Číslo dok.:
Katolícka univerzita
v Ružomberku

VP-KU-28
Revízia č.:

SMERNICA

Výtlačok č.: 1

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom

Strana 0 z 30

na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

SMERNICA

SMERNICA REKTORA O VÝŠKE ŠKOLNÉHO
A POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM
NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU
V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Tento dokument má charakter riadenej dokumentácie a podlieha zmenovému
konaniu. Je duševným majetkom organizácie Katolícka univerzita v Ružomberku.
Je určený len pre vnútorné potreby organizácie. Neriadené kopírovanie a rozširovanie
je zakázané. Tretej strane je možné dokument poskytnúť len so súhlasom rektora.

Správca:

Účinnosť: od 01.09.2020 do 31.08.2021

Platí od: 30.01.2020

Titul, meno, priezvisko

Funkcia

Dátum

prorektorka KU

07.01.2020

PhDr. Mgr. Mariana
Magerčiaková, PhD.

Odporúča

PhDr. Mgr. Mariana

prorektorka pre

schváliť:

Magerčiaková, PhD.

vzdelávanie

Schválil:

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

rektor KU

Podpis

14.01.2020
30.01.2020

Originál podpísanej Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom
na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021 č. VP-KU-28 zo dňa

30.01.2020 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na referáte pre riadenie kvality
a vnútornú legislatívu.

Číslo dok.:
VP-KU-28

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Revízia č.:

SMERNICA

Výtlačok č.: 1

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom

Strana 1 z 30

na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

CZ 417/2020 RE

SMERNICA REKTORA O VÝŠKE ŠKOLNÉHO A POPLATKOV
SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE
V RUŽOMBERKU V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Názov

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom

dokumentu

na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

Verzia:

2

Dátum vydania:

05.06.2020

Status:

VEREJNÝ

Meno
Vypracoval:
Odporučil na
schválenie:
Schválil:

Dátum

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.

07.01.2020

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.

14.01.2020

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

30.01.2020

Podpis

História dokumentu
V tejto časti sú zaznamenané údaje o histórii tvorby dokumentu pre prípad potreby jeho prepracovania
a opätovného schválenia a distribuovania.
Platné

Číslo
verzie

Komentár (dôvod zmeny alebo aktualizácie)

Od

Do

1

30.01.2020

16.06.2020

-

2

17.06.2020

31.08.2021

nové znenie čl. 6 ods. 2)

Číslo dok.:
Katolícka univerzita
v Ružomberku

VP-KU-28
Revízia č.:

SMERNICA

Výtlačok č.: 1

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom

Strana 2 z 30

na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

Obsah
Článok 1 Všeobecné ustanovenia ....................................................................................................... 3
Článok 2 Školné spojené so štúdiom ................................................................................................. 5
Článok 3 Úhrada školného .................................................................................................................. 9
Článok 4 Poplatky spojené so štúdiom.............................................................................................13
Článok 5 Habilitačné a vymenúvacie konanie ............................................................................... 22
Článok 6 Celoživotné vzdelávanie................................................................................................... 24
Článok 7 Prechodné a záverečné ustanovenia ............................................................................... 30

Číslo dok.:
Katolícka univerzita
v Ružomberku

VP-KU-28
Revízia č.:

SMERNICA

Výtlačok č.: 1

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom

Strana 3 z 30

na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

V súlade s § 92 zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) so zákonom č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády
č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len
„KU“) schválil a vydal dňa 30.01.2020 túto smernicu, ktorou sa na základe návrhu dekanov
fakúlt určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku
2020/2021 (ďalej len „AR 2020/2021“).

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Študenti KU v dennej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania,
ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre príslušný študijný program (ďalej
len „ŠP“), školné neplatia.
(2) Ročné školné podľa § 92 ods. 1 až 11 a podľa § 113a ods. 7 až 11 zákona o VŠ sú povinní uhradiť
študenti KU, ktorí sú (ďalej len „poplatníci I“):
a) občania SR,
b) občania krajín Európskej únie a občania štátov, ktoré sú zmluvnými stranami

Dohody o

Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“),
c) cudzinci – štipendisti vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“),
d) cudzinci s trvalým pobytom v členských štátoch, a ktorí zároveň v AR 2020/2021:
I.

študujú súbežne dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni (§ 92 ods. 5
zákona o VŠ), z ktorých jeden študujú na inej vysokej škole bezplatne podľa § 70 ods. 1
písm. k) zákona o VŠ,

II.

študujú súbežne dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni na KU
(§ 92 ods. 5 zákona o VŠ),

III. študujú študijný program dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia (§ 92 ods. 6 zákona o VŠ),
IV. boli prijatí na študijný program v externej forme (§ 92 ods. 4 zákona o VŠ).
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(3) Cudzinci, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie, Bieloruskej republiky, Bosny
a Hercegoviny, republiky Čierna Hora, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky,
Srbskej republiky alebo Ukrajiny, ani v ňom nemajú trvalý pobyt (ďalej len „poplatníci II“),
uhradia školné v súlade s ustanoveniami príslušných zmlúv o štúdiu (§ 92 ods. 11
zákona o VŠ).
(4) V súlade s § 92 ods. 1 a 3 zákona o VŠ bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a portu SR
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) stanovená suma maximálneho ročného školného na AR 2020/2021.
Ročné školné, ktoré sa vzťahuje na akademický rok, pre študijné programy v externej forme
štúdia nesmie prekročiť sumu maximálneho školného stanovenú Opatrením MŠVVaŠ SR č.
2019/12428:5-A1800 zo dňa 12. septembra 2019.
(5) Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa § 7 ods. 1 zákona
č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, sa na účely tejto smernice považuje za občana SR.
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Článok 2
Školné spojené so štúdiom
(1) Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu vedeného
v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05 Bratislava (SWIFT kód: SPSRSKBAXXX).
(2) Pre poplatníkov I je výška ročného školného na KU určená nasledovne:
Štúdium druhého a ďalšieho študijného programu pri súbežnom štúdiu
Fakulta/

Suma

pracovisko

v€

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Pedagogická
Ružomberok

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300102904

ID osoby z AIS*

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300102906

ID osoby z AIS*

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300102908

ID osoby z AIS*

850

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400102

ID osoby z AIS*

Košice

650

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510102

ID osoby z AIS*

Spiš. Kapitula

650

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550102

ID osoby z AIS*

Zdravotníctva

800

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600102

ID osoby z AIS*

Poprad
Levoča
Filozofická

700 až
9001

Teologická

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

1

- pre študijné odbory učiteľstvo a pedagogické vedy Bc., Mgr.: 900,-€
- pre študijný odbor sociálna práca Bc.: 700,-€, Mgr.: 750,-€
- pre študijný odbor ekonómia a manažment Bc.: 800,-€, Mgr.: 900,-€
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Štúdium študijného programu 1. alebo 2. stupňa dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka
Fakulta/

Suma

pracovisko

v€

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Pedagogická
Ružomberok

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300104904

ID osoby z AIS*

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300104906

ID osoby z AIS*

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300104908

ID osoby z AIS*

850

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400104

ID osoby z AIS*

Košice

650

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510104

ID osoby z AIS*

Spiš. Kapitula

650

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550104

ID osoby z AIS*

Zdravotníctva

800

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600104

ID osoby z AIS*

700 až

Poprad

900¹

Levoča
Filozofická
Teologická

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

(3) Študenti, ktorí už získali bezplatné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdiom na
štátnej alebo verejnej vysokej škole v Slovenskej republike, sú povinní uhradiť ročné školné
v prípade každého ďalšieho štúdia študijného programu prvého stupňa, študijného programu
druhého stupňa alebo spojeného študijného programu prvého a druhého stupňa.
(4) Študenti študijného programu v dennej forme štúdia sú povinní v každom akademickom roku
uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona o VŠ
uskutočňuje výlučne v inom ako v štátnom jazyku.
Štúdium študijného programu výlučne v inom ako štátnom jazyku
(§ 92 ods. 8 zákona o VŠ)
Fakulta
Filozofická

Suma v €

Číslo účtu

850

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Variabilný
symbol
1400104

Špecifický symbol
ID osoby z AIS*

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

(5) Pre študentov externej formy štúdia, ktorí boli prijatí do 1. ročníka v AR 2020/2021, platí
stanovená výška školného na všetky roky ich štúdia počas jeho štandardnej dĺžky. Po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia sa na nich vzťahuje povinnosť uhradiť školné vo výške
určenej príslušným vnútorným predpisom KU pre daný akademický rok.
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Štúdium študijného programu 1. alebo 2. stupňa v externej forme
Fakulta/
pracovisko

Suma v €

Číslo účtu

Variabilný
symbol

Špecifický symbol

Pedagogická
Ružomberok

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300101904

ID osoby z AIS*

Poprad

700 až 900 SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300101906

ID osoby z AIS*

Levoča

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300101908

ID osoby z AIS*

Filozofická

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400101

ID osoby z AIS*

2

Teologická
Spiš. Kapitula

650

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550101

ID osoby z AIS*

Zdravotníctva

600

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600101

ID osoby z AIS*

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

Štúdium študijného programu 3. stupňa dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka
Fakulta

Variabilný

Suma v €

Číslo účtu

850 až 900²

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300104904

ID osoby z AIS*

Filozofická

850

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400104

ID osoby z AIS*

Teologická

500

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510104

ID osoby z AIS*

Zdravotníctva

800

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600104

ID osoby z AIS*

Pedagogická

2

symbol

Špecifický symbol

- pre študijné odbory učiteľstvo a pedagogické vedy Bc., Mgr.: 900,-€
- pre študijný odbor sociálna práca Bc.: 700,-€, Mgr.: 750,-€ , PhD.: 850,- €
- pre študijný odbor ekonómia a manažment Bc.: 800,-€, Mgr.: 900,-€
- výška školného pre študentov vyšších ročníkov v externej forme v riadnej dĺžke štúdia je určená v Smernici
rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite platnej v roku ich prijatia na
štúdium
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Štúdium študijného programu 3. stupňa v externej forme
Fakulta/

Suma v €

pracovisko
Pedagogická

Číslo účtu

850 až 900² SK86 8180 0000 0070 0022 4305

Filozofická

Variabilný
symbol

Špecifický symbol

1300103904

ID osoby z AIS*

850

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400103

ID osoby z AIS*

Košice

500

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510103

ID osoby z AIS*

Spiš. Kapitula

500

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550103

ID osoby z AIS*

Teologická

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

(6) Ak poplatníci II neštudujú v rámci medzištátnych zmlúv alebo nemajú zmluvne stanovené
školné, tak výška ročného školného je určená nasledovne:
Školné – študenti mimo EÚ, ak medzištátna zmluva neurčuje inak
Fakulta/

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300901904

ID osoby z AIS*

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300901906

ID osoby z AIS*

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300901908

ID osoby z AIS*

850

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400901

ID osoby z AIS*

Košice

650

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510901

ID osoby z AIS*

Spiš. Kapitula

650

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550901

ID osoby z AIS*

Zdravotníctva

1500

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600901

ID osoby z AIS*

pracovisko

Suma v €

Číslo účtu

Pedagogická
Ružomberok
Poprad

700 až 9003

Levoča
Filozofická
Teologická

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

3

- pre študijné odbory učiteľstvo a pedagogické vedy Bc., Mgr.: 900,-€
- pre študijný odbor sociálna práca Bc.: 700,-€, Mgr.: 750,-€
- pre študijný odbor ekonómia a manažment Bc. 800,-€, Mgr.: 900,-€
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Článok 3
Úhrada školného
(1) Študentom KU, ktorým vzniká povinnosť uhradiť školné, príslušná fakulta písomne oznámi
v termíne najneskôr do 15. októbra 2020 výšku školného, dôvod povinnosti uhradiť školné,
spôsob a termín splatnosti školného v plnej výške, ktorým je 31. október 2020.
(2) Študenti KU, ktorým vzniká povinnosť uhradiť školné, môžu podať písomnú žiadosť
o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného spolu s hodnovernými
dokladmi, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť žiadosti, rektorovi KU v termíne najneskôr
do 31. októbra 2020. Podanie žiadosti do uvedeného termínu má odkladný účinok
na povinnosť študenta uhradiť školné v termíne do 31. októbra 2020. Žiadosť na predpísanom
riadne vyplnenom formulári (príloha 1) sa podáva na študijnom oddelení fakulty, na ktorej
študent študuje, kde sa táto aj zaregistruje. V prípade, že prílohou žiadosti je lekárske
vysvedčenie, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby
a zdravotného postihnutia, výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo vyjadrenie psychológa,
logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga,
je nevyhnutné žiadosť poslať alebo osobne doručiť v riadne zalepenej obálke označenej slovom
„neotvárať“ do Poradenského centra KU. Dekan príslušnej fakulty najneskôr do 15. novembra
2020 zašle rektorovi KU stanovisko k žiadostiam študentov o zníženie, odpustenie alebo
odloženie termínu splatnosti školného.
(3) Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je
jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý
ďalší rok štúdia; ak študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní
podmienok tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas
štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne
štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje
po prekročení štandardnej dĺžky štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas
ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov
príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom
roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia
sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného
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programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý
akademický rok (§ 92 ods. 6 zákona o VŠ).
(4) Rektor môže na základe žiadosti študenta odložiť termín splatnosti školného do 30. novembra
aktuálneho akademického roka, ak:
a) ide o študenta s nepriaznivým zdravotným stavom dlhším ako 3 mesiace,
b) študent alebo rodič študenta do 26 rokov v dennej forme štúdia je poberateľom dávky
v nezamestnanosti alebo poberateľom sociálnych dávok (dávka v hmotnej núdzi),
c) ide o študenta so špecifickými potrebami v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium
dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu z dôvodu jeho
špecifických potrieb,
d) u študenta nastala mimoriadna životná situácia (napr. úmrtie rodinného príslušníka alebo
živelná pohroma).
(5) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, za zabezpečenie výberu školného v súlade
s platnou legislatívou zodpovedá dekan.
(6) Na základe písomnej žiadosti študenta podanej na predpísanom a riadne vyplnenom
formulári (príloha 1) spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť
žiadosti, a stanoviska dekana príslušnej fakulty môže rektor KU v súlade s § 92 ods. 18 zákona
o VŠ a článkom 22 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku odpustiť školné, ak:
a) je študent držiteľom preukazu ŤZP s mierou funkčnej poruchy viac ako 60 %,4
b) študent alebo rodičia študenta do 26 rokov v dennej forme štúdia poberajú dávku v
hmotnej núdzi,
c) je študent do 26 rokov v dennej forme štúdia obojstranná sirota,
d) má študent závažné zdravotné problémy v trvaní viac ako jeden rok,
e) je študent zamestnancom KU na ustanovený týždenný pracovný čas.
(7) Na základe písomnej žiadosti študenta podanej na predpísanom a riadne vyplnenom
formulári (príloha 1) s doloženými hodnovernými dokladmi a stanoviska dekana môže rektor
KU v súlade s § 92 ods. 18 zákona o VŠ a článkom 22 Štatútu Katolíckej univerzity
v Ružomberku školné znížiť o:

4

V zmysle § 100 zákona o VŠ študent musí predložiť aj potvrdenie od lekára, ktoré nie je staršie ako 3 mesiace.
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a) 25 %, ak študent:
1. reprezentoval KU v predchádzajúcom akademickom roku na národnom podujatí,
2. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,26 až 1,5,
b) 50 %, ak študent:
1. reprezentoval KU v predchádzajúcom akademickom roku na medzinárodnom podujatí,
2. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,0 až 1,25,
3. študent alebo jeden z rodičov študenta do 26 rokov v dennej forme štúdia je v evidencii
uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia,
4. študent do 26 rokov v dennej forme štúdia je polosirota;
c) 75 %, ak:
1. ide o študentku na materskej alebo rodičovskej dovolenke a má viac ako jedno dieťa,
2. je študent držiteľom preukazu ŤZP,5
3. študent alebo obidvaja rodičia študenta do 26 rokov v dennej forme štúdia sú v evidencii
uchádzačov o zamestnanie,
4. ide o študenta so špecifickými potrebami.
(8) V závislosti od dôvodu podania žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu
splatnosti školného študent je povinný doložiť ku svojej žiadosti adekvátne hodnoverné
doklady. Ku preukazu ŤZP musí študent v zmysle § 100 zákona o VŠ predložiť aj potvrdenie
od lekára, ktoré nie je staršie ako 3 mesiace.
(9) Rektor ďalej môže odpustiť alebo znížiť školné o 25 %, 50 % alebo 75 % v iných mimoriadnych
prípadoch, v tomto článku neuvedených (napr. študent – otec na rodičovskej dovolenke).
Rektor tiež môže znížiť školné o 25 % študentovi, ktorý má splnené všetky predpoklady pre
účasť na štátnej skúške, ale sa na nej v predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil alebo
nebol na nej úspešný. V týchto prípadoch rektor na posúdenie vzniku uvedených skutočností
u študenta vymenuje trojčlennú komisiu ad hoc, pričom prihliada na názor dekana príslušnej
fakulty.
(10) Rektor KU v Ružomberku v termíne do 30. novembra 2020, resp. do jedného mesiaca od
doručenia stanoviska dekana preskúma, schváli, prípadne zmení návrh dekana príslušnej
fakulty KU a oznámi študentovi svoje konečné stanovisko, voči ktorému nie je prípustné
odvolanie.
5

V zmysle § 100 zákona o VŠ študent musí predložiť aj potvrdenie od lekára, ktoré nie je staršie ako 3 mesiace.
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(11) Študent, ktorý si podal žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného, je povinný uhradiť
školné vo výške stanovenej v stanovisku rektora v termíne najneskôr do 15. decembra 2020,
ak nie je v stanovisku rektora uvedené inak.
(12) Ak študent, ktorému vznikla povinnosť uhradiť ročné školné, zanechá alebo preruší
štúdium, zaplatené školné sa mu nevracia. V prípade, ak študent zanechá alebo preruší
štúdium z vážnych a preukázateľných dôvodov, môže rektor KU na základe písomnej žiadosti
študenta doručenej v deň doručenia písomného vyhlásenia študenta o zanechaní jeho štúdia
a na základe stanoviska dekana rozhodnúť o odpustení ročného školného alebo jeho časti.
Žiadosť spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť žiadosti, podáva
študent na študijné oddelenie príslušnej fakulty, kde sa táto aj zaregistruje. Rektor môže znížiť
školné o 75 % v prípade, že študent požiadal o odpustenie alebo zníženie školného do konca
októbra aktuálneho akademického roka a o 50 % v prípade, že študent požiadal o odpustenie
alebo zníženie školného do konca novembra aktuálneho akademického roka.
(13) Evidenciu študentov, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné, vedie študijné oddelenie
príslušnej fakulty KU v akademickom informačnom systéme s prepojením na účtovný systém
KU.
(14) Ak si študent nesplní povinnosť uhradiť školné, resp. jeho časť v stanovenom termíne, po
uplynutí príslušného termínu mu bude zamietnutý prístup do akademického informačného
systému KU.
(15) Ak sa v priebehu akademického roka 2020/2021 zistí, že študent neuviedol všetky
požadované informácie, ktoré sú rozhodujúce pre určenie školného, prípadne ak študent
školné v stanovenej výške do určeného termínu neuhradí, nepožiada rektora KU o jeho
zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného, a jeho žiadosti nebude
vyhovené, bude sa takéto konanie študenta posudzovať ako disciplinárny priestupok v zmysle
čl. 1 Disciplinárneho poriadku KU pre študentov.
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Článok 4
Poplatky spojené so štúdiom
(1) Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby študenta, uchádzača o štúdium alebo
absolventa za vybrané úkony spojené so štúdiom. Druhy poplatkov, ktoré je KU
v Ružomberku oprávnená žiadať, sú definované v § 92 ods. 12 až 15 zákona o VŠ.
(2) Úhrada

poplatkov

spojených

so

štúdiom

sa

realizuje

výhradne

bezhotovostne

(bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou) na bankový účet KU.
(3) Splatnosť poplatkov spojených so štúdiom je najneskôr ku dňu vykonania úkonu, za ktorý sa
poplatok uhrádza, okrem poplatkov za vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (ďalej len
„UTV“).
(4) Žiadateľ je zodpovedný za správne uvedenie údajov potrebných k identifikácii platby.
(5) Výška jednotlivých poplatkov je odvodená od skutočných nákladov KU spojených s týmito
úkonmi.
(6) Rektor KU poplatky spojené so štúdiom neodpúšťa, neznižuje ani neodkladá termín ich
splatnosti, okrem prípadov podľa odseku 7.
(7) Rektor

KU

môže

zamestnancom KU

odpustiť

alebo znížiť poplatok za materiálne

zabezpečenie prijímacieho konania, úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania,
úkony spojené s vydaním diplomu za rigoróznu skúšku, úkony spojené s habilitačným
a vymenúvacím konaním.
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(8) V akademickom roku 2020/2021 sa poplatky určujú nasledovne:
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – papierová forma prihlášky*
(§ 92 ods. 12 zákona o VŠ)
Fakulta/

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Suma v €

Číslo účtu

Ružomberok

39

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300501904

Poprad

39

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300501906

Levoča

39

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300501908

Filozofická

30*

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400501

Košice

35

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510501

Spiš. Kapitula

35

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550501

Zdravotníctva

45

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600501

pracovisko
Pedagogická

Teologická

*Použitie prihlášky na štúdium ŠEVT

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – elektronická forma prihlášky
(§ 92 ods. 12 zákona o VŠ)
Fakulta/

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Suma v €

Číslo účtu

Ružomberok

35

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300501904

Poprad

35

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300501906

Levoča

35

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300501908

Filozofická

25

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400501

Košice

35

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510501

Spiš. Kapitula

35

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550501

Zdravotníctva

45

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600501

pracovisko
Pedagogická

Teologická
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Zabezpečenie rigorózneho konania a obhajoby rigoróznej práce
(§ 92 ods. 13 zákona o VŠ)
Fakulta/
pracovisko
Pedagogická
Filozofická
Teologická

Suma v €
735

Číslo účtu

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

Špecifický symbol

symbol

SK86 8180 0000 0070 0022 4305 1300502904

500/400* SK70 8180 0000 0070 0022 4399
450

Variabilný

1400502
1510502

dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR
dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR
dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR

*Pre členov Klubu absolventov FF KU

Vydanie diplomu za rigoróznu skúšku (§ 92 ods. 14 zákona o VŠ)
Fakulta

Variabilný

Suma v €

Číslo účtu

Pedagogická

100

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300503904

Filozofická

90

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400503

Teologická

50

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510503

symbol

Špecifický symbol
dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR
dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR
dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR

(9) Účastník rigorózneho konania nemá nárok na vrátenie poplatku za rigorózne konanie, ktoré
sa skončilo neúspešne.
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Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a odpis ich kópií, za vydanie kópií dokladov
o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 92 ods. 15
zákona o VŠ):
Doklady o štúdiu (§ 67 zákona o VŠ)
Preukaz študenta alebo jeho kópia (§ 67 ods. 1, písm. a) zákona o VŠ)
Pracovisko
Rektorát

Suma v €
10

Číslo účtu
SK57 8180 0000 0070 0008 5923

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

1930101001

ID osoby z
AIS*

Výpis výsledkov štúdia z AiS (§ 67 ods. 1, písm. c) zákona o VŠ)
Fakulta/
pracovisko
Pedagogická
Filozofická

Suma v €
5 (SJ)
5 (SJ)/
7 (AJ)

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300801904

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400801

ID osoby z
AIS*
ID osoby z
AIS*

Teologická
Košice
Spiš. Kapitula
Zdravotníctva

3,30/1 str. (SJ)
6,60/1 str.(AJ)
3,30/1 str. (SJ)
6,60/1 str.(AJ)
3,30/1 str. (SJ)
6,60/1 str.(AJ)

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510801

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550801

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600801

ID osoby z
AIS*
ID osoby z
AIS*
ID osoby z
AIS*
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Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov (§ 67 ods. 1, písm. c) zákona o VŠ)
Fakulta/
pracovisko
Pedagogická

Suma v €
6,60/1 str.

Filozofická

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

SK86 8180 0000 0070 0022 4305 1300802904

10

SK70 8180 0000 0070 0022 4399 1400802

6,60/1 str.

SK34 8180 0000 0070 0008 5755 1510802

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Teologická
Košice
Spiš. Kapitula
Zdravotníctva

6,60/1 str.
6,60/1 str.

SK86 8180 0000 0070 0008 5886
SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1550802
1600802

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

Záznamník klinickej praxe (§ 67 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ)
Suma

Fakulta

v€

Zdravotníctva

5

Číslo účtu
SK SK56 8180 0000 0070 0024 0559

Variabilný
symbol
1600811

Špecifický symbol
ID osoby z AIS*

Potvrdenie o absolvovaní klinickej praxe (§ 67 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ)
Fakulta
Zdravotníctva

Suma
v€
5

Číslo účtu
SK SK56 8180 0000 0070 0024 0559

Variabilný
symbol
1600812

Špecifický symbol
ID osoby z AIS*

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému

(10) Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty je poskytovaný bezplatne.

Číslo dok.:
VP-KU-28

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Revízia č.:

SMERNICA

Výtlačok č.: 1

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom

Strana 18 z 30

na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

Odpisy dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68 zákona o VŠ)
Odpis vysokoškolského diplomu (§ 68 ods. 1, písm. a) zákona o VŠ)
Fakulta/

Suma

pracovisko

v€

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Pedagogická

66

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300803904

Filozofická

35

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400803

Košice

35

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510803

Spiš. Kapitula

35

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550803

Zdravotníctva

35

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600803

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Teologická
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Odpis vysvedčenia o štátnej skúške (§ 68 ods. 1, písm. b) zákona o VŠ)
Fakulta

Suma
v€

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Pedagogická

66

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300805904

Filozofická

35

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400805

Košice

35

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510805

Spiš. Kapitula

35

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550805

Zdravotníctva

35

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600805

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Teologická
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
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Odpis dodatku k diplomu (§ 68 ods. 1, písm. c) zákona o VŠ)
Fakulta
Pedagogická
Filozofická

Suma
v€
66
35

Číslo účtu
SK86 8180 0000 0070 0022 4305
SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Variabilný
symbol
1300806904
1400806

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Teologická
Košice

35

Spiš. Kapitula
Zdravotníctva

35
35

SK34 8180 0000 0070 0008 5755
SK86 8180 0000 0070 0008 5886
SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1510806
1550806
1600806

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní získaných na
zahraničných vysokých školách
(11) Doklady o vzdelaní vydané zahraničnou vysokou školou sú vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške, ako aj doklad o udelených akademických tituloch.
(12) 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 na iné účely ako na účel výkonu
regulovaného povolania vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny,
s ktorou SR má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, alebo správny poplatok vo výške 30,00 €
za uznanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania
vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou SR nemá uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (uhrádza
sa prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK).
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Poplatok za úhradu nákladov spojených s konaním
o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (§ 33 zákona č. 422/2015 Z. z.)
Pracovisko

Rektorát

Variabil

Suma

Číslo účtu

v€

ný

Špecifický symbol

symbol
SK57 8180 0000 0070 0008 5923

100

1100810

dátum narodenia
DDMMRRRR

Poplatok za úhradu nákladov spojených s konaním o automatickom uznaní dokladu
o vzdelaní (§ 39 zákona č. 422/2015 Z. z.)
Rektorát

SK57 8180 0000 0070 0008 5923

50

1100810

dátum narodenia
DDMMRRRR

Potvrdenie o štúdiu
(13) Potvrdenie o štúdiu, vydávané na vlastnú žiadosť absolventom KU alebo žiadateľom,
ktorí ukončili štúdium podľa § 66 zákona o VŠ je stanovené a uhrádzané:
Fakulta
Pedagogická
Filozofická

Suma
v€
3
3

Číslo účtu
SK86 8180 0000 0070 0022 4305
SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Variabilný
symbol
1300811
1400811

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Teologická
Košice
Spiš. Kapitula
Zdravotníctva

3
3
3

SK34 8180 0000 0070 0008 5755
SK86 8180 0000 0070 0008 5886
SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1510801
649024
1600813

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
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Vydanie neprevzatého dokladu o absolvovaní štúdia
Uschované doklady neprevzaté v určenom termíne (do 1 roka)
Pracovisko
Rektorát

Suma
v€
10

Variabiln

Číslo účtu

ý symbol

SK57 8180 0000 0070 0008 5923

11305

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Uschované doklady neprevzaté v určenom termíne (nad 1 rok)
Rektorát

15

SK57 8180 0000 0070 0008 5923

11305

dátum narodenia
DDMMRRRR

Iné poplatky Fakulty zdravotníctva KU
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK56 8180 0000 0070 0024 055

1600814

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR
Suma

Poplatok za

v€

Vystavenie potvrdenia, referencie pre zamestnávateľa v slovenskom jazyku

5

Vystavenie potvrdenia, referencie pre zamestnávateľa v cudzom jazyku

10

Vyplnenie cudzojazyčných formulárov študentom a absolventom štúdia

10

Iné poplatky Teologickej fakulty KU
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

151510

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Poplatok za
Overený výpis informačného listu predmetu
Poplatok za uznávanie predmetov z predchádzajúceho štúdia
(okrem študentov na mobilitách)

Suma v €
0,50/1 str.
0,50/1 predmet
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Poplatok za doplnenie alebo vymazanie predmetu zapísaného v AiS2 na žiadosť
študenta**
Fakulta/

Suma v €/1

pracovisko

predmet

Pedagogická

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

3

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300801904 ID osoby z AIS*

Košice

3

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510501

ID osoby z AIS*

Spiš. Kapitula

3

SK86 8180 0000 0070 0008 5886

1550501

ID osoby z AIS*

Teologická

*Identifikačné číslo osoby z akademického informačného systému
**Poplatok bude účtovaný po ukončení termínu doplňujúceho zápisu v aktuálnom akademickom
roku

Článok 5
Habilitačné a vymenúvacie konanie
(1) KU požaduje od uchádzačov o získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ alebo
„profesor“, ktorí nie sú na KU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas
(§ 76 ods. 9 zákona o VŠ), poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným
a vymenúvacím konaním v nasledovnej výške:
Habilitačné konanie (§ 76 ods. 9 zákona o VŠ)
Práca odovzdaná a prednáška uskutočnená v slovenskom alebo českom jazyku
Fakulta
Pedagogická
Filozofická
Teologická

Suma

Číslo účtu

v€
6000
1500
3000

SK86 8180 0000 0070 0022
4305
SK70 8180 0000 0070 0022 4399
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

Variabilný
symbol
1300808904
1400808
1510808

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
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Práca odovzdaná a prednáška uskutočnená v cudzom jazyku
Fakulta
Pedagogická
Filozofická
Teologická

Suma
v€
9000
3000
6000

Číslo účtu
SK86 8180 0000 0070 0022 4305
SK70 8180 0000 0070 0022 4399
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

Variabilný

Špecifický symbol

symbol
1300809904
1400809
1510809

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Vymenúvacie konanie (§ 76 ods. 9 zákona o VŠ)
Práca odovzdaná a prednáška uskutočnená v slovenskom alebo českom jazyku
Fakulta
Pedagogická
Filozofická
Teologická

Suma
v€
6000
2000
3000

Číslo účtu
SK86 8180 0000 0070 0022 4305
SK70 8180 0000 0070 0022 4399
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

1300808904
1400808
1510808

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

Práca odovzdaná a prednáška uskutočnená v cudzom jazyku
Fakulta

Suma
v€

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

Pedagogická

9000

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300809904

Filozofická

3000

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400809

Teologická

6000

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510809

dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR
dátum narodenia
DDMMRRRR

(2) Uchádzač o habilitačné alebo vymenúvacie konanie je povinný uhradiť poplatok podľa ods. 1
bezhotovostne bankovým prevodom (nie poštovým peňažným poukazom) najneskôr v deň
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podania žiadosti o začatie habilitačného alebo vymenúvacieho konania. V prípade, ak
habilitačné alebo vymenúvacie konanie skončí neúspešne, účastník nemá nárok na vrátenie
poplatku.

Článok 6
Celoživotné vzdelávanie
(1) Katolícka univerzita, Filozofická fakulta požaduje od účastníkov celoživotného vzdelávania
nasledovné poplatky na úhradu nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním:
Celoživotné vzdelávanie na Filozofickej fakulte
Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

SK70 8180 0000 0070 0022 4399

1400303

dátum narodenia
DDMMRRRR

Názov vzdelávania

Suma v €

Individuálne celoživotné vzdelávanie

280/ semester

Poplatok za vykonanie štátnej skúšky podľa smernice dekana FF KU
o celoživotnom vzdelávaní
Skúška zo štátneho jazyka (zabezpečuje KSJL FF KU)

65
21

Rozširujúce štúdium
Číslo účtu
SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol

1400302

dátum narodenia
DDMMRRRR

Názov vzdelávania
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
Opakovaná záverečná skúška (prípadne jej časť), opakovaná
obhajoba záverečnej práce – v rámci rozširujúceho štúdia
*Pre členov Klubu absolventov FF KU

Suma v €
280/224*/ semester
30
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(2) Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta požaduje od účastníkov celoživotného vzdelávania
nasledovné poplatky na úhradu nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním:
Celoživotné vzdelávanie na Pedagogickej fakulte
Doplňujúce pedagogické štúdium
Variabilný

Číslo účtu

Špecifický symbol

symbol
Ružomberok

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300301904
Levoča

dátum narodenia
DDMMRRRR

1300301908

Suma v €
650/
akademický
rok

Rozširujúce štúdium
Variabilný

Číslo účtu

Špecifický symbol

symbol
Ružomberok

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300302904
Levoča

dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR

1300302908

850/
akademický
rok

Funkčné vzdelávanie
Variabilný

Číslo účtu

Špecifický symbol

symbol
Ružomberok

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

1300303904
Levoča

dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR

1300303908
Názov vzdelávania

Suma v €

Základný modul funkčného vzdelávania

149

Rozširujúci modul funkčného vzdelávania do 50 hodín

89

Rozširujúci modul funkčného vzdelávania nad 50 hodín

129
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Ďalšie vzdelávanie
Variabilný

Číslo účtu

Špecifický symbol

symbol
Ružomberok
1300303904

SK86 8180 0000 0070 0022 4305

dátum narodenia
DDMMRRRR

Levoča
1300303908

Názov vzdelávania

Suma v €

Program špecializačného vzdelávania

89

Program inovačného vzdelávania

49

Program predatestačného vzdelávania do 50 hodín

89

Program predatestačného vzdelávania nad 50 hodín

129

Prvá atestácia

49

Druhá atestácia

59

(3) Uchádzač o doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium uhrádza poplatky v deň
prijatia na štúdium.
(4) Katolícka univerzita, Teologická fakulta požaduje od účastníkov celoživotného vzdelávania
nasledovné poplatky na úhradu nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním:
Celoživotné vzdelávanie na Teologickej fakulte
Doplňujúce pedagogické štúdium
Číslo účtu
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

Variabilný
symbol
1510301

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Suma v €
500/
akademický rok
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Vydanie vysvedčenia pri doplňujúcom pedagogickom štúdiu
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510301

Špecifický symbol

Suma v €

dátum narodenia

30

DDMMRRRR

Rozširujúce štúdium
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510302

Špecifický symbol

Suma v €

dátum narodenia
DDMMRRRR

650/
akademický rok

Vydanie vysvedčenia pri doplňujúcom rozširujúcom štúdiu
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510302

dátum narodenia

50

DDMMRRRR

Štúdium na Inštitúte náboženských vied*
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510303

dátum narodenia

30

DDMMRRRR

Štúdium Master v teológii manželstva a rodiny
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510301

dátum narodenia

300/ jednotlivec

DDMMRRRR

450/ manželský pár

Nadštandardná dĺžka štúdia Master v teológii manželstva a rodiny
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510301

dátum narodenia
DDMMRRRR

75

Vydanie diplomu po ukončení štúdia Master v teológii manželstva a rodiny
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510301

dátum narodenia
DDMMRRRR

30

Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním
SK34 8180 0000 0070 0008 5755

*Poplatok neplatia riadni študenti TF KU

1510301

dátum narodenia
DDMMRRRR

250
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(5) Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva požaduje od účastníkov špecializačného
štúdia, certifikačnej prípravy a sústavného vzdelávania poplatky na úhradu nákladov
spojených s poskytovaným vzdelávaním:
Celoživotné vzdelávanie na Fakulte zdravotníctva
Špecializačné študijné programy
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600302

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Druh poplatku

Suma v €

Špecializačné štúdium pre sestry

232

Poplatok za index odbornosti zdravotníckeho pracovníka

5

Poplatok za záznamník zdravotných výkonov

5

Certifikačné študijné programy
Číslo účtu
SK56 8180 0000 0070 0024 0559

Variabilný
symbol
1600303

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Druh poplatku
Ak zdravotnícky pracovník už získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Ak zdravotnícky pracovník už získal vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo
vyššie odborné vzdelanie

Suma v €
232
132

Ak zdravotnícky pracovník získal úplné stredné odborné vzdelanie

66

Poplatok za index odbornosti zdravotníckeho pracovníka

5

Poplatok za záznamník zdravotných výkonov

5
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Študijné programy sústavného vzdelávania
Neodkladná podpora životných funkcií – lekár
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600306

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Suma v €
45

Neodkladná podpora životných funkcií – nelekárske zdravotnícke povolania
Variabilný

Číslo účtu

symbol

SK56 8180 0000 0070 0024 0559

1600306

Špecifický symbol
dátum narodenia
DDMMRRRR

Suma v €
30

Pri študijnom programe Neodkladná podpora životných funkcií - skupinová zľava 30 % z ceny
pri preškolení kolektívu nad 30 osôb od jedného zamestnávateľa.
(6) Poplatok za štúdium na UTV je určený za každý akademický rok počas celej dĺžky štúdia
zvoleného vzdelávacieho programu:
Univerzita tretieho veku (UTV)
Pracovisko

Suma v €

Číslo účtu

Variabilný

Špecifický

symbol

symbol
dátum

Rektorát

40/50

SK57 8180 0000 0070 0008 5923

1100304

narodenia
DDMMRRRR

Teologická
fakulta

dátum
30

SK34 8180 0000 0070 0008 5755

1510303

narodenia
DDMMRRRR

(7) Poslucháč UTV môže uhradiť príslušný poplatok aj poštovým peňažným poukazom najneskôr
v deň nástupu na štúdium v príslušnom akademickom roku.
(8) Poslucháčovi UTV je možné na základe písomnej žiadosti adresovanej rektorovi KU
(v prípade, že ide o poslucháča UTV na rektoráte) alebo dekanovi TF KU (v prípade, že ide
o poslucháča UTV na TF KU) znížiť alebo odpustiť ročný poplatok za štúdium na UTV iba
v prípade, že je poslucháčom dvoch a viacerých vzdelávacích programov súčasne. Prílohou
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žiadosti musia byť doklady, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť žiadosti. V prípade, že
poslucháčom vzdelávacieho programu UTV na KU je zamestnanec KU na ustanovený
týždenný pracovný čas, ročný poplatok za každý vzdelávací program UTV má znížený
o 50 %.
(9) V prípade, že výška poplatku za celoživotné vzdelávanie je odvodená od celoslovensky
určovaného základu (napr. výšky životného minima) a počas akademického roka dôjde k jeho
zmene, môže dôjsť následne k zmene výšky príslušného poplatku na KU, pričom návrh na
zmenu predkladá rektorovi KU dekan fakulty, na ktorej sa konkrétne celoživotné vzdelávanie
uskutočňuje.

Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická
alebo právnická osoba.
(2) Na poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o VŠ sa nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnych poplatkoch.
(3) Vnútorný

predpis

VP-KU-28

nadobúda

platnosť

dňom

podpisu.

Účinný

je

od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021.

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

