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Smernica č. 2/2012 

o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom  roku 2012/2013 
 

1. Druhy poplatkov 
 
-poplatok za prijímacie konanie, 
-poplatok za zápisné, 
-školné za akad. rok /semester/ 
-poplatok za bakalárske a magisterské štátne skúšky, 
- poplatok za štátne skúšky, 
-poplatok za rigorózne konanie, 
-poplatok za doktorandské štúdium, 
-poplatky za vydanie duplikátov, 
-iné poplatky. 
 
 

1.1. Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
 
 1.1.1 Výška poplatku je 50,00 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.   

Zápisné 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 úrade. 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. 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 sa preukázať platným dokladom o úhrade poplatkov, na   
            štúdium ho  nezapíše. 
1.2.4    Za výber a kontrolu platieb zodpovedá  študijné oddelenie.  
 
 

1.3.  Školné  
 
1.3.1. Výška školného pri externej forme štúdia pre bakalárske študijné programy za 

celý akademický rok je 520,00 EUR a pre magisterské študijné programy je 640,00 
EUR za akademický rok. 



1.3.2. Výška školného pri dennej  forme štúdia pre bakalárske študijné programy za celý 
akademický rok je 580,00 EUR a pre magisterské študijné programy je to 980,00 
EUR za akademický rok. 

1.3.3. Poplatok za celý akademický rok je splatný v deň zápisu. Študent je  povinný sa 
preukázať platným dokladom o uhradení, t.j. kópiou vkladu na účet školy, alebo 
zrealizovaným  prevodom z účtu študenta  cez internet, /nie prevodným  príkazom/. 

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.  Poplatky za štátne skúšky 
 
1.4.1. Poplatok za bakalárske a magisterské štátne skúšky je 180,00 EUR a je splatný 

najneskôr 14 dní pred skúškou. Poplatok za opakovanie záverečnej štátnej skúšky /Bc. 
aj  Mgr./ je 70,00 EUR. 

1.4.2. Za výber a kontrolu platieb zodpovedá študijné oddelenie. 
 
 

1.5.  Poplatky za rigorózne konanie 
     

1.5.1 Výška poplatku za rigorózne konanie je 640,00 EUR. 
1.5.2 Výška poplatku za opakované rigorózne konanie je 640,00 EUR. 
1.5.3 Výška poplatku za neabsolvovanie časti rigoróznej skúšky je určená jej alikvótnou 
časťou.V prípade neabsolvovania jedného predmetu je výška poplatku: 214 EUR. Ak sa jedná 
o opakovanie celej ústnej časti rigoróznej skúšky je výška poplatku 427 EUR. 
1.5.4 Vydanie diplomu  je 250,00 EUR. 
1.5.5  Poplatok za vydanie duplikátu  diplomu je 8,00 EUR 
1.5.6 Poplatky sú splatné najneskôr v deň skúšky. 
1.5.7 Za evidenciu, výber a kontrolu platieb zodpovedá referát 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. 
1.6.3 Poplatok za dizertačnú skúšku je 190,00 EUR. 
1.6.4 Poplatok za obhajobu dizertačnej práce je 210,00 EUR. 
1.6.5 Poplatok za skúšku z cudzieho jazyka je 60,00 EUR. 
1.6.6 Poplatok za vydanie diplomu je 200,00 EUR. 
1.6.7 Samoplatiaci zahraniční doktorandi 3.120,00 EUR ( poplatok za akademický rok). 
1.6.8 Číslo účtu: 26 22 03 91 01/1100, 
1.6.9 Za evidenciu a kontrolu platieb zodpovedá referent pre doktorandské štúdium. 
 
 

1.7 Poplatky za vydanie duplikátov 
 

1.7.1  Poplatok za vydanie duplikátu Výkaz o štúdiu na VŠ (index) je 30,00 EUR. 
1.7.2  Poplatok za vydanie duplikátu  Doklad o vykonaných skúškach je 8,00 EUR. 
1.7.3  Poplatok za vydanie duplikátu  Diplom a vysvedčenie je 8,00 EUR 
        Poplatky sú splatné najneskôr v deň vydania duplikátu . 
 



1.8. Iné poplatky 
 
1.8.1   Poplatok za vydanie Dokladu o vykonaných skúškach je 8,00 EUR. 
1.8.2  Poplatok pri prestupe v rámci pracovísk našej Vysokej školy, alebo odborov, či foriem 
štúdia je 50,00 EUR 
 
 

1.9.  Spôsob platby 
 

 1.9.1 Jednotlivé druhy poplatkov sa platia na účet 2622039101 / 1100 vkladom, alebo 
zrealizovaným prevodom z účtu pri platbe cez internet  / prevodný príkaz nie je 
dokladom o zrealizovanej platbe/. Ako variabilný symbol sa uvádza dátum narodenia 
študenta. V prípade poplatkov  súvisiacich s  rigoróznym konaním ako variabilný symbol sa 
uvádza rodné číslo uchádzača. 
1.9.2   Preplatky jednotlivých poplatkov sa nevracajú a sú považované za sponzorský dar.                                                   
 
 
 

2. Porušenie smernice 
 

Nesplnenie si povinnosti  pri úhradách jednotlivých poplatkov sa považuje za vážne       
porušenie disciplinárneho poriadku zo všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. 
 
 

3. Záverečné ustanovenie 
 

Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice nestráca platnosť Smernica č. 3/2010  
o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2011/2012.  
 
      
 
 
Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu, účinnosť nadobúda od 1. septembra 
akademického roka 2012/2013.  
 
 
 
 
V Prešove 29. 02. 2012             doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.                                                      
                     riaditeľ ústavu 
 


