STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI N.O.

ŠKOLNÉ A POPLATKY
SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA
STREDOEURÓPSKEJ
VYSOKEJ ŠKOLE
V SKALICI
SMERNICA 4/2014 platná pre akademický rok 2015/2016

SKALICA
November 2014

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. V zmysle § 93 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje Stredoeurópska vysoká škola
v Skalici n.o. /ďalej iba ako „SEVŠ“/, pôsobiaca ako súkromná vysoká škola pod názvom
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici /ďalej iba ako „škola“/, školné a poplatky spojené
so štúdiom na škole v akademickom roku 2015/2016. Školné i všetky poplatky stanovené
v tejto smernici sú príjmom SEVŠ a uhrádzajú sa na účty SEVŠ uvedené v tejto smernici.
2. Pre občanov Slovenskej republiky stanovuje SEVŠ školné za celý akademický rok
2015/2016:
 pre bakalárske štúdium vo výške
 pre magisterské štúdium vo výške
 pre doktorandské štúdium vo výške

1 400,- €
2 000,- €
3 500,- €

3. Pre cudzincov stanovuje SEVŠ školné za každý zapísaný kredit v akademickom roku
2015/2016:





pre bakalárske štúdium vo výške
pre magisterské štúdium vo výške
pre denné doktorandské štúdium vo výške
pre externé doktorandské štúdium vo výške

30,- €
40,- €
70,- €
110,- €

Cudzincom sa rozumie každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky.

4. Úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom na škole je možné zrealizovať:
 prostredníctvom poštovej peňažnej po ukážky typu „U“
 vkladom alebo prevodom na niektorý z účtov SEVŠ:
Prima banka Slovensko, a.s.: 2724575001/5600
IBAN SK53 5600 0000 0027 2457 5001
BIC kód banky KOMASK2X
ČSOB, a.s.: 4008981104/7500
IBAN SK02 7500 0000 0040 0898 1104
BIC kód banky CEKOSKBX
5. Každú platbu je treba označiť konštantným symbolom 0558 a variabilným symbolom,
ktorým je vždy rodné číslo uchádzača o štúdium, alebo študenta. V prípade zahraničných
študentov, ktorí nemajú rodné číslo je treba do poznámky k platbe uviesť meno a
priezvisko študenta.

Článok II.
Školné
1. Školné je finančný príspevok študenta na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom
na škole v akademickom roku 2015/2016.
2. SEVŠ garantuje študentom výšku školného denného i externého štúdia
po celú dobu príslušného stupňa štúdia, za predpokladu, že študent ukončí príslušný
stupeň štúdia v štandardnej dĺžke štúdia. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalárke študijné
programy akreditované na škole je 3 roky. Štandardná dĺžka štúdia pre magisterské
študijné programy akreditované na škole je 2 roky. Štandardná dĺžka štúdia pre
doktorandský študijný program akreditovaný na škole je 3 roky v dennej forme štúdia a 5
rokov v externej forme štúdia. Študenti, ktorí neukončia štúdium v štandardnej dĺžke
štúdia určenej pre daný typ štúdia, budú povinní platiť školné a poplatky spojené so
štúdiom podľa aktuálnych smerníc SEVŠ platných pre jednotlivé akademické roky
nasledujúce po akademickom roku, v ktorom uplynula štandardná dĺžka štúdia pre
príslušný stupeň štúdia.
3. O platení školného uzatvoria SEVŠ a študent, pred zápisom študenta na štúdium
v príslušnom stupni štúdia, osobitnú zmluvu, ktorá je záväzná pre oboch účastníkov.

Článok III.
Platenie školného
1. Uchádzač o štúdium, resp. študent platí školné pred zápisom k štúdiu v danom
akademickom roku naraz za celý akademický rok, resp. za všetky zapísané kredity na
daný akademický rok, pokiaľ ide o cudzinca.
2. V prípadoch osobitného zreteľa môže SEVŠ poskytnúť študentovi, na jeho písomnú
žiadosť, možnosť zaplatiť školné v splátkach. Možnosť splácať školné musí mať študent
dohodnutú v osobitnej dohode o splátkovom kalendári školného pred zápisom k štúdiu
na daný akademický rok. V prípade, že študent má dohodu o splátkovom kalendári
školného, musí zaplatiť minimálne ½ zo stanoveného školného pred zápisom.
3. SEVŠ poskytne absolventom školy zľavu na školnom v magisterskom stupni štúdia pri
dosiahnutí určeného váženého študijného priemeru v bakalárskom stupni štúdia na
škole, bez hodnotenia predmetov zo štátnej skúšky takto:
 15 % v prípade, že študent dosiahol priemer lepší ako 1,5
 5 % v prípade, že študent dosiahol priemer 1,5 až 2,5
 bez poskytnutia zľavy v prípade, že študent dosiahol priemer horší ako 2,51
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4. Pri zápise na štúdium na nový akademický rok je študent povinný preukázať sa dokladom
o zaplatení školného a dohodou o splátkovom kalendári školného, ak takúto dohodu so
školu uzavrel. V každom prípade, pred zápisom na štúdium v každom akademickom roku
musí študent, ktorý má dohodu o splátkovom kalendári školného zaplatiť minimálne prvú
splátku školného, t.j. ½ školného na príslušný akademický rok, tak ako je to uvedené v
odseku 2 tohto článku.
5. Pokiaľ študent nezaplatí, ani na výzvu školy, pred zápisom na štúdium v ďalšom
akademickom roku školné, alebo aspoň jeho ½ podľa osobitnej dohody o splátkovom
kalendári školného, pokiaľ študent takúto dohodu so školou uzavrel, nebude v zmysle
Študijného poriadku školy zapísaný ako študent školy do ďalšieho akademického roka.
Študent, ktorý uzavrel so školou dohodu o splátkovom kalendári školného je povinný
splácať školné a/alebo poplatky v lehotách dohodnutých v dohode o splátkovom
kalendári. Pokiaľ bude študent v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky školného
a/alebo poplatkov, nebude v zmysle Študijného poriadku školy zapísaný do ďalšieho
akademického roka štúdia.

Článok IV.
Vrátenie školného
1. Ak študent v lehote do 30 dní od začiatku akademického roka písomne oznámi škole, že
sa rozhodol zanechať štúdium v zmysle článku 23, ods. 9 Študijného poriadku školy, SEVŠ
vráti študentovi školné znížené o manipulačný poplatok vo výške 20 % z výšky určeného
školného na akademický rok. Akademický rok sa začína 1. septembra 2014.
2. Ak rektor preruší študentovi štúdium na základe jeho písomnej žiadosti v zmysle článku
27 Študijného poriadku školy v lehote do 30 dní od začiatku akademického roka, SEVŠ
vráti študentovi školné znížené o manipulačný poplatok vo výške 20 % z výšky určeného
školného na akademický rok na základe jeho písomnej žiadosti. V prípade, že študent
písomne nepožiada o vrátenie školného a rektor preruší, na základe písomnej žiadosti,
študentovi štúdium v lehote do 30 dní od začiatku akademického roka, nie však neskôr
ako 60 dní od začiatku akademického roka, bude študentovi zaplatené školné na
akademický rok započítané po opätovnom sa zapísaní na štúdium. V prípade, ak sa
štúdium študenta, ktorému vznikne nárok na započítanie školného podľa
predchádzajúcej vety, skončí, nevzniká mu nárok na vrátenie zaplateného školného,
určeného na započítanie, a to ani z časti.
3. Školné rieši a rozhoduje o ňom výhradne štatutárny zástupca SEVŠ.
4. SEVŠ podľa tohto článku IV. nevracia študentom zaplatené poplatky spojené so štúdiom
(článok V. tejto smernice).
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5. Ustanovenia bodov 1 a 2 tohto článku smernice sa týkajú výlučne akademického roka
2015/2016 a ich aplikácia na predchádzajúce akademické roky je vylúčená.

Článok V.
Ostatné poplatky spojené so štúdiom
1. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby študenta, resp. uchádzača o štúdium
za vybrané úkony spojené so štúdiom na škole. Poplatky sa hradia v prospech SEVŠ.
2. Poplatky a ich výška pre denné a externé štúdium na akademický rok 2014/2015 sú
stanovené takto:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Prijímacie konanie – materiálne zabezpečenie na bakalárske a magisterské
štúdium – písomná prihláška
Prijímacie konanie – materiálne zabezpečenie na bakalárske a magisterské
štúdium – elektronická prihláška
Prijímacie konanie – materiálne zabezpečenie na rigorózne konanie
a doktorandské štúdium
Preukaz študenta, vyhotovenie duplikátu, vyhotovenie nového pri zmene formy
štúdia
Prolongačná známka ISIC
Prolongačná známka NO ISIC
Prolongačná známka EXTERNISTA
Používanie Akademického informačného systému
Overenie dosiahnutých jazykových schopností v anglickom jazyku pri zápise na
štúdium
Oprava a doplnenie elektronického zápisu
Zmena formy štúdia
Zmena študijného programu
Prestup z inej vysokej školy
Výpis výsledkov zo štúdia na škole
Vyhotovenie odpisu dokladu o absolvovaní štúdia /za každý jednotlivý doklad/
Druhý opravný termín skúšky
Opravný termín štátnej záverečnej skúšky /každá časť záverečnej skúšky/
Riadny termín štátnej záverečnej skúšky, ktorá je vykonaná mimo akademického
roka, v ktorom študent splnil predpoklady pre jej vykonanie podľa článku 21, ods.
5 Študijného poriadku školy
Zabezpečenie rigorózneho konania
Opakovanie rigorózneho konania
Jazykový certifikát Oxford Training in English Language
Jazykový certifikát Oxford Preparatory Programe for English Proficiency

50,- €
30,- €
100,- €
30,- €
12,- €
5,- €
3,- €
100,- €
10,- €
30,- €
100,- €
100,- €
200,- €
5,- €
20,- €
50,- €
200,- €
500,- €

1200,- €
1000,- €
100,- €
100,- €

3. Uchádzač o štúdium uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
vo výške 50 €, resp. 30 € /položka č. 1/ alebo vo výške 100 € /položka č. 2/, súčasne
s podaním prihlášky na štúdium. Doklad o zaplatení tohto poplatku je obligatórna
/povinná/ príloha prihlášky. Ak uchádzač o štúdium vezme prihlášku späť, alebo nebol
prijatý na štúdium, poplatok uvedený v ods. 3 tohto článku SEVŠ nevracia, má právo si
ho ponechať.
4. Poplatok uvedený v odseku 2 tohto článku pod č. položky 3, je študent povinný zaplatiť
pred vykonaním zápisu do prvého ročníka bakalárskeho alebo magisterského štúdia na
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škole. Uvedené neplatí pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia, ktorí
absolvovali bakalárske štúdium na škole.
5. Poplatky uvedené v odseku 2 tohto článku pod č. položky 4, 5 a 6 je študent povinný
zaplatiť pred prevzatím si požadovanej prolongačnej známky. Dokladom o zaplatení
poplatku sa preukáže študent pri prevzatí si požadovanej známky.
6. Poplatky uvedené v odseku 2 tohto článku pod č. položky 7 a 8, je študent povinný
zaplatiť pred vykonaním zápisu do prvého ročníka príslušného stupňa štúdia na škole.
Povinnosť úhrady poplatku pod č. položky 8 neplatí pre študentov prvého ročníka
magisterského štúdia, ktorí získali certifikát Oxford Training in English Language počas
bakalárskeho štúdia na škole.
7. Poplatky uvedené v odseku 2 tohto článku pod č. položky 9, 10, 11, 12 a 15 je študent
povinný zaplatiť pred vykonaním požadovaného úkonu. Dokladom o zaplatení poplatku
sa študent preukáže osobe, ktorá je zodpovedná za požadovaný úkon.
8. Poplatky uvedené v odseku 2 tohto článku pod č. položky 13 a 14 je študent povinný
zaplatiť pred prevzatím si požadovaného dokladu. Dokladom o zaplatení poplatku sa
preukáže študent pri prevzatí si požadovaného dokladu.
9. Poplatky uvedené v odseku 2 tohto článku pod č. položky 16 a 17 je študent povinný
zaplatiť pred podaním si písomnej prihlášky na štátnu skúšku. Doklad o zaplatení
poplatku je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štátnu skúšku uvedenú v odseku 2
tohto článku.
10. Poplatok uvedený v odseku 2 tohto článku pod č. položky 18 je potrebné uhradiť do 15
dní po doručení rozhodnutia o prijatí prihlášky.
11. Poplatok uvedený v odseku 2 tohto článku pod č. položky 19 je potrebné uhradiť
najneskôr 30 dní pred termínom konania sa rigoróznej skúšky.
12. Poplatok uvedený v odseku 2 tohto článku pod č. položky 20 je študent povinný zaplatiť
pred vykonaním overenia dosiahnutých jazykových schopností v študijnom predmete
Cudzí jazyk I anglický III /tretí semester štúdia predmetu/. Dokladom o zaplatení poplatku
sa študent preukáže osobe, ktorá je zodpovedná za realizáciu overovania jazykových
schopností.
13. Poplatok uvedený v odseku 2 tohto článku pod č. položky 21 je študent povinný zaplatiť
pred vykonaním overenia dosiahnutých jazykových schopností v študijnom predmete
Odborný cudzí jazyk anglický /štvrtý semester štúdia predmetu/. Dokladom o zaplatení
poplatku sa študent preukáže osobe, ktorá je zodpovedná za realizáciu overovania
jazykových schopností.
14. V prípade ak študent, alebo uchádzač o štúdium nezaplatí stanovené poplatky, nemá
právo požadovať vydanie označených známok, dokladov, vykonanie označených úkonov
zo strany školy, ani vykonať overenie jazykových schopností, štátnu skúšku
alebo rigoróznu skúšku uvedenú v odseku 2 tohto článku.
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15. Pokiaľ v priebehu akademického roka vznikne potreba zavedenia nového poplatku
spojeného so štúdiom na škole, bude sa jeho výška a splatnosť riadiť ustanoveniami tejto
smernice v znení jej dodatku, ktorý SEVŠ v súvislosti so zavedením nového poplatku
prijme.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. SEVŠ si vyhradzuje právo pre cudzincov upraviť, v individuálnych odôvodnených
prípadoch, výšku a splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom ako i ďalšie
s tým súvisiace práva a povinnosti cudzincov odlišne od ustanovení tejto smernice.
2. SEVŠ si vyhradzuje právo upraviť, výšku a splatnosť školného a poplatkov spojených so
štúdiom ako i ďalšie s tým súvisiace práva a povinnosti študentov odlišne od ustanovení
tejto smernice v prípade:
- nových vysokoškolských študijných programov,
- nových vzdelávacích programov v rámci ďalšieho vzdelávania a
- realizácie študentských mobilít,
ktoré vzniknú, príp. budú akreditované a realizované počas akademického roka
2015/2016.
3. V prípade nezaplatenia školného alebo ktoréhokoľvek poplatku, či len z časti, má škola
právo zablokovať prístup študenta do Akademického informačného systému školy.
4. Táto smernica nadobúda účinnosť od 1. septembra 2015 a platí pre akademický rok
2015/2016.

V Skalici, dňa 3.11.2014

Dr.h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., v.r.
riaditeľka
Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici n.o.
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