademickom roku 
2008/2009 boli podľa predloženej dokumentácie stanovené pre jednotlivé fakulty v období od 
17. 3. 2008 do 25. 4. 2008, pričom informácie o výške školného a poplatkov spojených so 
štúdiom boli zverejnené dňa 21. 12. 2007. Kontrolou bolo zistené, že školné bolo zverejnené 
v zákonom stanovenej lehote.   
 
3. Preverenie výberu školného na vybraných fakultách SPU 
 

Pri kontrole osobných spisov študentov metódou náhodného výberu za akademické 
roky 2007/2008 a 2008/2009 bolo zistené, že dekani fakúlt rozhodovali o úhrade školného vo 
forme splátok. Rozdelenie úhrady školného na dve splátky je však považované za odloženie 
termínu splatnosti časti školného, a preto v tejto veci podľa § 92 ods. 16 zákona o vysokých 
školách rozhoduje rektor a nie dekan fakulty.  
 

Taktiež bolo zistené porušenie § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách tým, že 
rozhodnutia o prijatí na štúdium neboli doručované uchádzačom do vlastných rúk. 
V niektorých prípadoch bola nesprávne vyhodnotená povinnosť úhrady školného čím došlo 
k porušeniu § 92  ods. 6 a § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách. 
 
Záver k bodu 9: 
Kontrolou bolo zistené porušenie ustanovenia § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách  
(o rozložení úhrady školného formou splátok rozhodovali dekani fakúlt) a § 58 ods. 8 
citovaného zákona (rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania uchádzačom neboli 
doručované do vlastných rúk). Taktiež bol zistený nesúlad vnútorných predpisov SPU s § 92 
ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách v znení účinnom od             
1. 9. 2007 (nesprávna definícia pojmu „občan členského štátu EU“). Ďalej bolo zistené, že 
v niektorých prípadoch bola nesprávne vyhodnotená povinnosť úhrady školného  v zmysle     
§ 92 ods. 6 a § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách (Fakulta agrobiológie 
a potravinových zdrojov). 
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K bodu 10: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len 
„STU“) a Materiálovotechnologická fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava - 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: Fakulta architektúry (FA), Stavebná fakulta (SvF), Fakulta informatiky 
a informačných technológií (FIIT) a Materiálovo-technologická fakulta (MTF) 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov STU so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
Kontrolou predloženej dokumentácie bol zistený nesúlad vnútorných predpisov STU   

(Čl. 23, bod 3 štatútu a  Čl. II, časť A, bod 3 Smernice STU 9/2006-N) s ustanovením § 92 
ods. 4 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007, podľa ktorého malo byť 
školné pre študentov jednotlivých fakúlt určené verejnou vysokou školou na návrh fakulty a 
nie dekanom príslušnej fakulty. Tento nesúlad sa následne prejavil v interných predpisoch 
jednotlivých fakúlt. Taktiež bol zistený nesúlad uvedených vnútorných predpisov s § 92 ods. 
11 citovaného zákona.  Podľa Čl. II  bod. 11 Smernice STU 9/2006-N sa výška školného na 
jednotlivých fakultách STU určuje príkazom dekana fakulty a fakulty ich zverejňujú  
najneskôr dva mesiace pred termínom ukončenia prijímania prihlášok na štúdium. Poplatky za 
štúdium a podrobnosti o platení školného sú potom následne upravené v príkazoch dekanov 
jednotlivých fakúlt. 

.  
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2007/2008 na 
jednotlivých fakultách STU: 
 
Fakulta architektúry (FA) 
 

V príkaze dekana FA č. 1/2006 upraveného dodatkom č. 2 zo dňa 3. 4. 2007, ktorého 
deň zverejnenia fakulta nepreukázala, je v Čl. 1 bod 1 stanovená suma školného vo výške  
8 544,- Sk pre študenta, ktorý prekročil štandardnú dĺžka štúdia o jeden rok a v bode 2 vo 
výške 20 000,- Sk pre študenta, ktorý prekročil štandardnú dĺžka štúdia o dva roky. Termíny 
na podávanie prihlášok na štúdium na FA boli určené pre študijné programy I. stupňa do      
30. 11. 2006 a pre študijné programy II. stupňa do 12. 4. 2007.  Z uvedeného vyplýva, že 
výška školného pre uchádzačov o štúdium 1. stupňa na FA  nebola zverejnená vysokou školou 
a nebola dodržaná lehota zverejnenia v zmysle § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách 
v znení platnom do 31. 8. 2007.  
 
Stavebná fakulta  
             

Výška školného za nadštandardnú dĺžku štúdia bola stanovená na 5 000 Sk za rok 
štúdia v prvom a druhom stupni štúdia. Termín na podanie prihlášky pre prvé kolo 
prijímacieho konania bol určený pre prvý stupeň štúdia na 31. 3. 2007 a pre druhý stupeň 
štúdia na  31. 5. 2007. Z uvedeného vyplýva, že výška školného pre uchádzačov o prvý stupeň 
štúdia nebola zverejnená v termíne v zmysle § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení 
platnom do 1. 9. 2007.   
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Fakulta informatiky a informačných technológií  
 

Výška školného bola určená od 8 000 Sk do 16 000 Sk za akademický rok pre študijné 
programy v prvom stupni a od 11 000 Sk do 19 000 Sk za akademický rok pre študijné 
programy v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Termíny na podávanie prihlášok na 
štúdium pre akademický rok 2007/2008 stanovené pre prvý a druhý stupeň štúdia do  
28. 2. 2007. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že výška školného pre uchádzačov 
o štúdium bola zverejnená v zákonom stanovenej lehote. V rozpore s § 92 ods. 4 a 11 zákona 
o vysokých školách je však skutočnosť, že školné určoval dekan fakulty a nie verejná vysoká 
škola. Vo veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti školného nerozhodoval 
rektor, ale dekan fakulty, čo je v rozpore tak s § 92 ods. 13 zákona o vysokých školách 
v znení platnom do 31. 8. 2007, ako aj s  § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách 
v aktuálnom znení.  

 
Materiálovo-technologická fakulta  
 

Výška školného na akademický rok 2007/2008 bola určená príkazom dekana MTF 
STU č. 4/2006 zo dňa 31. 1. 2007 vo výške 10 000 Sk pre bakalárske štúdium (5 000 
Sk/semester) a pre inžinierske štúdium 15 000 Sk (7 500 Sk/semester). Materiál bol 
zverejnený v deň vydania. Termíny na podávanie prihlášok na štúdium pre akademický rok 
2007/2008 boli  stanovené pre prvý stupeň štúdia na deň 31. 3. 2007 a pre druhý stupeň štúdia 
na deň 31. 5. 2007. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že výška školného pre 
uchádzačov o štúdium bola zverejnená v zákonom stanovenom termíne.  

 
Kontrolou spisovej dokumentácie študentov bolo zistené, že fakulta v niektorých 

prípadoch požadovala školné za súbežné štúdium na základe rozhodnutia podľa § 71 ods. 3 
písm. e) zákona  o vysokých školách. Školné však malo byť požadované za presiahnutie 
štandardnej dĺžky štúdia podľa § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách.  
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov STU platnými na rok 2008/2009 so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi účinnými od 1. 9. 2007 

 
Kontrolou predloženej dokumentácie bol zistený nesúlad štatútu a Smernice STU 

5/2007-N zo dňa 30. 11. 2007 s § 92 ods. 3 a 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
od 1. 9. 2007. Školné pre študentov jednotlivých fakúlt malo byť v zmysle citovaných 
ustanovení zákona o vysokých školách určené a zverejnené vysokou školou na návrh fakulty 
a nie dekanmi príslušných fakúlt, ako je uvedené v štatúte a citovanej smernici. Tento nesúlad 
sa následne prejavil v interných predpisoch jednotlivých fakúlt, podľa ktorých fakulty pri 
určovaní a zverejňovaní školného aj postupovali.  

 
       Ďalej bolo zistené, že v Smernici STU č. 5/2007-N na akademický rok 2008/2009 je 
nesprávne definovaný názov Čl. II, časť A „Školné pre študentov z krajín EÚ“, bod 1 a časť B 
„Školné pre študentov z krajín mimo EÚ“. Tieto definície nie sú v súlade s § 92 ods. 9 
v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007. 
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2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009 
 
Fakulta architektúry (FA) 
 
 Výška školného  a poplatkov spojených so štúdiom bola v nadväznosti na Smernicu 
STU č. 9/2006-N ustanovená v čl. II časť A bod. 3 Príkazu dekana FA STU č. 1/2008 zo dňa  
5. 2. 2008 zverejneného v deň vydania vo výške 8 700,- Sk za prvý rok a 20 000 Sk za ďalší 
rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Termíny na podávanie prihlášok na štúdium            
I. stupňa boli stanovené do 25. 11. 2007 a na štúdium  II. stupňa do 10. 4. 2008. Z  uvedeného 
vyplýva, že výška školného pre uchádzačov o štúdium 1. stupňa nebola zverejnená v termíne 
v zmysle  § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách.  
 
Stavebná fakulta (SvF) 
  

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia na akademický rok 2008/2009 upravuje 
Smernica č.2/2008 z 30. 1. 2008, ktorá bola zverejnená 31. 1. 2008.  Výška školného je     
v Čl. II. tejto smernice stanovená na 10 000,- Sk za rok štúdia v bakalárskom stupni a 10 000,- 
Sk za rok štúdia v inžinierskom stupni a 2 000,- Sk pre študentov, ktorí prekračujú štandardnú 
dĺžku štúdia, ale majú plný počet kreditov a na ukončenie štúdia im ostáva v akademickom 
roku 2008/2009 len vykonanie štátnych skúšok. Termín na podanie prihlášky pre prvé kolo 
prijímacieho konania bol určený pre študijné odbory I. stupňa do 31. 3. 2008 a pre študijné 
odbory II. stupňa do 31. 5. 2008.  Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že výška školného 
pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2008/2009 bola zverejnená v zákonom 
stanovenej lehote.  

 
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) 
 
 Výška školného na akademický rok 2008/2009 bola zverejnená 31. 12. 2007 na 
základe určenia príkazom dekana FIIT STU č. 2/2006 z decembra 2007 v  zmysle Čl. 1 bodu 
3 a 4 Smernice dekana FIIT č. 6/2007. Výška školného bola určovaná podľa splnenia 
podmienok štúdia a to od 12 000 Sk do 20 000 Sk za akademický rok pre študijné programy    
v prvom stupni a od 17 000 Sk do 25 000 Sk za akademický rok pre študijné programy 
v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Termíny na podávanie prihlášok na štúdium boli 
pre študijné odbory I. stupňa stanovené do 29. 2. 2007 a pre študijné odbory II. stupňa do    
16. 5. 2008. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že výška školného pre uchádzačov 
o štúdium bola zverejnená v zákonom stanovenej lehote.  
 
Fakulta materiálovo-technologická (MTF) 
 

Školné na akademický rok 2008/2009 bolo určené príkazom dekana MTF STU          
č. 2/2008 zo dňa 31. 1. 2008, ktorý bol zverejnený v deň vydania. Výška školného bola 
stanovená na 10 000 Sk pre bakalárske štúdium (5 000 Sk/semester) a pre inžinierske štúdium 
15 000 Sk (7 500 Sk/semester). Termíny na podávanie prihlášok na štúdium pre akademický 
rok 2008/2009 boli stanovené pre študijné programy I. stupňa do 31. 3. 2008 a pre študijné 
programy druhého stupňa do 15. 5. 2007. Z uvedených skutočností vyplýva, že výška 
školného pre uchádzačov o štúdium bola zverejnená v zákonom stanovenej lehote.  
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3. Podmienky vysokoškolského štúdia na Materiálovo-technologickej  
 
3.1. Prijímanie študentov na vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na 
dennú formu štúdia 
 
       Kontrolná skupina preverila súlad predloženej dokumentácie študentov MTF STU 
uloženej na študijnom oddelení fakulty, a to vo vzťahu k ich prijatiu, nasledovného prechodu 
z externej formy na dennú formu štúdia a porovnala prijaté opatrenia s ustanoveniami  
§ 55 až 68  zákona o vysokých školách. Bolo zistené, že študenti sa prihlásili  na denné 
štúdiom na základe prihlášok na vysokoškolské štúdium, ktoré boli prijaté a zaevidované 
MTF pod poradovým číslom. Jednotliví študenti predložili MTF prihlášku na štúdium na 
vysokej škole formou externého štúdia. Listom študijného oddelenia MTF zo dňa 27. 6. 2007 
bola študentom zaslaná informácia o prijatí na externé štúdium s uvedením registračného čísla 
prihlášky. Zároveň bol uchádzač o externé štúdium informovaný o možnosti prestúpiť na 
dennú formu štúdia, a to predovšetkým z dôvodu „legislatívnej nevyjasnenosti vo financovaní 
externého štúdia“ a „neúmerného ekonomickému tlaku v dôsledku finančného 
poddimenzovania dotácie externej formy štúdia“. Na základe tejto skutočnosti, študenti 
potvrdili svojim podpisom žiadosť o preregistrovanie svojej prihlášky na dennú formu štúdia 
dištančno-prezentačnou metódou a následne bolo vydané rozhodnutie dekana MTF o ich 
prijatí na zvolenú formu štúdia. Takýto postup dekana MTF pri prijímaní  študentov, resp. ich 
preregistrácii z externej na dennú formu štúdia kombinovanou metódou, nebol v rozpore s § 
55 až 68 zákona o vysokých školách. Kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení zákona 
o vysokých školách. 
 
Záver k bodu 10: 
 

Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných predpisov STU s § 4 a 11 zákona o vysokých 
školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 3 a 14 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom od 1. 9. 2007, ktorý sa následne prejavil vo vnútorných predpisoch jednotlivých 
fakúlt, podľa ktorých fakulty aj konali, čím došlo k porušeniu citovaných ustanovení (školné 
nebolo určené verejnou vysokou školou a na niektorých fakultách STU nebolo zverejnené 
v zákonom stanovenej lehote). 
 

Ďalej bol zistený nesúlad vnútorných predpisov STU s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 
písm. b) zákona o vysokých školách (nesprávna definícia pojmu „občan členského štátu EÚ“. 
 

Kontrolou bolo taktiež zistené porušenie ustanovení § 92 ods. 13 zákona o vysokých 
školách znení účinnom do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom od  1. 9. 2007 (vo veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti 
školného nerozhodoval rektor, ale dekan fakulty) a uvádzanie nesprávneho dôvodu 
požadovania úhrady školného za súbežné štúdium v prípade viacerých študentov MTF STU 
(na študentov sa vzťahovalo ustanovenie § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách, na 
základe ktorého bolo možné požadovať školné len za presiahnutie štandardnej dĺžky štúdia). 
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K bodu 11: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej 
len „UMB“) 
výsledný materiál z kontroly: záznam 
 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani 
interných predpisov vydaných na ich základe. Pri preverení predloženej spisovej 
dokumentácie študentov náhodným výberom podľa predloženého zoznamu bolo preukázané, 
že všetci študenti, od ktorých bolo požadované školné, prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
a školné bolo požadované oprávnene a v súlade so zákonom o vysokých školách. Vzhľadom 
na tieto skutočnosti  bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly. 

 

K bodu 12: 
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach,  Komenského 73, 041 81  Košice (ďalej 
len „UVL“) 
výsledný materiál z kontroly: záznam 
 

Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie ustanovení zákona 
o vysokých školách. Bolo preukázané, že všetci študenti, od ktorých bolo požadované školné, 
prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné bolo požadované oprávnene a v súlade so 
zákonom o vysokých školách. Na základe rozhodnutia rektora bolo školné všetkým 
študentom v akademickom roku 2007/2008 odpustené. Formálne nedostatky 
administratívneho charakteru, ktoré však neboli porušením zákona o vysokých školách, boli 
odstránené počas výkonu kontroly. Vzhľadom na tieto skutočnosti  bol vypracovaný záznam 
o výsledku kontroly.   

  
K bodu 13: 
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Roľníckej školy č. 1519, 945 01 Komárno (ďalej len 
„UJS“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:  Ekonomická fakulta (EF)  
                                   Pedagogická fakulta (PF),  

      
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov UJS so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vnútorné predpisy UJS sú 

v súlade s § 92 zákona o vysokých školách. 
 

1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2007/2008 
 

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom určuje vnútorný predpis UJS 
„Školné a poplatky spojené so štúdiom na UJS v Komárne na akademický rok 2007/2008“      
zo dňa 15. 12. 2006 s platnosťou od 1. 9. 2007. V bode 2 tohto predpisu je určené školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na všetkých fakultách UJS vo výške 20 000 Sk na 
akademický rok, pričom termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na UJS 
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boli na všetkých fakultách UJS stanovené do 28. 2. 2007. Kontrolou bolo preukázané, že 
školné na akademický rok 2007/2008 bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote v súlade  
s § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007.  
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov UJS so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom určuje vnútorný predpis UJS 

„Školné a poplatky spojené so štúdiom na UJS v Komárne na akademický rok 2008/2009“      
zo dňa 15. 12. 2007 s platnosťou od 1. 9. 2008. Kontrolou bol zistený nesúlad vnútorných 
predpisov s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách v znení 
účinnom od 1. 9. 2007 (v nadväznosti na znenie štatútu UJS – Čl. 34 bod. 1 je  nesprávne 
definovaný pojem „občan členského štátu EU“). 
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009  

 
V bode 1 vnútorného predpisu UJS „Školné a poplatky spojené so štúdiom na UJS 

v Komárne na akademický rok 2008/2009“  je určené školné za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia na všetkých fakultách UJS vo výške 20 000 Sk na akademický rok a v ďalších bodoch 
je stanovené ročné školné pre študentov v externej forme štúdia podľa jednotlivých študijných 
programov v druhom stupni štúdia vo výške 15 000 Sk za akademický rok (externé štúdium 
druhého stupňa bolo na UJS v akademickom roku 2008/2009 v plnej miere spoplatnené pre 
všetkých študentov) a v bode 7 je stanovené školné pre cudzincov podľa jednotlivých stupňov 
od 2000 € do 3000 € za akademický rok. Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské 
štúdium na UJS v akademickom roku  2008/2009 boli na všetkých fakultách UJS stanovené 
do 29. 2. 2008. Kontrolou bolo preukázané, že školné na akademický rok 2008/2009 bolo 
určené verejnou vysokou školou a zverejnené bolo v zákonom stanovenej lehote v súlade s  
§ 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007.   
 
Preverenie výberu školného na jednotlivých fakultách UJS 
 
Ekonomická fakulta UJS 

 
Podľa menného zoznamu študentov vznikla v akademickom roku 2008/2009 

povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 62 študentom. Pri 
preverení ich predloženej spisovej a pedagogickej dokumentácie bolo preukázané, že títo 
študenti  prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Zároveň bolo zistené, že v niektorých prípadoch 
nebolo od študentov z dôvodu administratívneho omylu požadované školné napriek 
skutočnosti, že prekročili štandardnú dĺžku štúdia (štúdium na UJS bolo ich druhým 
vysokoškolským štúdiom). Ďalej bolo zistené porušenie § 58 ods. 8) zákona o vysokých 
školách tým, že rozhodnutia o prijatí na štúdium na EF UJS neobsahovali poučenie 
o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a neboli doručované uchádzačom do 
vlastných rúk.  
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Pedagogická fakulta UJS 
 

Povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme 
štúdia v akademickom roku 2008/2009 vznikla 14 študentom v dennej forme štúdia a 24 
študentom v externej forme štúdia prvého stupňa. Kontrolou predloženej dokumentácie bolo 
zistené, že v niektorých prípadoch nebol súhlas rektora UJS s úhradou školného v splátkach 
(odloženie termínu splatnosti školného) vydaný v úradnom jazyku SR a od niektorých 
študentov nebolo z dôvodu administratívnych nedostatkov požadované školné za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia v akademickom roku 2007/2008 napriek skutočnosti, že študentom 
táto povinnosť v zmysle § 92 vznikla. 
 
Záver k bodu 13: 
 

Kontrolou bolo zistené porušenie § 58 ods. 8) zákona o vysokých školách tým 
(rozhodnutia o prijatí na štúdium neobsahovali poučenie o možnosti podať žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia a neboli doručované uchádzačom do vlastných rúk). Ďalej bol 
zistený  nesúlad vnútorných predpisov UJS s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b)  
zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 (nesprávne definovaný pojem 
„občan členského štátu EU“).  
 

Pri kontrole dokumentácie študentov bolo zistené, že v niektorých prípadoch školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nebolo z dôvodu administratívneho omylu požadované 
napriek skutočnosti, že táto povinnosť študentom v zmysle § 92 ods. 4 zákona o vysokých 
školách v znení účinnom do 31.8.2007 vznikla. Ďalej bolo zistené, že niektorých prípadoch 
neboli rozhodnutia rektora o termíne splatnosti školného (povolenie splátok) vystavené 
v úradnom jazyku SR 
 
 
K bodu 14 : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice (ďalej len 
„UPJŠ“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:  Prírodovedecká fakulta (Prir.F), Filozofická fakulta (FF) a Právnická 
fakulta (PrF). 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov UPJŠ so všeobecne záväznými právnymi     
predpismi  

 
Podľa Čl. 37 štatútu platného v akademickom roku 2007/2008: „Výšku školného a 

poplatkov spojených so štúdiom určuje v súlade so zákonom o vysokých školách Poriadok 
poplatkov na príslušný akademický rok ako vnútorný predpis univerzity“. Návrh poriadku 
poplatkov v akademickom roku 2007/2008 bol prerokovaný a schválený Akademickým 
senátom UPJŠ dňa 9. 5. 2007. Dňa 29. 5. 2007 bol vydaný a zároveň aj zverejnený vnútorný 
predpis „Rozhodnutie rektora č. 9/2007 o určení školného a poplatkov spojených so štúdiom 
na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2007/2008 – Poriadok poplatkov“. Školné určila 
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a zverejnila verejná vysoká škola, čo je v súlade so zákonom o vysokých školách. Kontrolou 
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom  

 
Školné v zmysle vyššie uvedeného vnútorného predpisu bolo určené vo výške 20 000 

Sk za akademický rok pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva 
alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni. 
Zákon č. 363/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov bol schválený v NR SR dňa 3. 7. 2007, teda mesiac po vydaní tohto 
poriadku, pričom účinnosť nadobudol dňa 1. 9. 2007. Z uvedeného vyplýva, že určiť školné 
za súbežné štúdium, bolo podľa citovaného zákona možné až po nadobudnutí jeho účinnosti. 
Keďže UPJŠ tento poplatok v akademickom roku 2007/2008 nevyberala, ide len 
o administratívny nedostatok interného predpisu, ktorý neviedol k porušeniu zákona 
o vysokých školách. V bode 3 poriadku poplatkov je určené školné pre študentov, ktorí 
prekročili štandardnú dĺžku štúdia 16 000 Sk za akademický rok.  

 
Termíny na podávanie prihlášok na štúdium boli stanovené pre jednotlivé fakulty a 

študijné programy v termínoch do 28. 2. 2007, 31. 3. 2007 (bakalársky stupeň) a do             
15. 7. 2007 a 27. 4. 2007 na magisterský stupeň. Z uvedeného je zrejmé, že školné pre 
študijné programy, pre ktoré bol posledný deň podávania prihlášok na štúdium pred              
29. 7. 2008, nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote podľa § 92 ods. 11 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007.  
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1.  Preverenie súladu vnútorných predpisov UPJŠ so všeobecne záväznými právnymi     
predpismi  

 
Dňa 7. 5. 2008 bolo vydané „ Rozhodnutie rektora č. 11/2008 o určení školného           

a poplatkov spojených so štúdiom na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2008/2009 - 
Poriadok poplatkov“, ktoré bolo prerokované Akademickým senátom UPJŠ dňa 17. 4. 2008. 
V Čl. 1 tohto interného predpisu je určené školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú 
dĺžku štúdia na sumu 17 400 Sk za akademický rok, pričom rovnaká suma je stanovená aj pre 
študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni. Poriadok poplatkov 
bol zverejnený 9. 5. 2008. Kontrolou bolo zistené, že v  novom Štatúte je v Čl. 26 nesprávne  
upravený pojem, resp. podmienky štúdia cudzincov. Definícia je v zmysle zákona o vysokých 
školách nepresná a neúplná, keďže zákon o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007, 
vymedzuje v § 2 ods. 2 písm. b)  a § 92 ods. 9 pojem „členský štát“. Napriek tomu vo 
vnútornom predpise „Rozhodnutie rektora č. 11/2008 o určení školného...“ je definícia 
členského štátu v poznámke pod čiarou na strane 2 uvedená správne. 
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom  

 
Podľa harmonogramu podávania prihlášok na štúdium v akademickom roku 

2008/2009  boli pre jednotlivé fakulty termíny na podávanie prihlášok na štúdium stanovené 
v odlišných termínoch, napríklad do 29. 2. 2008, 7. 3. 2008, 14. 3. 2008 a 15. 6. 2008 
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(bakalársky stupeň štúdia), do 31. 3. 2008, 7. 3. 2008, 30. 4. 2008, 15. 6. 2008, 13. a 15. 8. 
2008 (magisterský stupeň štúdia). Z uvedeného je zrejmé, že školné pre študijné programy, 
pre ktoré bol posledný deň podávania prihlášok na štúdium pred 9. 7. 2008, nebolo zverejnené 
v zákonom stanovenej lehote.   

 
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo preukázané, že školné na akademické roky  

2007/2008 a 2008/2009 určila a zverejnila verejná vysoká škola, čo je v súlade so zákonom 
o vysokých školách. Avšak tým, že školné nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote, 
došlo k porušeniu § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007.  
 
3. Preverenie oprávnenosti výberu školného u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku 
štúdia  
 

Pri kontrole spisovej dokumentácie študentov Prírodovedeckej fakulty UPJS bolo 
zistené, že v niektorých prípadoch došlo k porušeniu § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách 
keďže s rozložením úhrady školného, čo je považované za formu odloženia splatnosti časti 
školného, rozhodovala prodekanka pre pedagogickú činnosť, ktorá na to v zmysle zákona 
nemá oprávnenie.  Ďalej bolo zistené. že na Filozofickej fakulte a Právnickej fakulte nebola 
v akademickom roku 2007/2008 od študentov požadovaná úhrada školného, z dôvodu, že 
študujú študijný program dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia. Externé štúdium bolo na 
Právnickej fakulte v roku 2008/2009 poskytované bezplatne. 
 
4. Podmienky vysokoškolského štúdia na UPJŠ - prijímanie študentov na vysokoškolské 
štúdium, prechod z externej na dennú formu štúdia 
  

Kontrolou spisovej dokumentácie študentov, ktorí prestúpili z dennej formy štúdia na 
externú formu štúdia na Prírodovedeckú fakultu a Právnickú fakultu, ako aj študentov, ktorí 
prestúpili na uvedené fakulty z inej vysokej školy, neboli zistené nedostatky a ich prestup bol 
uskutočnený v súlade so zákonom, keďže išlo o štúdium v tom istom odbore. Kontrolou 
predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
ani interných predpisov vydaných na ich základe. 

 
5.Vykonávanie pedagogickej činnosti doktorandov 
 

Kontrolou predloženej spisovej dokumentácie doktorandov všetkých kontrolovaných 
fakúlt bolo zistené, že ich pedagogická činnosť bola vykonávaná v súlade s § 54 ods. 11 
zákona o vysokých školách. 
 
Záver k bodu 14: 
 

Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 14  a 16 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 
1. 9. 2007. (školné nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote a o rozložení úhrady 
školného, čo je považované za formu odloženia splatnosti časti školného, rozhodovala 
prodekanka). Ďalej bol zistený nesúlad vnútorných predpisov UPJŠ s § 2 ods. 2 písm. b)  a § 
92 ods. 9 pojem (nesprávna definícia pojmu „členský štát EÚ“ a boli zistené formálne 
nedostatky interných predpisov vo vzťahu k určeniu poplatku za súbežné štúdium v roku 
2007/2008, pričom tento poplatok nebol od študentov vyberaný a nedošlo k porušeniu zákona 
o vysokých školách. 
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K bodu 15: 
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina (ďalej len ŽU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDaS), Fakulta 
strojnícka (SjF), Fakulta elektrotechnická (EF) a Fakulta prírodných vied (FPV)  
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu vnútorných predpisov ŽU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na akademický rok 2007/2008 
 

Kontrolná skupina preverila súlad vnútorných predpisov ŽU (Štatút ŽU, z 30. 9. 2002, 
ktorý bol  menený dodatkami č. 1 až 5, Smernicu č. 43 „Určenie školného, poplatkov a platieb 
spojených so štúdiom a platieb spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov“ 
vrátane Príloh č. 1 a 2, z 23. 1. 2004, ktorá bola menená a dopĺňaná bola dodatkami č. 1 až 3 
a dodatkami č. 1 až 4 k prílohe č. 1 a dodatkami č. 1 a 2 k prílohe č. 2) so zákonom 
o vysokých školách. V súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách je v čl. 3 a 4 
Smernice č. 43 upravená povinnosť úhrady školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia 
a v čl. 6 určenie výšky školného rektorom, teda štatutárnym zástupcom verejnej vysokej 
školy. Kontrolou bol zistený nesúlad interných predpisov ŽU, ktoré upravujú poplatky 
a platby spojené so štúdiom, a to najmä čl. 6 ods. 2 Smernice č. 43 a čl. 3 a čl. 5 § 27 bod 4 a 
§ 28 štatútu s ustanovením § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých 
školách.  Ďalej bolo zistené, že čl. 5 ods. 3 Smernice č. 43 je v rozpore tak s § 92 ods. 8 
zákona o vysokých školách, ako aj s § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách 
(posudzovanie jednotlivých rokov štúdia) a čl. 16 ods. 3 Smernice č. 43 a čl. 10 je v rozpore s 
§ 92 ods. 16 zákona o vysokých školách (rozdelenie úhrady školného na dve splátky je 
považované za odloženie termínu splatnosti časti školného, a preto o ňom rozhoduje rektor 
a nie dekan). Zároveň bolo zistené, že v čl. 5 § 27 bod 4 štatútu nesprávne definovaný pojem 
„členské krajiny Európskej únie“ a taktiež v § 28 „Rámcové podmienky štúdia cudzincov 
z krajín mimo EÚ“. Tieto definície sú v rozpore s ustanovením § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 
2 písm. b) zákona o vysokých školách.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

 
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2007/2008 je 

stanovená v článku 2 dodatku č. 4 k prílohe č. 1 Smernice č. 43, ktorý bol vydaný dňa               
29. 1. 2007. Výška školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia je stanovená ako 1,5 
násobok základu 8 903,- Sk na daný akademický rok pre dennú formu štúdia v prvom aj 
druhom stupni a na 1 násobok tohto základu pre externú formu štúdia. 

 
Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na ŽU v akademickom 

roku 2007/2008 boli stanovené pre jednotlivé fakulty v období do 31. 3. 2007 a 31. 5. 2007. 
Informácie o školnom boli podľa predložených dokladov zverejnené dňa  30. 1. 2007.  Na 
základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že školné na akademický rok 
2007/2008 bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 92 ods. 11 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007.   
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1.3 Oprávnenosť výberu školného u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 
 

Kontrola spisovej dokumentácie študentov, ktorým vznikla povinnosť platiť školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bola vykonaná metódou náhodného výberu na 
nasledujúcich fakultách ŽU: 

 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (F PEDAS) 
 
           Podľa predloženého menného zoznamu študentov vznikla v akademickom roku 
2007/2008 povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 61 študentom, 
ktorým bolo zaslané „Oznámenie o prekročení štandardnej dĺžky štúdia“. Výška školného 
bola na návrh dekanky F PEDAS znížená rektorom ŽU na 1/10 za každý mesiac, v ktorom 
boli zapísaní na štúdium študenti, ktorí nevykonali štátnu skúšku v riadnom termíne. O tejto 
skutočnosti boli študenti informovaní v oznámení o prekročení štandardnej dĺžky štúdia  
         

Vo veci odpustenia školného rozhodoval na návrh dekanky F PEDAS rektor ŽU. O 
rozložení úhrady školného na splátky však v rozpore s § 92 ods. 16 zákona rozhodovala 
dekanka F PEDAS, pričom podľa čl. 16 ods. 3 smernice č. 43, mal o tejto veci rozhodnúť 
rektor ŽU. Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch bolo nesprávne vyrubené školné 
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Taktiež bolo zistené, že rozhodnutia o prijatí na 
štúdium na F PEDAS neobsahujú poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie 
rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách (v niektorých rozhodnutiach 
o prijatí na štúdium sú okrem výrokovej časti uvedené len podmienky prijatia a informácie o 
povinnosti úhrady poplatku v prípade, ak uchádzač už v minulosti absolvoval vysokoškolské 
štúdium alebo absolvoval daný stupeň vysokoškolského štúdia). Na základe predložených 
dokladov bolo preukázané, že tieto rozhodnutia boli v súlade s vyššie citovaným ustanovením 
zákona o vysokých školách doručované uchádzačom do vlastných rúk. 

 
Strojnícka fakulta (SjF) 
 
       V nadväznosti na ustanovenie § 29 ods. 2  štatútu a na smernicu č. 43 dekan SjF požiadal 
rektora ŽU o zníženie určenej výšky školného na akademický rok 2007/2008. Na základe 
súhlasu rektora bol následne vydaný fakultný oznam dekana o školnom pre akademický rok 
2007/2008. V týchto predpisoch bolo školné pre študijné programy prvého stupňa v dennej 
forme upravené na 12 000 Sk a v externej forme na 8 000 Sk. Školné z dôvodu druhého 
a ďalšieho štúdia študijného programu bolo upravené pre študijné programy v dennej forme 
na 16 000 Sk a v externej forme na 12 000 Sk. Pri preverení predloženej spisovej 
a pedagogickej dokumentácie náhodne vybraných študentov bolo zistené, že študenti, od 
ktorých bola požadovaná úhrada školného, prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Zároveň bolo 
zistené, že rozhodnutia o prijatí na štúdium na SjF boli v súlade s  § 58 ods. 8 zákona 
o vysokých školách doručované uchádzačom do vlastných rúk. Ďalej bolo zistené že v súlade 
s čl. 16 ods. 3 Smernice č. 43 dekan SjF povoľoval rozloženie úhrady školného na splátky, 
avšak takýto postup bol v rozpore s § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách. 
 
Fakulta prírodných vied (FPV) 
 
       Podľa menného zoznamu študentov, vznikla v akademickom roku 2007/2008 povinnosť 
úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 112 študentom. Pri preverení 
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predloženej spisovej a pedagogickej dokumentácie náhodne vybraných študentov bolo 
zistené, že dekanka FPV rozhodovala o úhrade školného formou splátok, ako aj o odložení 
termínu jeho splatnosti. Takýto postup bol v súlade s čl. 16 ods. 3 smernice č. 43, avšak 
v rozpore s § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách. Taktiež bolo zistené, že v niektorých 
prípadoch bola nesprávne vyhodnotená povinnosť úhrady školného za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia v zmysle § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách.  
 
Elektrotechnická fakulta (EF) 
        
  Dekan EF požiadal rektora ŽU v zmysle čl. 17 Smernice č. 43 o zníženie školného 
v akademickom roku 2007/2008 Následne bola vydaná „Vyhláška dekana EF č. 10 – Školné 
pre akademický rok 2007/2008“, v ktorej bolo školné z dôvodu druhého a ďalšieho štúdia 
študijného programu v dennej forme upravené na 12 000 Sk a v externej forme na sumu 
10 000 Sk. Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je jeho štandardná dĺžka, bolo upravené na 
sumu 8 000 Sk. Kontrolou predloženej dokumentácie študentov bolo zistené, že študenti, od 
ktorých bola požadovaná úhrada školného, prekročili štandardnú dĺžku štúdia. 
 
2. Kontrolné zistenia za akademický 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov ŽU platnými na akademický rok 2008/2009 so 
všeobecne platnými právnymi predpismi  

 
Pre akademický rok 2008/2009 bola rektorom ŽU prijatá Smernica č. 78 „Určenie 

školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním 
vedecko-pedagogických titulov“ vrátane Príloh č. 1 a 2, ktorá bola vydaná 21. 1. 2008. Dňom 
účinnosti tejto smernice (1. 9. 2008) bola zrušená smernica č. 43 vrátane prílohy č. 1 a 2 
v znení ich dodatkov. V súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách je v čl. 3 
Smernice č. 78 upravená povinnosť úhrady školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia 
a v čl. 4 určenie výšky školného rektorom po predchádzajúcom vyjadrení dekanov, teda 
štatutárnym zástupcom verejnej vysokej školy, avšak toto ustanovenie smernice sa týka 
školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, školného za súbežné štúdium a školného za 
štúdium cudzincov. Kompetencia určiť školné za externé štúdium je podľa čl. 4 ods. 4 
Smernice č. 78 zverená dekanovi: „Výšku školného podľa čl. 3 ods. 3 na jednotlivé 
akademické roky určuje dekan (rektor pre študentov celo-univerzitných študijných 
programov)“  čo je v rozpore s § 92 ods. 3 zákona  o vysokých školách.  Ustanovenie čl. 10 
ods. 3 (prvá veta) Smernice č. 78 dáva dekanom fakúlt kompetenciu „rozdeliť úhradu 
školného na dve polovičné splátky za každý semester osobitne“, čo je v rozpore s § 92 ods. 16 
zákona o vysokých školách.  
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

 
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2008/2009 je 

stanovená v prílohe č. 1 Smernice č. 78, ktorá bola vydaná dňa 21. 1. 2008. Výška školného 
pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia je pre štúdium prvého a druhého stupňa stanovená pre 
študentov, ktorí príslušný stupeň štúdia ešte neabsolvovali, ako 1,5 násobok základu za 
akademický rok 2008/2009 a pre študentov, ktorí už príslušný stupeň štúdia absolvovali, ako 
2,5 násobok tohto základu. Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na ŽU 
v akademickom roku 2008/2009 boli stanovené pre jednotlivé fakulty v období od 31. 3. 2008 
do 30. 6. 2008. Informácie o školnom boli podľa predložených dokladov zverejnené dňa     
22. 1. 2008 vo výveske a 8. 2. 2008 na internete. Na základe uvedených skutočností je možné 
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konštatovať, že školné na akademický rok 2008/2009 bolo zverejnené v zákonom stanovenej 
lehote v súlade s § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007.  
     
2.3. Oprávnenosť výberu školného u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2008/2009 
 

Kontrola spisovej dokumentácie študentov, ktorým vznikla povinnosť platiť školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bola vykonaná metódou náhodného výberu na 
nasledujúcich fakultách ŽU: 
 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
 
        Podľa menného zoznamu študentov, vznikla v akademickom roku 2008/2009 
povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej 50 študentom, ktorým bolo zaslané 
„Oznámenie o prekročení štandardnej dĺžky štúdia“. Výška školného bola na návrh dekanky  
F PEDAS znížená rektorom ŽU na 1/10 za každý mesiac, v ktorom boli zapísaní na štúdium 
študenti, ktorí nevykonali štátnu skúšku v riadnom termíne. O tejto skutočnosti boli študenti 
informovaní v oznámení o prekročení štandardnej dĺžky štúdia. Vo veci odpustenia školného 
rozhodoval na návrh dekanky F PEDAS rektor ŽU. O rozložení úhrady školného na splátky 
však v rozpore s § 92 ods. 16 zákona rozhodovala dekanka F PEDAS. Pri preverení 
predloženej spisovej a pedagogickej dokumentácie náhodne vybraných študentov bolo 
zistené, že niektorým študentom bolo nesprávne vyrubené školné za prekročenie štandardnej 
dĺžky štúdia.  
 
Strojnícka fakulta 
 
        V nadväznosti na ustanovenie § 29 ods. 2  štatútu a na smernicu č. 43 a smernice č. 78 
dekan SjF požiadal rektora ŽU o zníženie určenej výšky školného na akademický rok 
2007/2008 a 2008/2009. Na základe súhlasu rektora bola následne vydaná vyhláška dekana    
č. 11/2008 (Školné pre akademický rok 2008/2009). V týchto predpisoch bolo školné pre 
študijné programy prvého stupňa v dennej forme upravené na 12 000 Sk a v externej forme na 
8 000 Sk. Školné z dôvodu druhého a ďalšieho štúdia študijného programu bolo upravené pre 
študijné programy v dennej forme na 16 000 Sk a v externej forme na 12 000 Sk. 
        
       Podľa menného zoznamu študentov vznikla v akademickom roku 2008/2009 povinnosť 
úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 132 študentom, ktorým dekan 
fakulty listom oznámil povinnosť úhrady školného. Pri preverení predloženej spisovej 
a pedagogickej dokumentácie náhodne vybraných študentov bolo zistené, že študenti, od 
ktorých bola požadovaná úhrada školného, prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Zároveň bolo 
zistené, že rozhodnutia o prijatí na štúdium na SjF boli v súlade s  § 58 ods. 8 zákona 
o vysokých školách doručované uchádzačom do vlastných rúk. 
 
       O rozložení úhrady školného na splátky rozhodoval v súlade s čl. 16 ods. 3 smernice č. 43 
ako aj s čl. 10 ods. 3 Smernice č.78 dekan fakulty. Takýto postup je však v rozpore s § 92 ods. 
16 zákona o vysokých školách. 
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Fakulta prírodných vied 
 

V zmysle Čl. 4 ods. 4 Smernice č. 78, ktorým je kompetencia určiť školné za externé 
štúdium zverená dekanovi, bola vydaná „Vyhláška dekanky FPV č. 3“ upravujúca školné za 
externé štúdium na FPV Takýto postup je v rozpore s § 92 ods. 3 zákona  o vysokých školách  

 
       Podľa menného zoznamu študentov vznikla v akademickom roku 2008/2009 povinnosť 
úhrady školného 143 študentom. Pri preverení predloženej spisovej a pedagogickej 
dokumentácie náhodne vybraných študentov bolo zistené, že dekanka FPV rozhodovala o 
úhrade školného formou splátok, ako aj o odložení termínu jeho splatnosti. Takýto postup je 
v súlade s Čl. 16 ods. 3 smernice č. 43 ako aj s  Čl. 10 ods. 3 Smernice č. 78, avšak je 
v rozpore s § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách. 
 
Ďalej bolo zistené, že v niektorých prípadoch došlo k nesprávnemu vyhodnoteniu 

povinnosti úhrady školného z dôvodu súbežného štúdia (s právom výberu študijného 
programu ktorý bude študent študovať bezplatne podľa § 92 ods. 5 v spojení s § 70 ods. 1 
písm. k) zákona o vysokých školách), a preto bolo školné nesprávne požadované len v jednom 
študijnom programe. Podľa § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách vznikla 
kontrolovaným študentom povinnosť uhradiť školné v oboch študijných programoch). 
        
Elektrotechnická fakulta 
 

Podľa menného zoznamu študentov, vznikla v akademickom roku 2008/2009 
povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 139 študentom. Pri 
kontrole spisovej dokumentácie metódou náhodného výberu bolo preukázané, že študenti 
prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné od nich bolo požadované oprávnene. 
 
Záver k bodu 15: 
 

Kontrolou bolo zistené, že vnútorné predpisy ŽU, ktoré upravujú školné a poplatky 
spojené so štúdiom nie sú v súlade s ustanovením § 92 ods. 9 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) 
zákona o vysokých školách (nesprávne definovaný pojem „členské krajiny Európskej únie“).  
Ďalej bolo zistené, že niektoré ustanovenia vnútorných predpisov, ktoré upravujú 
posudzovanie jednotlivých rokov štúdia, sú v rozpore tak s § 92 ods. 8 zákona o vysokých 
školách, ako aj s § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách a sú aj v rozpore s 92 ods. 3 a 16 
zákona o vysokých školách (kompetencia určiť školné za externé štúdium a odloženie termínu 
úhrady školného vrátane povolenia úhrady školného na splátky bola zverená dekanom).  
 

Kontrolou spisovej dokumentácie vybraných študentov bolo zistené porušenie § 58 
ods. 8 zákona o vysokých školách (rozhodnutia o prijatí na štúdium na niektoré fakulty 
neobsahovali poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a neboli 
doručované uchádzačom do vlastných rúk). V niektorých prípadoch bolo preukázané 
nesprávne vyhodnotenie povinnosti úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 
v zmysle   § 113a ods. 10.   
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K bodu 16: 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava (ďalej 
len „VŠVU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: jednoodborové štúdium rozdelené na jednotlivé katedry, pričom 
kontrola bola vykonaná na všetkých katedrách. 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov VŠVU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vnútorné predpisy sú  
v súlade so zákonom o vysokých školách.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 
 

Výšku poplatkov spojených so štúdiom na VŠVU upravuje Vnútorný predpis 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠVU pre akademický rok 2007/2008.  
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bolo stanovené vo výške 24 000 Sk za 
bakalárske štúdium, 26 000 Sk za magisterské štúdium a za súbežné štúdium (ak sa študent 
rozhodne, že bude platiť školné na VŠVU) vo výške 12 000 Sk. Termíny na podávanie 
prihlášok na štúdium na VŠVU v akademickom roku 2007/2008 boli pre študijné programy 
jednotlivých stupňov stanovené do 30. 11. 2006 (študijné programy prvého stupňa) a do       
31. 5. 2007 (študijné programy druhého stupňa). Školné bolo zverejnené na úradnej tabuli 
a webovej stránke VŠVU po jeho schválení dňa 30. 6. 2007. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti je zrejmé, že školné na akademický rok 2007/2008 nebolo zverejnené v zákonom 
stanovenej lehote podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do           
31. 8. 2007.  

 
 Pri kontrole spisovej dokumentácia študentov, bolo zistené, že v niektorých prípadoch 
došlo zo strany VŠVU k nesprávnemu vyhodnoteniu povinnosti úhrady školného (postup 
vysokej školy bol v rozpore s § 92 ods. 5, § 113a ods. 9 a 10 zákona o vysokých školách 
v znení účinnom od 1. 9. 2007).  
 
2. Akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov VŠVU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - kontrolou sa preukázalo, že vnútorné predpisy VŠVU sú v súlade so zákonom o 
vysokých školách v znení účinnom  od 1. 9. 2007.  
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2008/2009. 

 
Podľa článku 2 ods. 1 Vnútorného predpisu o školnom  a poplatkoch spojených so 

štúdiom na VŠVU pre akademický rok 2008/2009 „je študent, ktorý prekročil štandardnú 
dĺžku svojho štúdia  študijného programu povinný uhradiť školné vo výške  24 000 Sk za 
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bakalárske štúdium a 26 000 Sk za magisterské štúdium“. V článku 2 ods. 2 tohto vnútorného 
predpisu je stanovený poplatok za súbežné štúdium vo výške 12 000 v prípade, že sa 
rozhodne platiť školné na VŠVU.  

 
Termíny na podávanie prihlášok na štúdium na VŠVU v akademickom roku 

2007/2008 boli pre študijné programy jednotlivých stupňov stanovené do 30. 11. 2007 
(študijné programy prvého stupňa) a do 31. 5. 2008 (študijné programy druhého stupňa). 
Školné bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke VŠVU dňa 16. 7. 2008. 
Z uvedeného vyplýva, že školné na akademický rok 2008/2009 nebolo zverejnené v zákonom 
stanovenej lehote podľa § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od            
1. 9. 2007.  
 
3. Prijímanie študentov na vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú 
formu štúdia 
          

Kontrolná skupina na základe predložených menných zoznamov VŠVU výberovým 
spôsobom preverila súlad predloženej spisovej dokumentácie vybraných študentov uloženej 
na študijných oddeleniach jednotlivých fakúlt, a to vo vzťahu k ich prijatiu, zápisu, forme 
štúdia a  jeho skončenia. VŠVU nepreukázala doručovanie rozhodnutí o výsledku 
prijímacieho konania do vlastných rúk študenta, čím došlo § 58 ods. 8 zákona o vysokých 
školách účinného do 31. 8. 2008 a od 1. 9. 2007.  

     
Pri prestupoch na štúdium VŠVU bolo v prípade jedného študenta zistené, že VŠVU 

nedodržala postup podľa § 58 zákona o vysokých školách účinného od 1. 9. 2007, podľa 
ktorého je možné stať sa študentom zvoleného študijného programu, resp. odboru v rámci 
prijímacieho konania, okrem zmeny študijného programu v rámci jednej vysokej školy podľa 
§ 70 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách. Študent podal riadnu prihlášku na štúdium, 
avšak VŠVU nevydala rozhodnutie o prijatí podľa uvedeného ustanovenia, ale len súhlas        
s prestupom. 
 
Záver k bodu 16 

 
Kontrolou bolo zistené, že bol porušený § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách        

v znení účinnom do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
od  1. 9. 2007 (školné nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote).  

  
 Pri kontrole spisovej dokumentácia študentov, bolo zistené, že v niektorých prípadoch 
bol postup vysokej školy v rozpore s § 92 ods. 5, § 113a ods. 9 a 10 zákona o vysokých 
školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 (nesprávne vyhodnotenie povinnosti úhrady školného). 
Ďalej bolo zistené porušenie § 58 zákona o vysokých školách (nebol dodržaný zákonom 
ustanovený postup pri prestupoch študentov) a § 58 ods. 8 citovaného zákona (rozhodnutia 
o výsledku prijímacieho konania neboli doručované do vlastných rúk uchádzača).  
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K bodu 17: 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava (ďalej len 
„EU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: Národohospodárska fakulta (NHF), Obchodná fakulta (OF), Fakulta 
hospodárskej informatiky (FHI) a Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV) 

 
1.  Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov EU so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
          Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že vnútorné predpisy EU  (štatút a 
„Interná smernica č. 9/2006 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU pre 
akademický rok 2007/2008“) sú v súlade so znením prvej až tretej vety § 92 ods. 4 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007, nakoľko školné bolo určené vysokou 
školou.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 
 

Podľa článku 3 ods. 4 Internej smernica č. 9/2006 o školnom a poplatkoch spojených so 
štúdiom na EU „je študent, ktorý prekročil štandardnú dĺžku svojho štúdia  študijného 
programu povinný uhradiť školné vo výške  26 709,- Sk“. Školné bolo zverejnené na úradnej 
tabuli dňa 8. 1. 2007 a web. stránke EU dňa 11. 1. 2007.  
 

Vzhľadom na to, že výška školného, resp. spôsob určenia konkrétnej výšky je určený 
priamo v štatúte (v určení x-násobku základu), deň zverejnenia smernice nie je pre dodržanie 
zákonného postupu rozhodujúci, a preto bolo školné pre študijné programy prvého a druhého 
stupňa na akademický rok 2007/2008 zverejnené v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 92 
ods. 11 zákona o vysokých školách  v znení účinnom do 31. 8. 2007. Kontrolou predloženej 
dokumentácie bolo zistené, že v akademickom roku 2007/2008 neuskutočnila výber školného 
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.  
 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani 
interných predpisov vydaných na ich základe.  
 
2.  Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov EU so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
      Kontrolou predloženej dokumentácie bol zistený nesúlad vnútorných predpisov EU (Čl. 3 
bod 1 Internej smernice č. 7/2007 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU pre 
akademický rok 2008/2009) s § 92 ods. 9  v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých 
školách v znení účinnom  od 1. 9. 2007,  týkajúci sa definície pojmu „členský štát EÚ“. 
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2008/2009 
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      Výšku poplatkov spojených so štúdiom na EU na základe čl. 31 štatútu upravuje „Interná 
smernica č. 7/2007 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU pre akademický rok 
2008/2009“. Podľa čl. 31 štatútu je školné trojnásobok základu, t.j. pre akademický rok 
2008/2009 26 100 Sk, ako uvedené v článku 2 ods. 10 tejto smernice. Termíny podávanie 
prihlášok pre študijné programy jednotlivých stupňov pre akademický rok 2008/2009 na EU 
boli zverejnené na úradnej tabuli dňa 7. 1. 2008 a web stránke EU  dňa  8. 1. 2007. Vzhľadom 
na to, že výška školného, resp. spôsob určenia konkrétnej výšky je uvedená priamo v štatúte, 
deň zverejnenia smernice nie je pre dodržanie zákonného postupu rozhodujúci. Z uvedených 
skutočností je zrejmé, že školné na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy prvého 
a druhého stupňa bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 92 ods. 14 zákona 
o vysokých školách  v znení účinnom od 1. 9. 2007.   

   
Kontrolou predloženej dokumentácie študentov, ktorým vznikla v akademickom roku 

2008/2009 povinnosť úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, bolo zistené, 
že študenti prekročili štandardnú dĺžku štúdia a vo veci zníženia, odpustenia alebo odloženia 
termínu splatnosti školného rozhodoval rektor.   

 
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani 

interných predpisov vydaných na ich základe. 
     
3. Prijímanie študentov na vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú 
formu štúdia 
 

Výberovým spôsobom bol preverený súlad predloženej spisovej dokumentácie vybraných 
študentov uloženej na študijných oddeleniach jednotlivých vybraných fakúlt, a to vo vzťahu 
k ich prijatiu, zápisu, forme štúdia a  jeho skončenia. Zároveň boli porovnané prijaté opatrenia 
s ustanoveniami § 55 až 68  zákona vysokých školách. V predloženej spisovej dokumentácii 
kontrolovaných fakúlt boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

 
 Fakulta hospodárskej informatiky 

 
V prípade jedného študenta, ktorý bol rozhodnutím z 19. 9. 2008 prijatý na štúdium 
študijného programu „ekonomika a manažment podniku“ v študijnom odbore 3.3.16 
„ekonomika a manažment podniku“ v externej forme na PHF bolo zistené, že v deň vydania 
rozhodnutia o prijatí bol zároveň vydaný súhlas dekana PHF s prestupom na FHI. Na základe 
žiadosti z 1. 10. 2008, odsúhlasenej v ten istý deň bol prijatý a zapísaný na štúdium študijného 
programu „hospodárska informatika“ v študijnom odbore 9. 2. 10 „hospodárska informatika“ 
v dennej forme na FHI , t.j. išlo o zmenu študijného programu, ktorá nie je realizovaná           
v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. 

 
Fakulta podnikového manažmentu 
 

V prípade viacerých študentov bola zistená zmenu študijného programu, ktorá však 
nebola realizovaná v rámci toho istého študijného odboru, resp. kombinácie študijných 
odborov. V niektorých prípadoch sa tieto zmeny realizovali dokonca medzi dvoma vysokými 
školami a zároveň sa študenti nestali študentmi študijného programu (resp. odboru) na 
vybranej vysokej škole, t.j. na EU, na základe prijímacieho konania podľa § 58 ods. 1 
vysokoškolského zákona. 
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Národohospodárka  fakulta 

 
V prípade niekoľkých študentov bolo zistené, že bol povolený prestup študentov, 

pričom išlo o zmenu študijného programu, ktorá nebola je realizovaná v rámci toho istého 
študijného odboru, resp. kombinácie študijných odborov. 
 
Obchodná fakulta 
 

V prípade viacerých študentov bolo zistené, že v rozpore s § 58 ods. 1 
vysokoškolského zákona im bol povolený prestup na štúdium v inom študijnom odbore           
(išlo o zmenu študijného programu, ktorá nebola  realizovaná v rámci toho istého študijného 
odboru, resp. kombinácie študijných odborov). 
 
Záver k bodu 17: 
Kontrolou bolo zistené, že vnútorné predpisy EU nie sú v súlade s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 
ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007 (nesprávna 
definícia pojmu „občan členského štátu EU“) a bolo zistené, že pri prestupoch študentov na 
EU nebol dodržaný postup podľa § 58 ods. 1 a § 70 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách 
účinnom od 1. 9. 2007. 
 
 
K bodu 18: 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava (ďalej len 
VŠMU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly 
 
Kontrolované fakulty: Divadelná fakulta (DF) a Filmová a televízna fakulta (FTF) 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008  
 
1.1 Preverenie súladu vnútorných predpisov VŠMU so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi 
        

Kontrolou bolo zistené, že vnútorné predpisy VŠMU (najmä Čl. 2 časť I. bod 2 
smernice platnej na akademický rok 2007/2008) nie sú v súlade s § 92 ods. 9 v spojení s § 2 
ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách vzhľadom na nesprávnu definíciu pojmu „občan 
členského štátu EU“.  

   
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008 
        

Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2007/2008 sú ustanovené 
v smernici, ktorá bola prerokovaná a schválená na kolégiu rektora dňa 20. 6. 2007 a vydaná 
rektorom dňa 21. 6. 2007. V časti I. „Školné“ tejto smernice je v bode 1. upravené školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na sumu 35 000 Sk (v študijných programoch I. stupňa) 
a 40 000 Sk (v študijných programoch II. stupňa) za akademický rok. Ostatné poplatky 
spojené so štúdiom sú upravené v Čl. 2 časť II.  Dňa 17. 1. 2008 bola táto smernica doplnená 
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„Dodatkom“, v ktorom bolo rozhodnutím rektora stanovené školné „v paušálnej  výške 1000 
Sk pre všetkých študentov VŠMU, ktorí majú povinnosť platiť školné v zmysle zákona 
o vysokých školách ... táto paušálna výška sa nevzťahuje na študentov, ktorí bez vážneho 
zdravotného dôvodu prekračujú štandardnú dĺžku svojho štúdia...“. V zmysle dodatku sa 
paušálne stanovené školné 1000,- Sk vzťahovalo na konkrétne uvedené prípady. Termín na 
podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na VŠMU v akademickom roku 2007/2008 
bol podľa predloženej dokumentácie 30. 11. 2006. V nadväznosti na uvedené skutočnosti 
školné na akademický rok 2007/2008 nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote podľa 
Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
do 31. 8. 2007. 
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 

 
Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2008/2009 je ustanovené 

v smernici, ktorá bola prerokovaná a schválená na kolégiu rektora, pričom bola vydaná a 
zverejnená neodkladne  po jej schválení dňa 12. 9. 2007.  V časti I. „Školné“ tejto smernice je 
v bode 1. upravené školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na sumu 40 000 Sk 
(v študijných programoch I. stupňa) a 44 000 Sk (v študijných programoch II. stupňa)  za 
akademický rok. V bode 2 je upravená výška školného v sume 12 000 Sk za akademický rok 
pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva, alebo viac študijných 
programov v tom istom stupni. Ostatné poplatky spojené so štúdiom sú upravené v Čl. 2 časť 
II.  Smernica bola doplnená a menená Dodatkom č. 1 zo dňa 16. 4. 2008 a Dodatkom č. 2 zo 
dňa 15. 10. 2008. 
 
      Termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium na VŠMU v akademickom 
roku 2008/2009 boli podľa predloženej dokumentácie 30. 11. 2007 (Hudobná a tanečná 
fakulta), 3. 12. 2007 (Filmová a televízna fakulta) a 15. 1. 2008 (Divadelná fakulta). 
Kontrolou bolo preukázané, že školné na akademický rok 2008/2009 bolo zverejnené 
v zákonom stanovenej lehote. 
 
3. Preverenie výberu školného na vybraných fakultách 
 
      Kontrola spisovej dokumentácie študentov, ktorým vznikla povinnosť platiť školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, bola vykonaná metódou náhodného výberu na 
nasledujúcich fakultách VŠMU: 
 
Divadelná fakulta 
 
      Podľa menného zoznamu študentov vznikla v akademickom roku 2007/2008 povinnosť 
úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 37 študentom  a v akademickom 
roku 2008/2009  36  študentom, ktorým bola listom dekana zaslaná  výzva na zaplatenie 
školného. Pri preverení predloženej spisovej a pedagogickej dokumentácie študentov                
metódou  náhodného  výberu bolo preukázané, že študenti  prekročili štandardnú dĺžku štúdia. 
Vo viacerých prípadoch bolo ich štúdium na VŠMU už druhým vysokoškolským štúdiom. Vo 
veci zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti školného rozhodoval rektor 
v súlade s § 92 ods. 13 zákona o vysokých školách v znení účinnom do  31. 8. 2007 ako aj 
s ods. 16 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007. 
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Ďalej bolo zistené, že niektorým študentom prijatým na magisterské štúdium podľa 
predchádzajúcich predpisov v akademickom roku 2003/2004 bol priznaný titul Bc. napriek 
skutočnosti, že VŠMU boli priznané práva na udeľovanie akademického titulu v študijnom 
programe „divadelný manažment“ v I. a II. stupni  dňa  21. 7. 2004. Z toho vyplýva, že 
študentom prijatým na štúdium v akademickom roku 2003/2004 v súlade s § 109 zákona 
o vysokých školách titul Bc. nemal byť priznaný, pretože študenti neboli prijatí na študijný 
program prvého stupňa. 
 
Filmová a televízna fakulta 
 
       Podľa menného zoznamu študentov vznikla v akademickom roku 2007/2008 povinnosť 
úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 35 študentom študijných programov 
I. stupňa, 5 študentom  študijných programov II. stupňa a v akademickom roku 2008/2009  
spolu 49  študentom  (z toho 1 študent ukončil štúdium na vlastnú žiadosť).  Týmto študentom 
bola listom dekana zaslaná  výzva na zaplatenie školného. Pri preverení predloženej spisovej 
a pedagogickej dokumentácie študentov vybraných metódou náhodného výberu bolo 
preukázané, že študenti  prekročili štandardnú dĺžku štúdia.  Vo viacerých prípadoch bolo ich 
štúdium na VŠMU už druhým vysokoškolským štúdiom. Vo veci zníženia, odpustenia alebo 
odloženia termínu splatnosti školného rozhodoval rektor v súlade s § 92 ods. 13 zákona 
o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007 ako aj s ods. 16 zákona o vysokých 
školách v znení účinnom od 1. 9. 2007. 
 
       Pri kontrole dokumentácie bolo zistené, že v rozhodnutiach o výsledku prijímacieho 
konania v  akademických rokoch 2007/2008 a 2008/2009 chýba poučenie o možnosti podať 
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, čo nie je v súlade s ustanovením § 58 ods. 8 zákona 
o vysokých školách.  
       
Záver k bodu 18: 
 

Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom do 31. 8. 2007 (školné na akademický rok 2007/2008 nebolo zverejnené v zákonom 
stanovenej lehote). Ďalej bol zistený nesúlad vnútorných predpisov VŠMU s 92 ods. 9 
v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách (nesprávne vymedzenie pojmu 
„občan členského štátu EÚ“).  

 
Pri kontrole spisovej dokumentácie študentov bolo zistené, že vydané rozhodnutia o 

výsledku prijímacieho konania na niektorých fakultách VŠMU nie sú v súlade s § 58 ods. 8 
zákona o vysokých školách (rozhodnutia neobsahujú poučenie o možnosti podať žiadosť o 
preskúmania rozhodnutia). Ďalej bolo zistené, že niektorým študentom prijatým na 
magisterské štúdium podľa predchádzajúcich predpisov v akademickom roku 2003/2004 bol 
v rozpore so zákonom o vysokých školách priznaný titul Bc., pričom títo študenti neboli 
prijatí na študijný program prvého stupňa.  
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K bodu 19: 
Prešovská univerzita v Prešove,  Nám. Legionárov č. 3, Prešov (ďalej len „PU“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly vrátane dodatku č. 1 
 
Kontrolované fakulty: Fakulta manažmentu, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta 
športu, Filozofická fakulta. 
 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom určuje vnútorný predpis PU, 
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom, ktorá bola schválená akademickým 
senátom PU dňa 27. 10. 2003,  v znení dodatkov č. 1 až 8, spolu s prílohou č. 1 – cenník 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2007/2008. V cenníku  je 
určené školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bez vážnych dôvodov na všetkých 
fakultách na akademický rok  2007/2008 vo výške 17 800,- Sk.  Dátum zverejnenia školného 
a poplatkov spojených so štúdiom pre študijné programy určené na akademický rok 
2007/2008 bol podľa písomnej informácie PU dňa 26. 9. 2007. 
 
 Termín na podávanie prihlášok na bakalárske študijné programy pre akademický rok 
2007/2008 bol  na fakultách, kde sa vykonávala kontrola, do 31. 3. 2007.  Na II. stupeň 
vysokoškolského štúdia bol stanovený termín na podávanie prihlášok do 31. 3. 2007.  
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že školné nebolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote 
podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007. Podľa 
vyjadrenia rektora zo dňa 11.11.2008 však školné od študentov prekračujúcich štandardnú 
dĺžku štúdia pre akademický rok 2007/2008 PU nevyberala.  
 
 Kontrolou spisovej dokumentácie metódou náhodného výberu bolo zistené, že jedna 
študentka 1. roku bakalárskeho štúdia (ak. rok 2007/2008) Fakulty manažmentu uhradila 
poštovou poukážkou dňa 26.7.2007 poplatok v sume 900,- Sk. Táto suma nezodpovedá 
jednotlivým sumám v cenníku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 
2007/2008 a Fakulta manažmentu PU požadovala neoprávnene poplatok  spojený so štúdiom 
o 200,- Sk vyšší ako zodpovedá schválenému cenníku.  
 
2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 

Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že pre akademický rok 2008/2009 
bola výška školného zverejnená v zákonom stanovenej lehote a kontrolou neboli zistené 
nedostatky. Ďalej bolo zistené, že pre cudzincov bolo určené školné v obidvoch 
akademických rokoch (2007/2008 a 2008/2009) „od 1350 EUR“. Takýmto určením školného 
bol porušený  § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007, keďže 
školné nebolo určené v presne stanovenej výške. 

 
3. Preverenie výberu školného na vybraných fakultách 
 

Kontrolou spisovej dokumentácie študentov bolo zistené, že školné bolo od študentov 
kontrolovaných fakúlt požadované oprávnene. Bolo však zistené, že rozhodnutia o prijatí na 
štúdium neboli na kontrolovaných fakultách PU doručované uchádzačom do vlastných rúk     
a neobsahovali poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, čím došlo 
k porušeniu § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.  
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4. Zabezpečenie poskytovania vysokoškolského vzdelávania 
 

PU poskytuje niektoré študijné programy aj mimo svojho sídla. Napríklad v meste 
Trebišov vysoká škola poskytuje štúdium andragogiky a sociálnej práce. V tejto súvislosti bol 
doručený MŠ SR podnet, že mesto Trebišov distribuuje medzi študentov vysokej školy 
darovacie zmluvy, ktorých predmetom v akademickom roku 2008/2009 je poskytnutie daru 
mestu v sume 7000,- Sk do 20. 11. 2008 a v sume 199 € do 30. 1. 2009.  PU poskytuje 
štúdium v priestoroch miestneho úradu mesta Trebišov. Dekan Filozofickej fakulty PU vo 
vyjadrení zo dňa 11. 11. 2008 adresovanom rektorovi poprel, že fakulta požaduje od 
študentov finančné plnenia v súvislosti s ich štúdiom realizovaným v meste Trebišov. Mesto 
Trebišov poskytlo vysokej škole niekoľko finančných darov za účelom rozvoja vzdelávacej 
činnosti. Kontrolnými postupmi však nie je možné preukázať finančnú nadväznosť 
finančných darov na Zmluvu o spolupráci uzavretú medzi PU a mestom Trebišov. 

 
PU uznesením 8/10/07 kolégia rektora prijala zákaz vyberania poplatkov od študentov 

externej formy priamo alebo prostredníctvom tretích subjektov.  Kontrolná skupina zistila, že 
vysoká škola získala v roku 2008 prostredníctvom mesta Trebišov finančné prostriedky 
a súčasne mesto Trebišov získavalo finančné prostriedky formou darovacích zmlúv od 
študentov PU.  MŠ SR boli doručené podnety fyzických osôb týkajúcich sa podmieňovania 
prístupu študentov do priestorov Akadémie vzdelávania uzatváraním zmlúv so študentmi, 
ktorí si na ich základe objednávajú u uvedenej právnickej osoby služby súvisiace so 
vzdelávaním, za ktoré im vzniká finančné plnenie.  

 
Kontrolnými postupmi MŠ SR nie je možné preukázať existenciu zmluvných vzťahov 

s Akadémiou vzdelávania v Prešove, ktoré by umožňovali vyberanie finančných darov od 
študentov a nie taktiež nie je možné jednoznačne preukázať, že PU v Prešove umožnila tretím 
subjektom požadovať od študentov finančné dary. Na vykonanie takejto kontroly nemá MŠ 
SR kompetencie. 
 
Záver k bodu 19: 

 
Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v znení 

účinnom do 31. 8. 2007 a § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 
1.9.2007 (školné na akademický rok 2007/2008 nebolo zverejnené v zákonom stanovenej 
lehote).  

 
Pri kontrole spisovej dokumentácie študentov bolo zistené, že vydané rozhodnutia o 

výsledku prijímacieho konania na niektorých fakultách PU nie sú v súlade s § 58 ods. 8 
zákona o vysokých školách (rozhodnutia neobsahujú poučenie o možnosti podať žiadosť o 
preskúmania rozhodnutia a neboli doručované uchádzačom do vlastných rúk). Ďalej bolo 
zistené porušenie § 92 ods. 3) zákona tým, že školné pre cudzincov nebolo určené v presne 
stanovenej výške a bol zistený nesúlad cenníkov školného a poplatkov spojených so štúdiom s 
výškou uhradených poplatkov.  

 
Kontrolnými postupmi nebolo možné jednoznačne preukázať, že PU v Prešove umožnila 

tretím subjektom požadovať  od študentov finančné dary a nie je možné preukázať ani 
existenciu zmluvných vzťahov mesta Prešov s Akadémiou vzdelávania v Prešove, ktoré by 
umožňovali vyberanie finančných darov od študentov. Na základe kontrolných postupov MŠ 
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SR nie je možné zistiť, či PU do právnych vzťahov tretích subjektov nezasahovala, alebo  ich 
nezabezpečovala, a taktiež nie je možné preukázať finančnú nadväznosť poskytnutých 
finančných darov študentov a mesta Prešov na Zmluvu o spolupráci uzavretú medzi PU 
a mestom Trebišov.  
 
K bodu 20: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava (ďalej len 
„UK“) 
výsledný materiál z kontroly: protokol o výsledku kontroly vrátane dodatku č. 1 a č. 2 

 
Kontrolované fakulty: Filozofická fakulta (FiF), Prírodovedecká fakulta (PriF), 
Farmaceutická fakulta (FaF), Fakulta sociálnych a ekonomických vied (FSEV), 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (RKCMBF) 

 
1. Kontrolné zistenia za akademický rok 2007/2008 
 
1.1. Preverenie súladu interných predpisov UK v Bratislave so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi - kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné predpisy UK v Bratislave (štatút a „Výška 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave 
v akademickom roku 2007/2008“ a smernice rektora „Vnútorný predpis č. 1/2007“) sú 
v súlade s § 92 ods. 4 zákona o vysokých školách v znení účinnom do 31. 8. 2007.  
 
1.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov na jednotlivých fakultách, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2007/2008  
 

Rektor UK v Bratislave určil a vysoká škola zverejnila školné pre všetky študijné 
programy na akademický rok 2007/2008 dňa 22. 12. 2006, a to vyvesením na úradnej výveske 
vysokej školy. Nebolo preukázané, že školné a poplatky spojené so štúdiom pre jednotlivé 
študijné programy boli zverejnené na fakultách dva mesiace pred posledným dňom určeným 
na podávanie prihlášok na štúdium pre študijné programy prvého stupňa na LF, JLF, PraF, 
FMFI, FTVŠ, PdF, RKCMBF, EBF, FSEV a študijné programy druhého stupňa na FaF, 
FMFI, PdF, RKCMBF, EBF a FSEV. Nebol však zistený nesúlad pri určení maximálnej 
výšky školného podľa § 92 ods. 4 zákona o vysokých školách účinného do 31. 8. 2007. 

 
UK predložila menné zoznamy študentov jednotlivých fakúlt, ktorým vznikla                

v akademickom roku 2007/2008 a 2008/2009 povinnosť úhrady školného za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia. Výberovým spôsobom bola preverená spisová dokumentácia 
študentov FiF, PriF, FaF, FSEV a RKCMBF pričom nebolo zistené porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe a zároveň 
bolo preukázané, že študenti, od ktorých UK v Bratislave požadovala úhradu školného, 
prekročili štandardnú dĺžku štúdia. V jednotlivých prípadoch ale kontrola zistila porušenie      
§ 92 ods. 16 zákona o vysokých školách v znení účinnom od 1. 9. 2007. Išlo najmä o prípady, 
keď o žiadosti o zníženie, odpustenie, resp. odloženie splatnosti školného rozhodol dekan 
fakulty, pričom zákon o vysokých školách právomoc rozhodovať v danej veci zveruje 
rektorovi. Zároveň bolo v jednom prípade zistené, že nesprávnym spôsobom zohľadnenia 
celkovej doby štúdia bolo školné požadované od študenta, ktorému povinnosť uhradiť školné 
nevznikla. V niektorých prípadoch bol študentovi oznámený nesprávny dôvod, z ktorého mu 
povinnosť uhradiť školné vznikla. 
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 2. Kontrolné zistenia za akademický rok 2008/2009 
 
2.1. Preverenie súladu interných predpisov UK platnými na akademický rok 2008/2009            
s všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými od 1.9.2007 - kontrolou nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Predložená dokumentácia a vnútorné 
predpisy UK v Bratislave (štatút a „Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009“ a smernice rektora 
„Vnútorný predpis č. 1/2008“) sú v súlade s § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách v znení 
účinnom  od 1. 9. 2007.  
 
2.2. Zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom a oprávnenosť výberu školného 
u študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2008/2009 
 

Rektor UK v Bratislave určil a zverejnil školné pre všetky študijné programy na 
akademický rok 2008/2009 dňa 20. 12. 2007. Nebolo preukázané, že školné a poplatky 
spojené so štúdiom boli zverejnené na fakultách dva mesiace pred posledným dňom určeným 
na podávanie prihlášok na štúdium pre študijné programy prvého stupňa na LF, JLF, PraF, 
FMFI, FTVŠ, PdF, EBF, FSEV a študijné programy druhého stupňa na JLF, FaF, PraF, 
FMFI, FTVŠ, PdF, RKCMBF, EBF a FSEV. Nebol však zistený nesúlad pri určení 
maximálnej výšky školného podľa § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách účinného od          
1. 9. 2007“.  
 
3. Podmienky vysokoškolského štúdia na vybraných fakultách UK - prijímanie študentov na 
vysokoškolské štúdium, forma štúdia, prechod z externej na dennú formu štúdia (§ 55 až § 68 
zákona o vysokých školách) 
 

Na základe predložených menných zoznamov FiF, PriF, FaF, FSEV a RKCMBF UK      
v Bratislave bola výberovým spôsobom skontrolovaná predložená spisová dokumentácia 
vybraných študentov, a to vo vzťahu k ich prijatiu, zápisu, forme štúdia a  jeho skončenia. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných 
predpisov vydaných na ich základe. Prípadné nezrovnalosti boli vykonzultované počas 
kontroly. 
 
Záver k bodu 20: 
Kontrolou bolo zistené porušenie § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách v znení účinnom 
od 1. 9. 2007.   

 
 
 Záver: 
 

V zápisniciach o prerokovaní protokolov bolo vedúcim kontrolovaných subjektov 
(rektorom) uložené, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložili orgánu kontroly (MŠ 
SR) opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku, určili 
zamestnancov zodpovedných za kontrolou zistené nedostatky a v určenej lehote predložili MŠ 
SR písomnú správu o splnení prijatých opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti. Ku dňu 
spracovania tejto informácie si túto povinnosť splnili v stanovených termínoch tie 
kontrolované subjekty, ktorým táto povinnosť už vznikla. 
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Kontrolami nebolo zistené ani v jednom prípade, že by poplatky spojené so štúdiom 
boli požadované od študentov, ktorí neprekročili zákonom stanovenú štandardnú dĺžku štúdia. 
Zistené nedostatky boli spôsobené nesprávnou aplikáciou zákona o vysokých školách v praxi 
a v prevažnej miere boli formálneho charakteru. Metódami a technikami kontroly bolo 
zistené, že verejné vysoké školy, ktoré školné a poplatky spojené so štúdiom vyberali, 
uplatnili nižšiu hranicu školného, ako im umožňoval zákon o vysokých školách.   


