
POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM NA VŠZaSP sv. ALŽBETY  
v akademickém roce 2022/2023 

výňatek ze směrnice rektora č. 1/2022 
(v závorkách uvedeny orientační částky v CZK podle přepočtu 25,00 CZK/EUR) 

 

bakalářské/magisterské studium (Bc./Mgr.) 

 přijímací řízení (1× při podání přihlášky)          50 EUR  (1 250 CZK) 

 zápisné (1× ročně)   – Bc.      114 EUR  (2 850 CZK) 

    – Mgr.      180 EUR  (3 750 CZK) 

 školné za semestr (2× ročně)   – Bc.    340 EUR  (8 500 CZK) 

         – Mgr.     375 EUR  (9 375 CZK) 

         – Bc. OŠE při Bc. UZS    50 EUR  (1 250 CZK)  

 státní závěrečná zkouška     – řádný termín Bc.  195 EUR  (4 625 CZK) 

         – řádný termín Mgr.  250 EUR  (6 250 CZK) 

         – opravný termín    65 EUR  (1 625 CZK) 

rigorózní řízení (PhDr.) 

 rigorózní řízení    – řádný termín     395 EUR  (9 875 CZK) 

      – opakovaná zkouška      99 EUR  (2 475 CZK) 

 vydání diplomu        200 EUR  (5 000 CZK) 

doktorské studium (PhD.) 

 přijímací řízení (1× při podání přihlášky)     90 EUR  (2 250 CZK) 

 zápisné (1× ročně)      234 EUR  (5 850 CZK) 

 školné za akademický rok (1× ročně)   490 EUR  (12 250 CZK) 

 dizertační zkouška  – řádný termín  220 EUR  (5 500 CZK) 

     – opravný termín  160 EUR  (4 000 CZK) 

 obhajoba dizertační práce – řádný termín  270 EUR  (6 750 CZK) 

     – opravný termín  120 EUR  (3 000 CZK) 

 zkouška z cizího jazyka     100 EUR  (2 500 CZK) 

 vydání diplomu       250 EUR  (6 250 CZK) 

 

Poplatky za vykonání dílčích zkoušek ani za uznání předmětů z předchozího studia nejsou. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Prij%C3%ADmacie%20konanie/Smernicaopoplatkoch20212022.pdf


ostatní poplatky 

 doklad o vykonaných zkouškách (výpis známek)    10 EUR  (250 CZK) 

 duplikát indexu (po ztrátě, odcizení) – 1. ročník    30 EUR  (750 CZK) 

          – 2. ročník    40 EUR  (1 000 CZK) 

          – 3. ročník    50 EUR  (1 250 CZK) 

 duplikát diplomu (po ztrátě, odcizení) – diplom    20 EUR  (500 CZK) 

             – vysvědčení    20 EUR  (500 CZK) 

             – dodatek    10 EUR  (250 CZK) 

 nostrifikace diplomu (pro uchazeče mimo SR/ČR)  110 EUR  (2 750 CZK) 

 

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ 

  Poplatky se platí v uvedených částkách vždy v EUR. Postup platby poplatků závisí na  

  peněžním ústavu, ze kterého platbu provádíte. Existují dvě možnosti:   

 

  A)   Platba z jiné banky než ČSOB – zadat PLATBU DO ZAHRANIČÍ: 

 

 IBAN:    SK39 7500 0000 0040 0771 8371 

 SWIFT/BIC:   CEKOSKBX 

 adresa:    Československá obchodná banka, a.s. 

    Námestie SNP 29 

    815 63 Bratislava 

 výlohy:   OUR (vše plátce) 

 účel platby:  uchazeči o studium:    

    datum narození ve tvaru DDMMRRRR JMÉNO PŘÍJMENÍ 

    již zapsaní studenti:    

    osobní číslo studenta ve tvaru XXXXXX JMÉNO PŘÍJMENÍ 

  B)   Platba z ČSOB – zadat TUZEMSKÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ: 

 číslo účtu:   4007718371/7500 

 variabilní symbol: uchazeči o studium:   datum narození ve tvaru DDMMRRRR 

    již zapsaní studenti:   osobní číslo studenta ve tvaru XXXXXX 

 zpráva:   JMÉNO PŘÍJMENÍ 


