
Smernica č.3/2011 
o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom  roku 2011/2012 
 
 
1 Druhy poplatkov 
 
-poplatok za prijímacie konanie 
-zápisné 
-školné za semester /akad. rok/ 
-poplatok za bakalárske a magisterské záverečné štátne skúšky 
-poplatok za doktorandské štúdium 
-poplatok za rigorózne konanie 
-poplatok za habilitačné a inauguračné konanie 
-poplatok za nostrifikáciu. 
-poplatky za vydanie duplikátov 
 
1.1 Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
 
1.1.1  Výška poplatku je 50 EUR jednotne pre Bc. aj Mgr. štúdium. 
1.1.2   Kópia dokladu  o zaplatení  sa zakladá do prijímacieho spisu. 
1.1.3   Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie. 
 
1.2 Zápisné 
 
1.2.1   Výška zápisného do všetkých ročníkov  Bc. štúdia je 90,00 EUR. 

  Výška zápisného pre Mgr. stupeň štúdia ( 1. a 2. ročník) je 140,00 EUR. 
1.2.2   Poplatok je splatný v deň zápisu. Študent je povinný sa  pri zápise preukázať  platným 

dokladom o jeho úhrade. Študent je povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade 
v deň zápisu, t.j. pri úhrade hotovostným vkladom predloží kópiu hotovostného 
vkladu a pri bezhotovostných prevodoch je povinný predložiť výpis z účtu, z ktorého 
bola úhrada zrealizovaná alebo potvrdenie z banky o zrealizovanej úhrade. Samotný 
príkaz na úhradu nie je dokladom o zrealizovanej platbe a nebude akceptovaný. 

1.2.3   Zapisujúci je povinný skontrolovať úhradu pred zápisom. Ak zapisujúci zistí, že 
študent nie je schopný preukázať sa platným dokladom o úhrade poplatkov, na  
štúdium ho nezapíše. 

1.2.4   Za výber a kontrolu platieb zodpovedá  študijné oddelenie. 
 
1.3 Školné za semester 
 
1.3.1  Pri externej forme bakalárskeho štúdia je výška školného za semester 260,00  EUR  

a externej forme magisterského štúdia je 320,00 EUR . 
1.3.2  Pri dennej  forme štúdia  v odboroch  psychológia a zubná technika je výška 

školného za semester 540,00 EUR.  V ostatných odboroch dennej formy je poplatok  
260,00 EUR  za semester. 

1.3.3 Úhrada školného za zimný semester je splatná v deň zápisu. Študent je povinný 
predložiť doklad o zrealizovanej úhrade v deň zápisu, t.j. pri úhrade hotovostným 
vkladom predloží kópiu hotovostného vkladu a pri bezhotovostných prevodoch je 
povinný predložiť výpis z účtu, z ktorého bola úhrada zrealizovaná alebo potvrdenie 
z banky o zrealizovanej úhrade. Samotný príkaz na úhradu nie je dokladom 
o zrealizovanej platbe a nebude akceptovaný. 



Úhrada školného za letný semester je splatná najneskôr do 31. marca. Študent je 
povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade školného za letný semester na 
študijnom oddelení u príslušnej študijnej referentky najneskôr do 31. marca. 

1.3.4  Za výber školných poplatkov zodpovedá študijné oddelenie. 
1.3.5  Študent, ktorý nie je schopný sa preukázať platným dokladom o úhrade školného na 

akademický rok, nebude na štúdium zapísaný. 
 
1.4 Poplatok za bakalársku a magisterskú záverečnú štátnu skúšku  
 
1.4.1 Výška poplatku za štátnu záverečnú skúšku (Bc. aj Mgr.) je 180,00 EUR  a je splatný 

14 dní pred skúškou.  
1.4.2 Poplatok za opakovanie štátnej záverečnej skúšky (Bc. a Mgr.) je 70,00 EUR .  
1.4.3 Študent je povinný odovzdať doklad o zrealizovanej úhrade za štátnu záverečnú 

skúšku a to aj v prípade opakovania štátnej záverečnej skúšky, príslušnej asistentke 
katedry najneskôr 14 dní pred štátnou záverečnou skúškou. 

1.4.4  Za kontrolu platieb zodpovedá vedúci katedry a  vedúci detašovaných  ústavov. 
 

1.5 Poplatky za rigorózne konanie 
 

1.5.1   Výška poplatku za rigorózne konanie je 640,00 EUR. 
1.5.2   Vydanie diplomu  je 250,00 EUR. 
1.5.3   Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá referent pre rigorózne konanie. 
 
1.6 Poplatok za doktorandské štúdium 
 
1.6.1  Prijímací pohovor  90,00 EUR. 
1.6.2  Poplatok za akademický rok je  380,00 EUR. 

Poplatok za dizertačnú skúšku  je  190,00 EUR. 
Poplatok za obhajobu dizertačnej práce je 210,00 EUR. 
Poplatok za skúšku z cudzieho jazyka  je  60,00 EUR.  
Poplatok za vydanie diplomu je 200,00 EUR 

1.6.3  Samoplatiaci zahraniční doktorandi  3.120,00 EUR ( poplatok za akademický rok). 
1.6.4 Číslo účtu: 26 27 039 100/1100, 
 IBAN: SK64 1100 0000 002627039100, 
 BIC: TATRSKBX 
1.6.5   Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá referent pre doktorandské štúdium. 
 
1.7 Poplatky za habilitácie a inaugurácie 
 
1.7.1  Výška poplatku za habilitačné konanie je  1.460,00 EUR. 
1.7.2 Rozhodnutie o priznaní vedecko-pedagogického titulu docent je 1.000,00 EUR. 
1.7.3  Výška poplatku za inauguračné konanie je  2.200,00 EUR. 
1.7.4 Rozhodnutie o menovaní za mimoriadneho profesora je 2.000,00 EUR. 
 
1.8 Poplatok za nostrifikáciu 
 
1.8.1  Poplatok za nostrifikáciu /zosúladenie a posúdenie diplomu a študijných odborov /         
            u zahraničných  študentov  je 110,00 EUR. 
 
 
 



1.9 Poplatky za vydanie duplikátov 
 

1.9.1   Poplatok za vydanie duplikátu - Výkaz o štúdiu na VŠ (index) je 11,00 EUR. 
1.9.2  Poplatok za vydanie duplikátu - Doklad o vykonaných skúškach je 8,00 EUR. 
1.9.3 Poplatok za vydanie duplikátu - Diplom a Vysvedčenie je 8,00 EUR. 
1.9.4 Poplatky sú splatné najneskôr v deň vydania duplikátu. 
 
1.10 Iné poplatky 
 
1.10.1 Poplatok za vydanie Dokladu o vykonaných skúškach je 8,00 EUR. 
 
 
2 Spôsob úhrady pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rigorózne 
konanie 
 
2.1.1 Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným 

prevodom na číslo účtu : 2626748634/1100.  
Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť svoje osobné číslo študenta. 
Uchádzač o Bc. a Mgr. štúdium, habilitačné, inauguračné, rigorózne konanie 
a doktorandské štúdium uvádza ako variabilný symbol rodné číslo. 

2.2     Študenti študujúci v Českej republike platia poplatky na účet v ČSOB,  
            číslo účtu: 400 771 83 71/7500                      
    IBAN :  SK39 7500 0000 0040 0771  8371 

BIC :     CEKOSKBX 
Adresa banky : Československá obchodná banka, a.s. 
Námestie  SNP 29 
815 63 Bratislava 

2.3  Ostatní zahraniční študenti uvádzajú na platobný príkaz: 
IBAN:  SK02 1100 0000 0026 2674 8634,   BIC (SWIFT):  TATRSKBX 
Adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava 

2.4   Študenti študujúci na Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove sa riadia Smernicou o poplatkoch, uverejnenou na web. stránke: fzsp.sk. 

 
 
3 Porušenie smernice 
 
Nesplnenie si povinností  pri úhradách jednotlivých poplatkov sa považuje za vážne porušenie 
disciplinárneho poriadku so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. 
 
 
4 Záverečné ustanovenie 
 
Táto smernica nadobúda účinnosť od 1. septembra 2011 a je platná pre akademický rok 
2011/2012. 
 
 
 

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., mult.  
rektor VŠZ a SP sv. Alžbety 

 
V Bratislave dňa: 15. apríla 2011 


