
1 

 

 

DODATOK č. 1/2016 

k Smernici rektora č. 1/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2015/2016 

 

Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava vydáva Dodatok č. 1/2016 k Smernici rektora č. 1/2015      

o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom 

roku 2015/2016, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.06.2016.  

Smernica rektora č. 1/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP             

sv. Alžbety v akademickom roku 2015/2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1.5    Školné pre už študentov I. (Bc.) a II. (Mgr.) stupňa štúdia za semester, článok 1.5.3     

 a článok 1.5.4  
1.5.3   Úhrada školného za zimný semester je splatná v deň zápisu.  

           Úhrada školného za letný semester je splatná najneskôr do 31. marca 2016.. Študent je 

povinný predložiť doklad o zrealizovanej úhrade školného za letný semester na študijnom 

oddelení u príslušnej študijnej referentky najneskôr do 15. apríla 2016. Študenti, ktorí 

neuhradili školné za letný semester do 31.marca 2016, v nasledujúcom 

akademickom roku 2016/2017 sú povinní uhradiť všetky poplatky spojené                

so štúdiom pri zápise za celý akademický rok naraz. Doklad o úhrade odovzdáva 

študent príslušnej študijnej referentke v deň zápisu.  

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 2016. 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. 

 

 

Zdôvodnenie:  

Vzhľadom k narastajúcemu počtu študentov, ktorí si neplnia svoje povinnosti spojené s úhradou 

poplatkov za školné sa Smernica rektora č. 1/2015 o výške školného a poplatkov spojených      

so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2015/2016 dopĺňa vyššie uvedeným 

dodatkom k platnej smernici č.1/2015.  
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v Bratislave, dňa 31.05.2016 

 


