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CZ 641/2017 RE 

Účinnosť: od 1.9.2017 do 31.8.2018 

 

V súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ”) rektor Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (ďalej aj „KU“ alebo „univerzita“) schválil a vydal dňa 14. februára 2017 smernicu, 

ktorou sa na základe návrhu dekanov fakúlt určuje výška školného a poplatkov spojených so 

vzdelávaním na KU v akademickom roku 2017/2018.  

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, 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 v Ružomberku, ktorí sú: 

 

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 SR, 

d) cudzinci s trvalým pobytom v členských štátoch,  

 

(ďalej len „poplatníci I“) 

 

a ktorí zároveň v akademickom roku 2017/2018: 

 

I. študujú súbežne dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni (§ 92 ods. 5), 

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

III. študujú študijný program dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia (§ 92 ods. 6), 

IV. boli prijatí na platený študijný program v externej forme (§ 92 ods. 4). 

 

(3) Cudzinci, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie, Bieloruskej republiky, Bosny 

a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, 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).  

(4) V súlade s § 92 ods. 1 a 3 zákona o VŠ bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

stanovená suma maximálneho ročného školného na akademický rok  2017/2018. Ročné školné, ktoré 

sa vzťahuje na akademický rok, pre  študijné  programy v externej forme štúdia nesmie prekročiť 

sumu maximálneho školného stanovenú Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2016-14804/18793:1-15A0 zo dňa 15. augusta 2016. 

(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 Slovenskej republiky. 

Článok 2 

Školné spojené so štúdiom 

(1) Pre poplatníkov I je výška ročného školného na KU určená nasledovne: 

                                                           
1 - pre študijné odbory učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy Bc., Mgr.: 850,-€ 

- pre študijný odbor spoločenské a behaviorálne vedy Bc.: 700,-€, Mgr.: 750,-€ 

- pre študijný odbor ekonómia a manažment  Bc.: 750,-€, Mgr.: 850,-€ 

 
Filozofická 

fakulta 

Fakulta 

zdravotníctva 

Pedagogická 

fakulta 

Teologická 

fakulta 

Za štúdium druhého 

a ďalšieho študijného 

programu pri súbežnom 

štúdiu 

750,-€ 800,-€ 700,-€ – 850,-€1 650,-€ 

Za štúdium študijného 

programu 1. alebo 2. 

stupňa dlhšie, ako je jeho 

štandardná dĺžka 

750,-€ 800,-€ 850,-€ 650,-€ 
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(2) Pre študentov externej formy štúdia, ktorí boli prijatí do 1. ročníka v akademickom roku 

2017/2018, 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.  

(3) Ak poplatníci II neštudujú v rámci medzištátnych zmlúv, alebo nemajú zmluvne stanovené 

školné, tak výška ročného školného je určená nasledovne:  

 

 

(4) Študenti, ktorí už získali 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. 

(5) Študentom KU, ktorým vzniká povinnosť uhradiť školné z iného dôvodu, ako je štúdium 

plateného študijného programu v externej forme, príslušná fakulta písomne oznámi v termíne do 

15. októbra 2017 výšku školného, dôvod povinnosti uhradiť školné, spôsob a termín splatnosti 

školného, ktorým je 15. november 2017. Študent môže školné uhradiť v dvoch splátkach: prvú 

splátku vo výške 50% školného do 15. novembra 2017, druhú splátku vo výške 50% školného 

najneskôr do 15. decembra 2017.  

                                                           
2 - pre študijné odbory učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy Bc., Mgr.: 850,-€ 

- pre študijný odbor spoločenské a behaviorálne vedy Bc.: 700,-€, Mgr.: 750,-€ 

- pre študijný odbor ekonómia a manažment  Bc.: 750,-€, Mgr.: 850,-€ 
 

Za štúdium plateného 

študijného programu 1. 

alebo 2. stupňa v externej 

forme 

 

 

- 

 

 

– 

700,-€ - 850,-€2 - 

Za štúdium študijného 

programu 3. stupňa 

v externej forme 

550,-€ 800,-€ 850,-€ 500,-€ 

Za štúdium študijného 

programu 3. stupňa 

dlhšie, ako je jeho 

štandardná dĺžka 

- 800,-€ 850,-€ 500,-€ 

Fakulta zdravotníctva 1 500,-€ 

Filozofická fakulta  550,-€ 

Pedagogická fakulta 850,-€   

Teologická fakulta 650,-€ 
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(6) Študenti KU, ktorým vzniká povinnosť uhradiť školné z iného dôvodu, ako je štúdium 

plateného študijného programu v externej forme, môžu podať písomnú žiadosť o zníženie alebo 

odpustenie školného spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, 

rektorovi KU v termíne najneskôr do 31. októbra 2017. Žiadosť na predpísanom a riadne 

vyplnenom formulári (príloha 1) sa podáva na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študent študuje, 

kde sa aj zaregistruje. Dekan príslušnej fakulty najneskôr do 15. novembra 2017, zašle rektorovi KU 

svoje stanovisko k žiadostiam študentov o zníženie alebo odpustenie školného.  

(7) Študentom, ktorí študujú platený študijný program v externej forme, príslušná fakulta písomne 

oznámi v termíne najneskôr do dňa ich zápisu na štúdium v akademickom roku 2017/2018 výšku 

školného, dôvod povinnosti uhradiť školné, spôsob a termín splatnosti školného. 

(8) Každý študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zaplatiť školné z dôvodu štúdia študijného 

programu v externej forme, je povinný zaplatiť školné v plnej výške do 18. septembra 2017. Študent 

môže školné uhradiť v dvoch splátkach: prvú splátku vo výške 50% školného do 18. septembra 2017, 

druhú splátku vo výške 50% školného najneskôr do 15. novembra 2017. Výnimku z povinnosti 

uhradiť prvú splátku vo výške 50% školného v termíne do 18. septembra 2017 majú výlučne 

študenti, ktorí sú zamestnancami KU. 

(9) Študent je povinný uhradiť školné bezhotovostne bankovým prevodom (nie poštovým 

peňažným poukazom) s použitím údajov uvedených v rozhodnutí o určení výšky školného 

a údajov v prílohe 2. 

(10) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, za zabezpečenie výberu školného v súlade 

s platnou legislatívou zodpovedá jej dekan. 

(11) Ak študent študuje platený študijný program v externej forme, tak môže podať písomnú žiadosť 

o zníženie a odpustenie školného spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť 

žiadosti, rektorovi KU najneskôr do 30. septembra 2017. Žiadosť na predpísanom a riadne 

vyplnenom formulári (príloha 1) sa podáva na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študent študuje, 

kde sa aj zaregistruje. Dekan príslušnej fakulty najneskôr do 31. októbra 2017 zašle rektorovi KU 

svoje stanovisko k žiadostiam študentov o zníženie alebo odpustenie školného. 

(12) Na základe písomnej žiadosti študenta podanej na predpísanom a riadne vyplnenom formulári 

(príloha 1) a stanoviska dekana môže rektor KU v súlade s § 92 ods. 18 zákona o VŠ odpustiť alebo 

znížiť školné v zmysle nasledovných kritérií: 

 

a) do 50 %, keď študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku súbežného štúdia a keď 

dosiahne v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer   1,00 – 1,50, 

b) o 25 – 100%, keď je študentom so špecifickými potrebami, 

c) do 100%, ak je zamestnancom KU, 

d) do 50%, ak študent má splnené všetky predpoklady pre účasť na štátnej skúške, ale sa na 

nej v predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil alebo nebol na nej úspešný, 

e) do 50%, ak v minulom akademickom roku spĺňal podmienky na udelenie sociálneho 

štipendia alebo ak preukázateľne zdokladuje aktuálne trvajúci stav hmotnej núdze, 
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f) o 25-100%, keď nastanú iné skutočnosti hodné zreteľa, napr. ak študent prekročil 

štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu mobility schválenej fakultou a pod. 

 

(13) V závislosti od dôvodu podania žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného študent je 

povinný zdokladovať svoju žiadosť adekvátnymi hodnovernými dokladmi, ktoré posiela spolu so 

žiadosťou a ktorými sú: 

 

a) Potvrdenie o špecifických potrebách (o zdravotnom postihnutí, o zdravotných ťažkostiach) 

vydané Poradenským centrom KU na základe originálu potvrdenia od lekára, psychológa 

alebo špeciálneho pedagóga, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace;  

b) Kópia rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia – notársky overená, alebo overená 

pracovníčkou rektorátu KU, ktorá zodpovedá za spracovanie sociálnych štipendií na danej 

fakulte; 

c) Kópia potvrdenia o absolvovaní mobility – v prípade programu Erasmus overená 

príslušnou pracovníčkou rektorátu KU, v ostatných prípadoch pracovníčkou študijného 

oddelenia danej fakulty; 

d) Kópia rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny – notársky overená, alebo overená na základe predloženia 

originálu pracovníčkou študijného oddelenia príslušnej fakulty. 

 

(14) Rektor KU v Ružomberku v termíne do 30 novembra 2017, resp. do jedného mesiaca od 

doručenia stanoviska dekana preskúma, schváli, prípadne zmení návrh dekanov príslušných fakúlt 

KU a oznámi študentovi svoje konečné rozhodnutie, voči ktorému nie je prípustné odvolanie.  

(15) Študent, ktorý si podal žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného, je povinný uhradiť školné 

vo výške stanovenej v rozhodnutí rektora v termíne najneskôr do 15. decembra 2017, ak nie je 

v rozhodnutí rektora uvedené inak. 

(16)  Ak študent, ktorému vznikla povinnosť uhradiť ročné školné, zanechá štúdium, zaplatené 

školné sa mu nevracia. V prípade, ak študent zanechá 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 nesplatného ročného školného alebo jeho časti. Žiadosť na predpísanom a riadne 

vyplnenom formulári (príloha 1) podáva študent na študijné oddelenie fakulty, kde sa aj 

zaregistruje. 

(17) Evidenciu študentov, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné, vedie študijné oddelenie 

príslušnej fakulty KU v akademickom informačnom systéme s prepojením na účtovný systém KU. 

(18) Ak si študent neplní povinnosť uhradiť školné, resp. jeho časť v stanovenom termíne, po 

uplynutí príslušného termínu mu bude zamietnutý prístup do univerzitných informačných 

systémov.  
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(19) Ak sa v priebehu akademického roka 2017/2018 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 alebo odpustenie a jeho 

žiadosti nebude vyhovené, bude sa takéto konanie študenta posudzovať ako disciplinárny 

priestupok v zmysle čl. 1 Disciplinárneho poriadku KU pre študentov. 

Článok 3 

Poplatky spojené so štúdiom 

(1) Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby študenta, resp. uchádzača o štúdium 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) Všetky poplatky spojené so štúdiom sa uhrádzajú bezhotovostne bankovým prevodom (nie 

poštovým peňažným poukazom) s použitím údajov uvedených v prílohe 2, výnimkou sú poplatky 

za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a za výpis výsledkov štúdia, ktoré môžu byť 

uhradené aj prostredníctvom poštového peňažného poukazu. 

(3) Výška jednotlivých poplatkov je odvodená od skutočných nákladov KU spojených s týmito 

úkonmi. V akademickom roku 2017/2018 sa určuje nasledovne: 

 

 

a) poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12): 

Fakulta zdravotníctva 45,-€ 

Filozofická fakulta 
Použitie elektronickej prihlášky na štúdium  25,-€ 

Použitie prihlášky ŠEVT na štúdium  30,-€ 

Pedagogická fakulta 39,-€ 

Teologická fakulta 35,-€ 

 

b) poplatok za zabezpečenie rigorózneho konania a obhajobu rigoróznej práce (§ 92 ods. 13): 

 

c) poplatok za vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského 

štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 92 ods. 14): 

Filozofická fakulta 90,-€ 

Pedagogická fakulta 80,-€ 

Teologická fakulta 50,-€ 

 

Filozofická fakulta 500,-€ 

Pedagogická fakulta 600,-€ 

Teologická fakulta 350,-€ 
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d) poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie kópií dokladov o absolvovaní 

štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 92 ods. 15), 

e) v prípade poplatku spojeného so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej 

práce má účastník rigorózneho konania právo požiadať rektora o zaplatenie príslušného poplatku 

formou dvoch splátok. Zníženie alebo odpustenie poplatku je možné len v prípade zamestnancov 

v pracovnom pomere na KU alebo doktorandov univerzity v dennej forme doktorandského štúdia. 

 

 

I. Preukaz študenta a jeho kópia [§ 97 ods. 1 písm. a)]: 10,-€ 

II. Výpis výsledkov štúdia [§ 67 ods. 1 písm. c) a ods. 5] 

 

Fakulta zdravotníctva 

Výpis absolvovaných predmetov za jeden akademický rok 5,-€ 

Výpis absolvovaných predmetov absolventovi štúdia 15,-€ 

Filozofická fakulta Výpis výsledkov štúdia 3,-€ 

Pedagogická fakulta 
Výpis výsledkov z AIS 5,-€ 

Výpis výsledkov a archívne vyhľadávanie 100,-€ 

Teologická fakulta Výpis absolvovaných predmetov 5,-€ 

 

III. Vydanie kópie dokladu o absolvovaní štúdia (§ 68) v slovenskom, resp. slovenskom a 

anglickom jazyku:  

 Výška poplatku v eurách 

Fakulta zdravotníctva Kópia dokladu  70,-€ 

Filozofická fakulta Kópia dokladu 30,-€ 

Pedagogická fakulta Kópia dokladu 66,-€ 

Teologická fakulta Kópia dokladu 30,-€ 

 

IV. Záznamník klinickej praxe [§ 67 ods. 1 písm. d)]:  5,-€  

V. Vydanie potvrdenia o absolvovaní klinickej praxe na Fakulte zdravotníctva 

[§ 67 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. c)]:  5,-€  

VI.  Uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu [§ 92 ods. 15]:  100,-€  

V prípade automatického uznávania dokladov o štúdiu:  50,-€  

 

(4) Ďalšie poplatky spojené so štúdiom na Fakulte zdravotníctva KU: 

Poplatok za vystavenie potvrdenia, referencie pre zamestnávateľa  

v slovenskom jazyku 
5,-€ 

Poplatok za vystavenie potvrdenia, referencie pre zamestnávateľa v cudzom jazyku 10,-€ 
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(5) Ďalšie poplatky spojené so štúdiom na Teologickej fakulte KU: 

Poplatok za posúdenie ekvivalencie predmetov z predchádzajúceho štúdia 

absolvovaného na KU  

0,50,-€/ 

predmet 

Poplatok za posúdenie ekvivalencie predmetov z predchádzajúceho štúdia 

absolvovaného na inej vysokej škole  
1,-€/predmet 

Poplatok za uschovanie dokladov neprevzatých v určenom termíne (do 1 roka) 10,-€ 

Poplatok za uschovanie dokladov neprevzatých v určenom termíne (nad 1 rok) 20,-€ 

Poplatok za overený výpis sylabov (informačných listov) predmetov 
0,50,-€/ 

predmet 

 

Článok 4 

 Iné poplatky 

(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 

Práca odovzdaná a prednáška pred vedeckou 

radou uskutočnená v slovenskom  

alebo českom jazyku 

Filozofická fakulta 

1500,-€ 

 

Teologická fakulta 

3000,-€ 

Práca odovzdaná a prednáška pred vedeckou 

radou uskutočnená v inom jazyku  

Filozofická fakulta 

3000,-€ 

 

Teologická fakulta 

6000,-€ 

Inauguračné 

konanie 

Konanie a prednáška pred vedeckou radou 

uskutočnené v slovenskom alebo českom jazyku 

Teologická fakulta 

3000,-€ 

Konanie a prednáška pred vedeckou radou 

uskutočnené v inom jazyku 

Teologická fakulta 

6000,€ 

 

(2) Uchádzač o habilitačné alebo vymenúvacie konanie je povinný uhradiť poplatok podľa ods.1 

bezhotovostne bankovým prevodom (nie poštovým peňažným poukazom) najneskôr v deň podania 

žiadosti o začatie habilitačného alebo vymenúvacieho konania.  
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Článok 5 

Poplatky spojené s celoživotným vzdelávaním 

(1) Katolícka univerzita, Filozofická fakulta požaduje od účastníkov celoživotného vzdelávania 

nasledovné poplatky na úhradu nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním:  

Individuálne celoživotné vzdelávanie 280,-€/za semester 

Poplatok za vykonanie štátnej skúšky podľa smernice dekana FF KU 

o celoživotnom vzdelávaní 
65,-€ 

Skúška zo štátneho jazyka (zabezpečuje KSJL FF KU) 19,-€ 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  - rozširujúce štúdium 280,-€/za semester 

Opakovaná záverečná skúška (prípadne jej časť), opakovaná obhajoba 

záverečnej práce – v rámci rozširujúceho štúdia 
30,-€ 

 

(2) Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta požaduje od účastníkov celoživotného vzdelávania 

nasledovné poplatky na úhradu nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním:  

Doplňujúce pedagogické štúdium  
650,-€ 

akademický rok 

Rozširujúce štúdium 
850,-€ 

akademický rok 

Kontinuálne 

vzdelávanie 

Školský manažment 159,-€ 

Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia 129,-€ 

Edukačné prípravy pre 1. alebo 2. atestáciu, vrátane 

vykonania atestačnej skúšky 
129,-€ 

Poplatok za vykonanie 1. atestačnej skúšky (bez 

edukačnej prípravy) 
39,-€ 

Poplatok za vykonanie 2. atestačnej skúšky (bez 

edukačnej prípravy) 
39,-€ 

Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom 

vzdelávacom priestore 
129,-€ 

Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 85,-€ 

Nový model predprimárneho prírodovedného 

vzdelávania 
90,-€ 
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Nové trendy v hudobnej edukácii 129,-€ 

Inovatívne matematické vzdelávanie na 1. stupni ZŠ 90,-€ 

Aktualizačné matematické vzdelávanie na 2. stupni ZŠ   90,-€ 

Inovatívne matematické vzdelávanie na stredných 

školách 
129,-€ 

Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 129,-€ 

Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na druhom 

stupni základnej školy 
  90,-€ 

Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na stredných 

školách 
109,-€ 

Ďalšie vzdelávanie 

Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb 110,-€ 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb 55,-€ 

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb 

do praxe 
  50,-€ 

Aktivizácia osôb s ochorením demencie 200,-€ 

Kurz opatrovania 200,-€ 

 

(3) Katolícka univerzita, Teologická fakulta požaduje od účastníkov celoživotného vzdelávania 

nasledovné poplatky na úhradu nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním:  

Doplňujúce pedagogické štúdium 500,-€/akademický rok 

Poplatok za vydanie vysvedčenia pri doplňujúcom  

pedagogickom štúdiu  
30,-€ 

Rozširujúce štúdium  650,-€/akademický rok 

Poplatok za vydanie vysvedčenia pri doplňujúcom  

rozširujúcom štúdiu  
50,-€ 
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(4) Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva požaduje od účastníkov certifikačnej prípravy 

a špecializačného štúdia poplatky za uhradenie nákladov spojených s poskytovaným vzdelávaním: 

Špecializačné štúdium pre sestry 221,-€ 

Poplatok za index odbornosti zdravotníckeho pracovníka  

(pri špecializačnom štúdiu pre sestry) 
5,-€ 

Poplatok za záznamník zdravotných výkonov  

(pri špecializačnom štúdiu pre sestry) 
5,-€ 

Certifikačná príprava sestry 

Ak zdravotnícky pracovník už získal 

vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa 
220,-€ 

Ak zdravotnícky pracovník už získal 

vysokoškolské vzdelanie  1. stupňa alebo 

vyššie odborné vzdelanie 

110,-€ 

Ak zdravotnícky pracovník získal úplné 

stredné odborné vzdelanie 
55,-€ 

Poplatok za index odbornosti zdravotníckeho pracovníka  

(pri certifikačnej príprave sestry) 
5,-€ 

Poplatok za záznamník zdravotných výkonov  

(pri certifikačnej príprave sestry) 
5,-€ 

 

(5) Poplatok za štúdium na Univerzite tretieho veku je určený vo výške 30,-€ za každý akademický 

rok počas celej dĺžky štúdia zvoleného študijného zamerania. 

(6) Poplatok za vykonanie skúšky zo štátneho jazyka pre akademické účely v súlade s § 11 ods. 5 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je určený vo výške 19,-€. 

(7) Účastník celoživotného vzdelávania je povinný uhradiť príslušný poplatok najneskôr v deň 

nástupu na štúdium bezhotovostne bankovým prevodom, len účastník Univerzity tretieho veku, 

môže uhradiť príslušný poplatok aj poštovým peňažným poukazom. Zníženie alebo odpustenie 

poplatku je možné len v prípade zamestnancov v pracovnom pomere na KU.  

(8) 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 dané celoživotné vzdelávanie uskutočňuje.  
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Článok 6 

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 nadobúda platnosť dňom podpisu. Účinný je od 1. septembra 2017 do 31. 

augusta 2018. 

(4) Dňom nadobudnutia platnosti Vnútorného predpisu č. 3/2017 sa ruší Smernica rektora č. 2/2016 

o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite v akademickom 

roku 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 




