VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.
Palackého 1
811 02 Bratislava

SMERNICA rektora
č. 1/2016
o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety
v akademickom roku 2016/2017
v súlade s § 93 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so štatútom VŠZaSP sv. Alžbety
a Študijný poriadkom VŠZaSP sv. Alžbety rektor schválil a vydal dňa 01. decembra 2015
smernicu, ktorou určuje výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok
2016/2017.

1 DRUHY POPLATKOV
- poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania
- zápisné
- školné za semester /akad. rok/
- poplatok za bakalárske a magisterské záverečné štátne skúšky
- poplatok za doktorandské štúdium
- poplatok za rigorózne konanie
- poplatok za inauguračné konanie
- poplatky za štúdium Univerzity tretieho veku
- poplatok za nostrifikáciu
- poplatky za vydanie duplikátov
- iné poplatky

1.1 Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Výška poplatku za zabezpečenie prijímacieho konania je 50 € (tabuľke č. 1).
Kópia dokladu o zaplatení sa zakladá do prijímacieho spisu.
Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie.
Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania, no nezúčastní
sa zápisu na štúdium z akýchkoľvek dôvodov, VŠ poplatok nevráti.
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1.2 Zápisné pre nastupujúcich prvákov a študentov I. (Bc.) a II. (Mgr.)
stupňa štúdia
1.2.1 Výška zápisného pre Bc. stupeň štúdia je 90 €.
Výška zápisného pre Mgr. stupeň štúdia je 140 €.
Zápisné sa platí každoročne, výška zápisného je upravovaná v závislosti od inflácie.
1.2.2 Poplatok je splatný v deň zápisu.
Študent predkladá v deň zápisu doklad o zrealizovanej úhrade zápisného a školného
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. Príkaz na úhradu nie je
dokladom o zrealizovanej platbe a nebude akceptovaný.
Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
Pri zápise na štúdium v príslušnom AR je študent povinný preukázať sa dokladom
o zaplatení zápisného a školného alebo rozhodnutím rektora o úprave školného podľa
bodu 3 tejto smernice.
1.5.3 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.
1.5.4 Za výber a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie.

1.3 Školné pre nastupujúcich prvákov I. (Bc.) stupňa za semester
1.3.1 Školné je poplatok študenta dennej a externej formy štúdia určený na úhradu časti
nákladov spojených s jeho štúdiom na VŠZ a SP sv. Alžbety.
1.3.2 Výška školného pre prvákov v akademickom roku 2016/2017 so zľavou 20%
uvedená za 1. semester (zimný) v tabuľke č. 1.
1.3.3 Úhrada školného za zimný semester je splatná v deň zápisu.
Úhrada školného za letný semester je splatná najneskôr do 31. marca 2017. Študent je
povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade školného za letný semester na študijnom
oddelení u príslušnej študijnej referentky najneskôr do 15. apríla 2017.
Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
1.3.4 Za výber a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie.
1.3.5 Študent, ktorý nie je schopný sa preukázať platným dokladom o úhrade poplatkov
spojených so štúdiom, nebude na štúdium zapísaný.
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Tabuľka č. 1 Výška školného a poplatku za PK pre prvákov I. (Bc.) stupňa 2016/2017
so zľavou za prvý semester (ZS)

Forma štúdia
Odbor štúdia

Termín
podania
prihlášok

Termín
začatia Poplatok za
over.
prijímacie
splneni
konanie
a
(prihlášku)
podm.

Zápisné

Školné za
1.semester
(zimný)
zľava 20%

Školné za
2.semester
(letný)

Externá forma:
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo
Verejné zdravotníctvo
Laboratórne a vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
Fyzioterapia

(260 €
- 20%)
t.j.
208 €

Do
29. 2. 2016

marec
až máj

50 €

90 €

Po 29.2.2016

marec
až máj

50 €

90 €

260 €

Do
29. 2. 2016

marec
až máj

50 €

90 €

(490 €
- 20%)
t.j.
392 €

490 €

Zubná technika

Po 29.2.2016

marec
až máj

50 €

90 €

490 €

490 €

Denná forma:

Do
29. 2. 2016

350 €

Externá forma:

Sociálna práca
Ošetrovateľstvo
Sociológia
Fyzioterapia

Denná forma:

Po 29.2.2016

260 €

marec
až máj

50 €

90 €

(350 €
- 20%)
t.j.
280 €

marec
až máj

50 €

90 €

350 €

350 €

550 €

550 €

marec
až máj

50 €

90 €

(550 €
- 20%)
t.j.
440 €

Po 29.2.2016

marec
až máj

50 €

90 €

550 €

Do
29. 2. 2016

marec
až máj

50 €

90 €

(870 €
- 20%)
t.j.
696 €

870 €

Po 29.2.2016

marec
až máj

50 €

90 €

870 €

870 €

Do
29. 2. 2016

Psychológia

Denná forma:
Zubná technika

260 €
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1.4 Školné pre nastupujúcich prvákov II. (Mgr.) stupňa za semester
1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.4.4
1.4.5

Školné je poplatok študenta dennej a externej formy štúdia určený na úhradu časti
nákladov spojených s jeho štúdiom na VŠZ a SP sv. Alžbety.
Výška školného pre prvákov v akademickom roku 2016/2017 so zľavou 10 % len
pre prvý semester (zimný) uvedená v tabuľke č. 2, za druhý semester (letný) tabuľka č. 2.
Úhrada školného za zimný semester je splatná v deň zápisu.
Úhrada školného za letný semester je splatná najneskôr do 31. marca 2017. Študent je
povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade školného za letný semester na študijnom
oddelení u príslušnej študijnej referentky najneskôr do 15. apríla 2017.
Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
Za výber a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie.
Študent, ktorý nie je schopný sa preukázať platným dokladom o úhrade poplatkov
spojených so štúdiom, nebude na štúdium zapísaný.

Tabuľka č. 2 Výška školného a poplatku za PK pre prvákov II. (Mgr.) stupňa 2016/2017
so zľavou za prvý semester (ZS)
Forma štúdia

Termín
podania
prihlášok

Poplatok za
prijímacie
konanie
(prihlášku)

Zápisné

Do
15. 05. 2016

Študijné odbory v
externej forme:
(platí aj pre študijný
program MCHP v dennej
forme)

Študijné odbory v
dennej forme:

Absolventi iných
VŠ zľava 10% zo
školného v zimnom
semestri

50 €

140 €

Do
15. 05. 2016
50 €

140 €

Po 15. 05. 2016
všetci

50 €

140 €

Do
15. 05. 2016

50 €

140 €

Naši Bc. absolventi
zľava 1/3 zo
školného v zimnom
semestri

Absolventi iných
VŠ zľava 10% zo
školného v zimnom
semestri

Do
15. 05. 2016
Naši Bc. absolventi
zľava 1/3 zo
školného v zimnom
semestri

Po 15. 05. 2016
všetci

50 €

140 €

50 €

140 €

Školné
za 1.
semester (zimný)

(320 €
-10%)
t.j.
288 €

(320 €
-106 €
t.j.
214 €

320 €
(550 €
-10%)
t.j.
495 €

(550 €
-183 €
t.j.
367 €

550 €

Školné
za 2.
semester (letný)

320 €

320 €

320 €

550 €

550 €

550 €
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1.5 Školné pre už študentov I. (Bc.) a II. (Mgr.) stupňa štúdia za semester
1.5.1 Školné je poplatok študenta dennej a externej formy štúdia určený na úhradu časti
nákladov spojených s jeho štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety.
1.5.2 Výška školného pre študentov dennej a externej formy štúdia podľa odborov štúdia je
uvedená v tabuľke č. 3.
1.5.3 Úhrada školného za zimný semester je splatná v deň zápisu.
Úhrada školného za letný semester je splatná najneskôr do 31. marca 2017. Študent je
povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade školného za letný semester na študijnom
oddelení u príslušnej študijnej referentky najneskôr do 15. apríla 2017.
Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
1.5.4 Úhrada školného študentov 2. ročníka II. (Mgr.) stupňa štúdia za letný semester je
splatná do 31. januára 2017, najneskôr k dátumu odovzdania diplomovej práce.
Študent je povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade školného za letný semester na
študijnom oddelení u príslušnej študijnej referentky najneskôr do dátumu odovzdania
diplomovej práce.
1.5.5 Za výber a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie.
1.5.6 Študent, ktorý nie je schopný sa preukázať platným dokladom o úhrade poplatkov
spojených so štúdiom, nebude na štúdium zapísaný.

Tabuľka č. 3 Výška školného podľa stupňa štúdia a odboru štúdia (2. r., 3. r., 5. r.)
Študijný odbor/ Študijný program
Sociálna práca, Ošetrovateľstvo,
Verejné zdravotníctvo,
Laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve,
Fyzioterapia, Rádiologická technika
Zubná technika
Sociálna práca, Misijná a charitatívna
práca, Ošetrovateľstvo,
Verejné zdravotníctvo, Laboratórne
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Master od Health Administration
(zahraničný študijný program)

Sociálna práca, Ošetrovateľstvo,
Sociológia
Psychológia
Zubná technika
Misijná a charitatívna práca
Sociálna práca, Sociológia

Stupeň
štúdia

Forma
štúdia

Školné
za semester

I.(Bc.)

externá

260 €

I.(Bc.)

externá

490 €

II.(Mgr.)

externá

320 €

(MHA)

mimoriadna 490 € Semester!

I.(Bc.)

denná

350 €

I.(Bc.)
I.(Bc.)
II. (Mgr.)
II. (Mgr.)

denná
denná
denná
denná

550 €
870 €
320 €
550 €
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1.6 Poplatok za bakalársku a magisterskú záverečnú štátnu skúšku
1.6.1 Výška poplatku za štátnu záverečnú skúšku (Bc. aj Mgr.) je 180 € a je splatný 14 dní
pred skúškou.
1.6.2 Poplatok za opakovanie štátnej záverečnej skúšky (Bc. a Mgr.) je 60 € .
1.6.3 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.
Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
1.6.4 Za kontrolu platieb zodpovedá vedúci katedry a vedúci detašovaných pracovísk.

1.7 Poplatky za špecializáciu Zdravotnícky manažment a financovanie
(v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010)
1.7.1 Platba za vzdelávaciu aktivitu/za 1 predmet: 20 €/ 1 osoba (spolu maximálne za celé
štúdium 400 €).
1.7.2 Platba za vykonanie špecializačnej skúšky a vystavenie diplomu: 500 €.
1.7.3 Platba za 1. opravný termín špecializačnej skúšky: 500 €.
1.7.4 Platba za 2. opravný termín špecializačnej skúšky: 600 €.

1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €.
Poplatok za semester je 190 €.
Poplatok za osvedčenie je 55 €.
Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu)
zľava 33% zo sumy za semester.

1.9 Poplatky za rigorózne konanie
1.9.1 Výška poplatku za rigorózne konanie
pre uchádzačov
zo SR a ČR 450 €
a pre cudzincov (zahraničných uchádzačov) je 4.850 €.
1.9.2 Vydanie diplomu je 250 €.
1.9.3 Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá referent pre rigorózne konanie.
1.9.4 Za opakovanie vykonania rigoróznej skúšky je 90 €.
1.9.5 Úhradu poplatkov realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
1.9.6 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu)
zľava 25% z poplatku za rigorózne konanie (bod 1.9.1).

1.10 Poplatok za doktorandské štúdium
1.10.1 Prijímací pohovor - 90 €.
Kópia dokladu o zaplatení sa zakladá do prihláškového spisu.
1.10.2 Poplatok za akademický rok - 380 €.
6

Pri zápise na štúdium v príslušnom akademickom roku je študent povinný preukázať
sa dokladom o zaplatení školného alebo rozhodnutím rektora o úprave školného podľa
bodu 3 tejto smernice.
Úhrada školného za akademický rok 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.
Študent, ktorý nie je schopný sa preukázať platným dokladom o úhrade školného
na akademický rok, nebude na štúdium zapísaný.
1.10.3 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu)
zľava 25% zo sumy za akademický rok (bod 1.10.2).
1.10.4 Poplatok za dizertačnú skúšku - 210 €.
1.10.3.1 Poplatok za opakovanie dizertačnej skúšky - 160 €.
1.10.3.2 Poplatok za opakovanie ústnej časti dizertačnej skúšky - 80 €.
1.10.3.3 Poplatok za opakovanie písomnej časti dizertačnej skúšky - 80 €.
Doklad o zaplatení poplatku, tvorí prílohu k prihláške na dizertačnú skúšku.
Pri opakovanej skúške je výška poplatku splatná 14 dní pred termínom skúšky.
1.10.5 Poplatok za obhajobu dizertačnej práce - 260 €.
Poplatok za opakované posúdenie dizertačnej práce - 120 €.
Doklad o zaplatení poplatku, tvorí prílohu k prihláške na obhajobu dizertačnej práce.
Pri opakovanom posúdení dizertačnej práce, doklad o zaplatení poplatku treba odovzdať
spolu s opravenou dizertačnou prácou.
1.10.6 Poplatok za skúšku z cudzieho jazyka - 90 €.
1.10.7 Vydanie diplomu - 250 €.
1.10.8 Samoplatiaci zahraniční doktorandi - 3.120 € / akademický rok.
1.10.9 Číslo účtu: 26 27 039 100/1100
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2703 9100
BIC: TATRSKBX
1.10.10 Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá referent pre doktorandské štúdium.

1.11 Poplatky za habilitácie a inaugurácie
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

Výška poplatku za habilitačné konanie je 10.000 €.
Rozhodnutie o priznaní vedecko-pedagogického titulu docent je 1.000 €.
Výška poplatku za inauguračné konanie je 20.000 €.
Rozhodnutie o menovaní za mimoriadneho profesora je 2.000 €.
Úhradu poplatkov realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.

1.12 Poplatky za štúdium Univerzity tretieho veku
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4

Poplatok pre pracujúcich dôchodcov je 60 €.
Poplatok pre dôchodcov je 35 €.
Poplatok pre invalidných dôchodcov je 25 €.
Úhradu poplatkov realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.
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1.13 Poplatok za nostrifikáciu
1.13.1 Poplatok za nostrifikáciu /zosúladenie a posúdenie diplomu a študijných odborov /
u zahraničných študentov je 110 €.
1.13.2 Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.

1.14 Poplatky za vydanie duplikátov
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5

Poplatok za vydanie duplikátu - Výkaz o štúdiu na VŠ (index) je 30 €.
Poplatok za vydanie duplikátu - Doklad o vykonaných skúškach je 8 €.
Poplatok za vydanie duplikátu - Diplom a Vysvedčenie je 8 €.
Poplatky sú splatné najneskôr v deň vydania duplikátu.
Úhradu poplatkov realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.

1.15 Iné poplatky
1.15.1 Poplatok pri prestupe v rámci pracovísk našej Vysokej školy alebo odborov alebo formy
štúdia je 50 €.
1.15.2 Úhradu poplatku realizovať: viď čl. 2 SPÔSOB ÚHRADY.

2 SPÔSOB ÚHRADY
2.1

2.2

2.3

2.4

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným
prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634.
Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné
číslo študenta (pri neuvedení variabilného symbolu, resp. nesprávne uvedenom
variabilnom symbole nebude v systéme priradená platba ku konkrétnemu finančnému
záväzku študenta), v poznámke meno študenta. Poplatok sa považuje za uhradený, ak
obsahuje predpísané identifikačné údaje študenta. Neidentifikovateľné platby sa budú
považovať za sponzorský dar škole.
Uchádzač o Bc. a Mgr. štúdium, habilitačné, inauguračné, rigorózne konanie
a doktorandské štúdium uvádza ako variabilný symbol svoj dátum narodenia. Dátum
narodenia je potrebné uviesť v plnom tvare: DDMMRRRR. V poznámke meno študenta.
Študenti študujúci v Českej republike platia poplatky za rovnakých podmienok ako
študenti SR, na účet v ČSOB, číslo účtu: IBAN : SK39 7500 0000 0040 0771 8371,
BIC: CEKOSKBX
Adresa banky : Československá obchodná banka, a.s.
Námestie SNP 29
815 63 Bratislava
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
Platby za ISIC a internát uhrádzať na číslo účtu IBAN: SK39 1100 0000 0029 2670 9119.
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2.5

2.6

Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť svoje osobné číslo študenta, prípadne
dátum svojho narodenia v plnom tvare DDMMRRRR. V poznámke meno študenta.
• Študenti DPŠ uhrádzajú poplatky na číslo účtu: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2403
8735. Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť svoj dátum narodenia v plnom
tvare DDMMRRRR. V poznámke meno študenta.
• Študenti MHA štúdia uhrádzajú poplatky na číslo účtu: IBAN: SK02 1100 0000 0026
2674 8634. Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť osobné číslo študenta,
prípadne dátum svojho narodenia v plnom tvare DDMMRRRR. Študenti špecializačného
štúdia ZMAF uvádzajú pri úhrade aj ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 0202.
V poznámke meno študenta.
• Študenti doktorandského štúdia uhrádzajú poplatky na číslo účtu: IBAN: SK64 1100
0000 0026 2703 9100. V poznámke meno študenta
VRÁTENIE PLATIEB. Po uznaní opodstatneného nároku na vrátenie peňazí sa vrátená
suma ponižuje o manipulačné poplatky.:
- pri sumách do 100 eur, sa suma poníži o 1 eur,
- pri sumách nad 100 eur, sa suma poníži o 5 eur.

3 MOŽNOSTI ÚPRAVY ŠKOLNÉHO
3.1 Úprava školného uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami
3.1.1 Na základe písomnej žiadosti o úpravu školného uchádzačov a študentov so špecifickými
potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (držiteľov preukazu ZŤP
alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím) je možné po
preskúmaní a prehodnotení podkladov určiť výšku % zľavy na školné na príslušný
akademický rok alebo odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide
o štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu (ods. 4
písm. e) zákona c. 131/2002 Z. z.). Pre akademický rok 2016/2017 je výška zľavy 20 %.
3.1.2 Písomné žiadosti o úpravu školného študentov uchádzačov a študentov so špecifickými
potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov (držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím) spolu s kópiou rozhodnutia je nutné zasielať s dostatočným
časovým predstihom t. j. minimálne mesiac pred stanoveným termínom zápisu, aby
bolo vydanie rozhodnutia o schválení úpravy poplatkov podľa zákona o správnom konaní
v lehote 30 dní a mohla byť uskutočnená platba ku dňu zápisu, ku ktorému je treba
sa preukázať týmto vydaným rozhodnutím a dokladom o uhradení stanovenej
(upravenej) výšky školného.

3.2 Úprava školného posunutím termínu jeho splatnosti – splátkový
kalendár
3.2.1 Na základe písomnej žiadosti o splátkový kalendár s uvedením dôvodov hodných
osobitého zreteľa a s doložením dokladov potvrdzujúcich daný stav je možné súhlasiť
s posunutím termínu splatnosti školného za semester alebo je možné súhlasiť so
splátkovým kalendárom vo dvoch splátkach za semester.
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3.2.2 Písomné žiadosti o posunutie termínu splatnosti školného alebo žiadosti o splátkový
kalendár je nutné zasielať s dostatočným časovým predstihom t. j. minimálne mesiac
pred stanoveným termínom zápisu, aby bolo vydanie rozhodnutia o schválení úpravy
poplatkov podľa zákona o správnom konaní v lehote 30 dní a mohla byť uskutočnená
platba ku dňu zápisu, ku ktorému je treba sa preukázať týmto rozhodnutím
a dokladom o uhradení stanovej výšky školného.

4 PORUŠENIE SMERNICE
Nesplnenie si povinností pri úhradách školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom sa považuje
za vážne porušenie čl. 3 ods. 4 písm. b) Študijného poriadku a čl. 1 Disciplinárneho poriadku
so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto smernica nadobúda účinnosť od 1. januára 2016 a je platná od dňa vydania pre akademický
rok 2016/2017.

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., v. r.
rektor

V Bratislave dňa 01. decembra 2015
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