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CZ 668/2018 RE 

 

DODATOK č. 1 

K VNÚTORNÉMU PREDPISU č. 28/2017 

 

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU 

v akademickom roku 2018/2019 

 

V súlade so zákonom č. 276/2017 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vydávam 

D O D A T O K  

K VNÚTORNÉMU PREDPISU č. 28/2017 zo dňa 20.12.2017 ktorý mení a dopĺňa vnútorný 

predpis č. 28/2017 - Smernicu rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom 

na KU v akademickom roku 2018/2019 (CZ 6943/2017 RE) nasledovne: 

 

Článok 4 ods. 12 - Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní znie: 

Správny poplatok (podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov) vo výške 5,00 € za uznanie dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou 

so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú 

zmluvu, alebo správny poplatok vo výške 30,00 € za uznanie dokladov o vzdelaní vydaných 

vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá 

uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov 

o vzdelaní (uhrádza sa prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK). 

 

V Ružomberku 19.02.2018 

 

 

 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

 rektor KU 


