
Smernica o školnom a poplatkoch 

spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2017/2018 

Smernica č. SR-1/2017 

 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. V zmysle ustanovenia § 93 ods.1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

zmien a doplnkov (ďalej vysokoškolský zákon)  a článku 5 ods. 10 písm. d)  štatútu 

Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom  stanovuje Vysoká škola 

DTI (ďalej VŠ DTI) školné a poplatky spojené so štúdiom na VŠ DTI v akademickom 

roku 2017/2018. 

2. Úhradu školného a poplatkov je študent povinný zrealizovať v stanovených termínoch 

splatnosti.  

Článok II. 

ŠKOLNÉ 

1. Školné je finančný príspevok študenta na úhradu časti nákladov spojených s jeho 

štúdiom na VŠ DTI. 

2. Výšku školného schvaľuje správna rada VŠ DTI. 

3. Pre študentov 1. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia (prijatých na 

štúdium v akademickom roku 2017/2018) je školné nasledovné: 

Študijný program 
Stupeň 

štúdia 
Forma štúdia 

Školné  

za semester 

Učiteľstvo praktickej prípravy prvý (Bc.) 
denná 262,- EUR 

externá 305,- EUR 

Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch 
prvý (Bc.) 

denná 262,- EUR 

externá 305,- EUR 

Manažment prvý (Bc.) 
denná 367,- EUR 

externá 400,- EUR 

Učiteľstvo technických predmetov druhý (Mgr.) 
denná 410,- EUR 

externá 410,- EUR 

Učiteľstvo ekonomických predmetov druhý (Mgr.) 
denná 515,- EUR 

externá 515,- EUR 

 

 Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia v študijných programoch: 

* Učiteľstvo praktickej prípravy,  

* Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch,  



* Manažment 

sú povinní tiež uhradiť poplatok za zápis do 1. ročníka štúdia v zmysle článku V. 

odsek 2 (položka č. 1) a odsek 3 tejto smernice.  

 Študenti 1. ročníka magisterského štúdia v študijných programoch: 

* Učiteľstvo technických predmetov (denná a externá forma), 

* Učiteľstvo ekonomických predmetov (denná a externá forma) 

sú povinní tiež uhradiť poplatok za zápis do 1. ročníka (1. a 2. semestra) štúdia 

v zmysle článku V. odsek 2 (položka 8) a odsek 3 tejto smernice.    

4. Pre študentov 2. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia je školné 

v akademickom roku 2017/2018 stanovené nasledovne: 

Študijný program 
Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Školné  

za semester 

Učiteľstvo praktickej prípravy prvý (Bc.) 
denná 262,- EUR 

externá 305,- EUR 

Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch 
prvý (Bc.) 

denná 262,- EUR 

externá 305,- EUR 

Manažment prvý (Bc.) 
denná 367,- EUR 

externá 400,- EUR 

Učiteľstvo technických predmetov druhý (Mgr.) 
denná 410,- EUR 

externá 410,- EUR 

Učiteľstvo ekonomických predmetov druhý (Mgr.) 
denná 515,- EUR 

externá 515,- EUR 
 

 Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia v študijných programoch: 

* Učiteľstvo praktickej prípravy,  

* Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch,  

* Manažment 

sú povinní tiež uhradiť poplatok za zápis do 2. ročníka štúdia v zmysle článku            

V. odsek 2 (položka č. 1) a odsek 3 tejto smernice.  

 Študenti 2. ročníka magisterského štúdia v študijných programoch: 

* Učiteľstvo technických predmetov (denná a externá forma),   

* Učiteľstvo ekonomických predmetov (denná a externá forma) 

sú povinní tiež uhradiť poplatok za zápis do 2. ročníka (3. a 4. semestra) štúdia v 

magisterskom štúdiu v zmysle článku V. odsek 2 (položka 8) a odsek 3 tejto smernice 

a poplatky súvisiace s ukončením štúdia v zmysle článku V. odsek 2 (položka č. 3) 

a odsek 6 písm. b), c) a poplatky za činnosti súvisiace s výkonom priebežnej a súvislej 

pedagogickej praxe odsek 2 (položka č. 9  a 9a).  

 

Pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia  a 3. ročníka magisterského štúdia 

(2,5 ročné štúdium) je školné v akademickom roku 2017/2018 stanovené nasledovne: 

 

 

 



Študijný program 
Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Školné  

za semester 

Učiteľstvo praktickej prípravy prvý (Bc.) 
denná 262,- EUR 

externá 305,- EUR 

Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch 
prvý (Bc.) 

denná 262,- EUR 

externá 305,- EUR 

Manažment prvý (Bc.) 
denná 367,- EUR 

externá 400,- EUR 

Učiteľstvo technických predmetov druhý (Mgr.) externá 410,- EUR 

Učiteľstvo ekonomických predmetov druhý (Mgr.) externá 515,- EUR  

 Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijných programoch: 

* Učiteľstvo praktickej prípravy,  

* Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch,  

* Manažment 

sú povinní tiež uhradiť poplatok za zápis do 3. ročníka štúdia v zmysle článku V. 

odsek 2 (položka č. 1) a odsek 3 tejto smernice a poplatky súvisiace s ukončením 

štúdia v z mysle článku V. odsek 2 (položka č. 3) a odsek 6 písm. a). 

 Študenti 3. ročníka magisterského štúdia v študijných programoch: 

* Učiteľstvo technických predmetov, 

* Učiteľstvo ekonomických predmetov 

sú povinní tiež uhradiť poplatok za zápis do 5. semestra štúdia v magisterskom štúdiu 

v zmysle článku V. odsek 2 (položka 8) a odsek 3 tejto smernice a poplatky súvisiace 

s ukončením štúdia v z mysle článku V. odsek 2 (položka č. 3) a odsek 6 písm. c). 

5. Študent je povinný platiť školné vo výške školného prislúchajúceho ročníku, do 

ktorého sa zapísal v aktuálnom akademickom roku. 

 

Článok III. 

PLATENIE ŠKOLNÉHO 

1. Študent zaplatí školné za každý semester. 

2. Pri zápise na nový akademický rok je študent povinný predložiť doklad o zaplatení 

školného za zimný semester najneskôr v deň zápisu, na základe čoho študijné 

oddelenie VŠ DTI zapíše študenta na štúdium, ak spĺňa podmienky uvedené v platnom 

študijnom poriadku VŠ DTI. V prípade, že študent má finančné záväzky 

z predchádzajúcich akademických rokov, je povinný preukázať ich úhradu najneskôr 

v deň zápisu. 

3. Úhradu školného a poplatkov je študent povinný zrealizovať na základe faktúry 

v termíne splatnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania úhrady na účet 

Vysokej školy DTI v zmysle § 567 občianskeho zákonníka. 

4. Pri zápise študenta, ktorý nastupuje na dennú alebo externú formu bakalárskeho štúdia 

v akademickom roku 2017/2018 je študent povinný predložiť doklad preukazujúci 

zaplatenie školného za zimný semester podľa odseku 2 tohto článku, ako aj  zaplatenie  

poplatku za zápis do 1. ročníka štúdia v bakalárskom štúdiu vo výške 44,- EUR 



(Článok V. ods. 2. položka č.1) na základe čoho študijné oddelenie vydá preukaz 

študenta a publikáciu Študijné programy VŠ DTI pre akademický rok 2017/2018. 

5. Pri zápise študenta, ktorý nastupuje na dennú alebo externú formu magisterského 

štúdia v akademickom roku 2017/2018 je študent povinný predložiť doklad 

preukazujúci zaplatenie školného za zimný semester podľa odseku 2 tohto článku, ako 

aj  zaplatenie  poplatku za zápis do 1. ročníka štúdia v magisterskom štúdiu vo výške 

100,00 EUR (Článok V. ods. 2. položka č.8) na základe čoho študijné oddelenie vydá 

preukaz študenta a publikáciu Študijné programy VŠ DTI pre akademický rok 

2017/2018. 

6. Ak študent zanechá alebo preruší štúdium na VŠ DTI,  je povinný uhradiť školné za 

semester, v ktorom štúdium zanechal alebo prerušil. 

7. Ak študent neuhradí školné v požadovanom termíne, môže ho rektor školy vyzvať, 

aby sa dostavil osobne na prerokovanie otázok týkajúcich sa jeho štúdia a študijných 

povinností.  

8. V prípade, ak študent neuhradí školné a poplatky v lehote splatnosti uvedenej na 

faktúre, vysokej škole vzniká právo fakturovať poplatok z omeškania vo výške         

11,00 EUR (článok V, odsek 2, položka č. 7). 

9. Nezaplatenie školného na príslušný semester a príslušných poplatkov je 

disciplinárnym priestupkom a dôvodom na vylúčenie zo štúdia podľa § 72 odsek 2 

písm. c) vysokoškolského zákona. 

 

Článok IV. 

VRÁTENIE ŠKOLNÉHO 

1. V prípade, ak študent zanechá alebo preruší štúdium pred ukončením akademického 

roka, školné mu nebude vrátené. 

2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodne vo veci predseda správnej rady VŠ 

DTI alebo ním poverená osoba. 

 

 

 

Článok V. 

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 

1. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby študenta, resp. uchádzača              

o štúdium za vybrané úkony spojené so štúdiom.  

2. Poplatky a ich výška pre štúdium sú stanovené nasledovne:  

Číslo 

položky 
Druh poplatku 

Výška poplatku 

v EUR  

1. 
Poplatok za zápis do ročníka štúdia (osobitne do každého 

ročníka) v bakalárskom štúdiu 
44,00 

2. Výpis výsledkov štúdia 11,00 



Číslo 

položky 
Druh poplatku 

Výška poplatku 

v EUR  

2.a Vystavenie a potvrdenie sylabu predmetu (1ks) 0,80 

3. 
Poplatky súvisiace s ukončením  bakalárskeho a 

magisterského štúdia 
168,00 

4. 
Poplatok za vydanie duplikátu vysokoškolského diplomu, 

dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
18,00 

5. Opravný termín štátnej skúšky 70,00 

6. Prestup z inej vysokej školy 35,00 

7. Poplatok z omeškania 11,00 

8. 
Poplatok za zápis do ročníka štúdia (osobitne do každého 

ročníka) v magisterskom štúdiu 
100,00 

9. 
Poplatok za činnosti súvisiace s výkonom priebežnej 

pedagogickej praxe v magisterskom štúdiu 
11,00 

9.a 
Poplatok za činnosti súvisiace s výkonom súvislej 

pedagogickej praxe v magisterskom štúdiu 
11,00 

10. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov zo SR a ČR 622,00 

11. 
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov zo zahraničia 

(iné štáty ako ČR) 
990,00 

12. Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky 377,00 

13. 

Rozhodnutie o uznaní, resp. zamietnutí uznania dokladu 

o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 

106 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách 

50,00 

14. 
Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní 

akademického titulu „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) 
52,00 

 

3. Poplatky uvedené pod číslom položky č. 1. a 8. budú predmetom fakturácie za zápis 

do každého ročníka štúdia. Študenti sú povinní uhradiť záväzok v lehote splatnosti 

uvedenej na faktúre. 

4. Poplatky uvedené pod číslom položky 10.  a 11. budú predmetom fakturácie po prijatí 

uchádzača na rigoróznu skúšku. Potvrdenie o zaplatení poplatku je podmienkou 

začatia rigorózneho konania.   

5. Poplatky uvedené pod číslom položky 2., 2.a, 4., 5., 6., 11. a 12.  je študent povinný 

zaplatiť vopred, t.j. pred realizáciou konkrétneho úkonu (napr. pred vykonaním 

opravného termínu štátnej skúšky). Dokladom o zaplatení poplatku je povinný 

preukázať sa osobe, ktorá úkon realizuje. 

6. Poplatky uvedené pod položkou č. 3 v celkovej výške 168,- EUR budú predmetom 

fakturácie za: 

a) 5. semester a 6. semester bakalárskeho štúdia,  

b) 3. semester a 4. semester magisterského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo 

ekonomických predmetov (v dennej forme) a Učiteľstvo technických predmetov (v 

dennej forme), 

c) 4. semester a 5. semester magisterského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo 



technických predmetov (v externej forme)  a Učiteľstvo ekonomických predmetov (v 

externej forme)  

nasledovne: 

 

Študijný program Semester 
Poplatky   

za semester 

a) bakalárske študijné programy 
5. semester 92,00 EUR 

6. semester 76,00 EUR 

b) magisterské študijné programy 

*Učiteľstvo ekonomických predmetov 

(denná forma) 

*Učiteľstvo technických predmetov 

(denná forma) 

3. semester 92,00 EUR 

4. semester 76,00 EUR 

c) magisterské študijné programy 

Učiteľstvo technických predmetov 

a Učiteľstvo ekonomických 

predmetov (externá forma) 

4. semester 92,00 EUR 

5. semester 76,00 EUR 

Študenti sú povinní uhradiť záväzok v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 

7. Poplatky uvedené pod položkou 9, 9.a súvisiace s výkonom priebežnej a súvislej 

pedagogickej praxe, budú predmetom fakturácie za 3. a 4. semester magisterského 

štúdia. 

8. V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v odsekoch 2 až 7 tohto článku smernice 

študent nemá právo, aby bol pre neho vykonaný úkon, o ktorý žiada. 

 

Článok VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE.  

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2017. 

 

 

                         doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., MBA 

                              riaditeľka VŠ DTI 


