SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 7/2016
Smernica o určení školného a poplatkov spojených so štúdiom
na Vysokej škole medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove

október 2016

V súlade s § 93 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ŠTATÚTOM Vysokej školy Medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len
VŠMP ISM) v y d á v a m s m e r n i c u na „Určenie školného a poplatkov spojených so
štúdiom“ .
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Školné a poplatky spojené so štúdiom na VŠMP ISM v zmysle § 93 zákona a ŠTATÚTU určuje
správna rada vysokej školy vo svojom vnútornom predpise.
1.2. Táto smernica je záväzná pre všetkých študentov s trvalým pobytom v SR, učiteľov a ďalších
odborných pracovníkov, ktorí štúdium na VŠMP ISM absolvujú, zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Poplatky za školné pre študentov s trvalým pobytom v SR
2.1. Školné je finančný príspevok študenta na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na
VŠMP ISM.
2.2. Výšku školného na dobu neurčitú určujem nasledovne :
2.2. a) Bakalárske študijné programy :
2.2.a)1. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách :
- 680,00 € na semester,
- 1360,00 € na akademický rok.
2.2.a)2. Sociálne služby a poradenstvo :
- 425,00 € na semester,
- 850,00 € na akademický rok.
2.2.a)3. Hospodárska a podnikateľská etika :
- 425,00 € na semester,
- 850,00 € na akademický rok.
2.2. b) Magisterský študijný program :
2.2.b)1. Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol :
- 650,00 € na semester,
- 1300,00 € na akademický rok
- Piaty semester štúdia 180,00 €
2.2.b)2. Sociálne služby a poradenstvo:
- 650,00 € na semester,
- 1300,00 € na akademický rok
- Piaty semester štúdia 180,00 €
2.2. c) Master of Business Administration ( skratka MBA) a Master of Laws (skratka LL.M)
- 2500,00 € za štúdium.
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Článok 3
Spôsob úhrady
3.1. Školné a poplatky sa uhrádzajú bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou
na príjmový účet VŠMP ISM:
a)

Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu SK8409000000000502611848.

3.2. Variabilný symbol, slúžiaci na identifikáciu je rodné číslo platiteľa.
3.3. Konštantný symbol: 0308
Článok 4
Platenie školného
4.1 Splatnosť školného je vždy 30 dní pred začiatkom príslušného semestra prevodným príkazom
alebo poštovou poukážkou, najneskôr v deň zápisu do ďalšieho semestra v hotovosti.
4.2. Pri zápise na nový akademický rok je študent povinný odovzdať doklad o zaplatení Školného
najneskôr v deň zápisu, na základe čoho je študijné oddelenie VŠMPI SM povinné zapísať
študenta na štúdium a vydať mu protokol o študijnom pláne študenta v akademickom roku
a potvrdenie o štúdiu.
4.3. V prípade nezaplatenia školného študijne oddelenie nezapíše študenta do ďalšej etapy štúdia.
Článok 5
Vrátenie školného
5.1. V prípade, ak študent do 15 dní od začiatku semestra zanechá štúdium na základe písomnej
žiadosti, bude mu vrátené školné za príslušný semester, krátené o 10 %.
5.2. Ak dôvody, uvedené v bode 1 tohto článku smernice, nastanú po uplynutí lehoty 15 dní, študent
nemá nárok na vrátenie školného.
5.3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodne vo veci štatutárny orgán VŠMP ISM.
Článok 6
Poplatky spojené so štúdiom
6.1. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby študenta, resp. uchádzača o štúdium
za vybrané úkony spojené so štúdiom.
6.2. Poplatky a ich výška pre denné i externé štúdium sú stanovené nasledovne:
1. Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo všetkých študijných odboroch............40,00 €,
2. Preukaz študenta ISIC......................................................................................................22,00 €,
3. Prolongačná známka...........................................................................................................12,00 €,
4. Používanie informačného systému (platí sa každý rok štúdia).....................................10,00 €,
5.Výpis výsledkov štúdia – za každú stranu...........................................................................3,00 €,
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6.Vysvedčenie o štátnej skúške............................................................................................17,00 €,
7.Vydanie diplomu o priznaní akademického titulu .............................................................50,00 €,
8.Dodatok k diplomu............................................................................................................20,00 €,
9.Duplikát vysokoškolského diplomu..................................................................................100,00 €
10.Duplikát akéhokoľvek dokladu, okrem diplomu (za každý doklad samostatne)................20,00 €
11.Za mimoriadny termín (jeden predmet)..............................................................................30,00 €,
12.Za opravné termíny štát. skúšok (jeden predmet) ........................................................60,00 €,
13.Zmena študijného programu..............................................................................................10,00 €,
14.Zmena formy štúdia..........................................................................................................10,00 €,
15.Uznanie dokladov o vzdelaní prostredníctvom študijného oddelenia................................30,00 €,
16.Iné potvrdenia súvisiace so štúdiom ..................................................................................3,00 €,
17.Iné potvrdenia súvisiace so štúdiom v anglickom jazyku....................................................5,00 €,
18.Podanie prihlášky na rigorózne konanie ...........................................................................100,00 €,
19.Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigoróznej skúšky....................................550,00 €,
20.Opakovanie rigoróznej skúšky .......................................................................................330,00 €,
21. Vydanie diplomu o priznaní titulu PhDr. ................................................................100,00 €
22. Zmena termínu odovzdania rigoróznej práce .............................................................150,00 €
23. Zmena termínu rigoróznej skúšky ............................................................................. 150,00 €
24.Slávnostná promócia ........................................................................................................25,00 €,
25.Za mimoriadny termín zápisu............................................................................................10,00 €.

Článok 7
Splatnosť poplatkov
7.1. Uchádzač o štúdium uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
súčasne s podaním prihlášky na štúdium. Doklad o zaplatení je povinnou prílohou
prihlášky.
7.2. Ak uchádzač o štúdium vezme prihlášku späť alebo sa nezúčastní prijímacieho konania,
poplatok uvedený v čl. 6.2.1 smernice sa mu nevracia.
7.3. Poplatky za úkony spojené s vydaním dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie dokladov
o absolvovaní štúdia, poplatky za uznanie dokladov je nutné uhradiť vopred, najneskôr
v čase vykonania príslušného úkonu.
7.4. V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v čl. 6 tejto smernice študent nemá právo, aby bol
pre neho vykonaný úkon, o ktorý žiada.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1. Zrušuje sa s m e r n i c a č. 1/2014 „Určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom“
Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove zo dňa 27. 01. 2014 a zrušuje
sa dodatok 1/2015 z februára 2015.
8.2. Táto smernica je určená ako interná smernica pre vnútorné potreby VŠMP ISM a je platná
a účinná od 01.10.2016.

........................................................
Predseda správnej rady
Ing. Jozef Polačko
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