Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Školné a poplatky spojené so štúdiom
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
platné na akademický rok 2018/2019

a) ročné školné na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) v externej
forme štúdia – štandardná doba štúdia 4 roky,
b) ročné školné na druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) v externej
forme štúdia – štandardná doba štúdia 3 roky,
c) ročné školné na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v externej
forme štúdia – štandardná doba štúdia 5 rokov,
d) ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
e) ročné školné v druhom alebo ďalšom študijnom programe - pri súbežnom štúdiu v jednom
akademickom roku v dvoch alebo viacerých študijných programoch poskytovaných
verejnou vysokou školou v tom istom stupni,
f) ročné školné v dennej forme štúdia a na treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej
a externej forme štúdia uskutočňovanom výlučne v inom ako štátnom jazyku,
g) poplatky,
h) školné za pobyty/stáže domácich a zahraničných uchádzačov.
Vnútorný predpis č. 38

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
dňa 11.12.2017

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) v súlade s
§ 92 a súvisiacimi ustanoveniami 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“) je
oprávnená žiadať školné a poplatky spojené so štúdiom od študentov UVLF a uchádzačov
o štúdium na UVLF v rozsahu a za úkony podľa tohto vnútorného predpisu.
2. Výšku školného a poplatkov navrhuje rektor a schvaľuje Akademický senát UVLF vo
forme tohto vnútorného predpisu.
3. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom sa zverejňuje na webovom sídle
univerzity www.uvlf.sk a na úradnej výveske UVLF formou Oznámenia o výške školného
a poplatkov spojených so štúdiom najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným
na podávanie prihlášok na štúdium.
4. Školné a poplatky spojené so štúdiom sa stanovujú v akademickom roku, ktorý predchádza
akademickému roku, v ktorom sa vyrubujú.
5. Študent je povinný písomne oznámiť všetky skutočnosti rozhodujúce na ich určenie
a zodpovedá za pravdivosť takto poskytnutých údajov.
6. Študent je povinný uhradiť školné a poplatky v zmysle § 71 ods. 3, § 92 a § 113a zákona
o VŠ vo výške určenej týmto vnútorným predpisom, ak mu táto povinnosť vznikne.
7. Neuhradenie školného a poplatkov spojených so štúdiom sa bude považovať za porušenie
povinnosti študenta podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ a posudzovať ako disciplinárny
priestupok podľa § 72 zákona o VŠ. V prípade nedodržania stanoveného termínu bude
študent vylúčený zo štúdia.
Čl. 2
Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
1. Na zabezpečenie materiálnych podmienok a úhrady nákladov spojených s prijímacím
konaním vyberá UVLF poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
2. Poplatky uvedené v bode 1) tohto článku schvaľuje Akademický senát UVLF na návrh
rektora na príslušný akademický rok, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa
prijímacie konanie uskutoční.
3. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi
v súlade s § 92 bod 12 zákona o VŠ.
4. Poplatok po zaevidovaní písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium sa v prípade
neúčasti na prijímacom konaní nevracia. V zvlášť odôvodnených prípadoch môže dať
rektor súhlas na vrátenie poplatku.
Čl. 3
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežné štúdium
a školné v študijných programoch v externej forme štúdia
1. Študent UVLF, ktorý študuje študijný program UVLF dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia, je povinný uhradiť UVLF ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia za
každý ďalší rok štúdia.
2. Štandardná dĺžka štúdia akreditovaných študijných programov organizovaných UVLF
v Košiciach je u:
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3.

4.
5.

6.

a) bakalárskeho študijného programu bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme 3
roky,
b) bakalárskeho študijného programu bezpečnosť krmív a potravín v externej forme 4
roky,
c) bakalárskeho študijného programu kynológia v dennej forme 3 roky,
d) bakalárskeho študijného programu kynológia v externej forme 4 roky,
e) bakalárskeho študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii v dennej forme 3 roky,
f) bakalárskeho študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii v externej forme 4 roky,
g) doktorského študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme
6 rokov,
h) doktorského študijného programu hygiena potravín v dennej forme 6 rokov,
i) magisterského študijného programu farmácia v dennej forme 5 rokov,
j) magisterského študijného programu trh a kvalita potravín v dennej forme 2 roky,
k) magisterského študijného programu trh a kvalita potravín v externej forme 3 roky,
l) doktorandských študijných programov v dennej forme 4 roky,
m) doktorandských študijných programov v externej forme 5 rokov.
Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť
ročné školné za súbežné štúdium v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v
príslušnom akademickom roku.
Študent UVLF, ktorý študuje študijný program v externej forme štúdia, je povinný uhradiť
ročné školné za študijný program v externej forme.
Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok
základu podľa § 92 ods. 1 zákona o VŠ. Základom na určenie školného a poplatkov
spojených so štúdiom je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného
štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým
školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom
kalendárnom roku.
Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu
maximálneho ročného školného určenú na príslušný akademický rok opatrením
ministerstva.
Čl. 4
Školné doktorandov

1.
2.
3.

Študenti doktorandského štúdia v externej forme musia školné za štúdium uhradiť podľa
čl. 3 bod. 4) tohto vnútorného predpisu.
Študentom doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia v inom ako v štátnom
jazyku vzniká povinnosť uhradiť školné v každom akademickom roku.
Študentom doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia vzniká povinnosť
uhradiť školné v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia.
Čl. 5
Školné a poplatky spojené so štúdiom cudzincov

1. Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný 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 štátnom jazyku.
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2. Školné a poplatky spojené so štúdiom u študentov študujúcich na UVLF v rámci
medzištátnych zmlúv sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.
Čl. 6
Poplatky spojené s rigoróznym konaním
1. Absolvent magisterského štúdia je povinný uhradiť poplatky za úkony spojené
s rigoróznym konaním a s rigoróznou skúškou.
Čl. 7
Vyrubenie školného a poplatkov spojených so štúdiom
1. Skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom:
a) študent po prijímacom konaní preukazuje pri zápise na príslušný akademický rok
vyplnením čestného vyhlásenia študenta UVLF o jeho vysokoškolskom štúdiu, ktoré
musí byť úradne overené,
b) univerzita zaznamenáva do študentovej osobnej dokumentácie vedenej na študijnom
oddelení.
2. Na základe predložených rozhodujúcich skutočností oznámi rektor študentovi rozhodnutia
o vyrubení školného, prípadne poplatkov pre príslušný akademický rok vo výške a rozsahu
stanovenom týmto vnútorným predpisom a súčasne stanoví podmienky jeho splatnosti.
3. Toto oznámenie je doručené študentovi v písomnej forme.
4. Uchádzačovi prijatému na externé štúdium bude výška školného a poplatkov za externú
formu štúdia oznámená písomne spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Čl. 8
Splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom
1. Určené čiastky školného a poplatkov spojených so štúdiom sa poukazujú na bežné účty
UVLF k tomu určené. Finančnú operáciu je možné realizovať bezhotovostným prevodom,
poštovou poukážkou alebo hotovostnou platbou v pokladni UVLF.
2. Úhrada školného a poplatkov je podmienkou pre vydanie požadovaných dokladov.
3. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická
osoba alebo právnická osoba.
4. Školné je študent povinný uhradiť v lehote určenej v rozhodnutí o vyrubení školného pre
príslušný akademický rok.
5. Študent prijatý do 1. ročníka na štúdium v externej forme je povinný preukázať pri zápise
na štúdium potvrdenie o zaplatení školného na príslušný akademický rok.
6. Poplatky súvisiace s preukazom študenta, zápisné a poistné študenta v rámci pedagogického
procesu je študent povinný uhradiť do zápisu na príslušný akademický rok.
Čl. 9
Výnimky z platieb
1. Študent môže podať písomnú žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného a poplatkov
spojených so štúdiom spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť jeho
žiadosti, najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení školného a poplatkov
na príslušný akademický rok rektorovi UVLF.
2. Oznámenie o znížení, o odpustení alebo o zamietnutí žiadosti o odpustenie alebo o zníženie
školného a poplatkov je konečné a nemožno sa voči nemu odvolať. Oznámenie bude
študentovi doručené písomne.
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Čl. 10
Použitie príjmov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom
1. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom UVLF.
2. Príjmom štipendijného fondu UVLF je najmenej 20 % príjmov zo školného podľa čl. 3 a čl.
11 tohto vnútorného predpisu.
3. Časť príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu UVLF, možno použiť
len na plnenie hlavných úloh UVLF v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
Čl. 11
Školné a poplatky
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na akademický rok 2018/2019
a) ročné školné na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium)
v externej forme štúdia – štandardná doba štúdia 4 roky
Študijný program
Ročné školné (EUR)
kynológia
540 €
bezpečnosť krmív a potravín
540 €
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
540 €
b) ročné školné na druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) v
externej forme štúdia – štandardná doba štúdia 3 roky
Študijný program
Ročné školné (EUR)
trh a kvalita potravín
480 €
c) ročné školné na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium)
externej forme štúdia
aaav hipoterapii
Študijný program
Ročné školné (EUR)
Študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
500 €
d) ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
Ročné školné na prvom stupni (bakalárske štúdium), na spojenom prvom a druhom stupni
(magisterské a doktorské štúdium), druhom stupni (magisterské štúdium) a na treťom stupni
vysokoškolského štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia:
Študijný program
Ročné školné (EUR)
všeobecné veterinárske lekárstvo
720 €
hygiena potravín
720 €
farmácia
720 €
kynológia
720 €
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
720 €
bezpečnosť krmív a potravín
720 €
trh a kvalita potravín
720 €
Doktorandské študijné programy
500 €
e) ročné školné v druhom alebo ďalšom študijnom programe – pri súbežnom štúdiu
v jednom akademickom roku v dvoch alebo viacerých študijných programoch
poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni
Študijný program
Ročné školné (EUR)
všeobecné veterinárske lekárstvo
720 €
hygiena potravín
720 €
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farmácia
kynológia
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
bezpečnosť krmív a potravín
trh a kvalita potravín
Doktorandské študijné programy

720 €
720 €
720 €
720 €
720 €
500 €

f) ročné školné v dennej forme štúdia a na treťom stupni vysokoškolského štúdia
v dennej a externej forme štúdia v štúdiu uskutočňovanom výlučne v inom ako
štátnom jazyku
Študijný program
Ročné školné (EUR)
Animal Science
5 500 €
General Veterinary Medicine
8 000 €
Doktorandské študijné programy
5 000 € ⃰
⃰ Ide o maximálnu výšku, ktorú je možné znížiť na návrh prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky.
g) poplatky
ha) poplatky za administratívno-správne práce a služby poskytované študentom vysokých
škôl a pracovníkom iných organizácií
POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA
Poplatok za prihlášku na prvý, spojený prvý a druhý, druhý stupeň VŠ
Poplatok za elektronickú prihlášku na prvý, spojený prvý a druhý, druhý
stupeň VŠ
Poplatok za prihlášku na III. stupeň VŠ
Doplnenie chýbajúcich údajov v prihláške na štúdium
Zápis na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom
študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore
Poplatok za prihlášku na rigorózne štúdium

40 €
40 €
30 €
10 €
40 €
75 €

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
Preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
Preukaz študenta v externej forme štúdia bez licencie ISIC
ISIC + TransData (predĺženie platnosti preukazu študenta v dennej forme
štúdia)
Výpis výsledkov štúdia
Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku
Záznamník klinickej, odbornej praxe a odbornej lekárenskej praxe
študentov
Poistné
Vysvedčenie o skúške z poľovníctva
Zadanie údajov do AIS mimo termínov
Zápisné do ročníka
Rigorózne konanie v slovenskom jazyku v prvom roku
Rigorózne konanie v slovenskom jazyku v druhom roku
Opakovanie rigoróznej skúšky v slovenskom jazyku
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20 €
7€
12 €
10 €
17 €
nadobúdacia cena
6€
1€
10 €
10 €
320 €
150 €
175 €

POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA
Diplom v anglickom jazyku
Promócia
Vystavenie evalvačného potvrdenia
Vydanie diplomu o rigoróznej skúške v slovenskom jazyku

nadobúdacia cena
v plnej cene
5€
90 €

POPLATKY ZA VYDANIE DUPLIKÁTOV DOKLADOV O ŠTÚDIU
A DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA
Duplikát diplomu
Duplikát diplomu o rigoróznej skúške
Duplikát diplomu docenta
Duplikát diplomu dvojjazyčného
Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške
Duplikát dodatku k diplomu
Duplikát výpisu známok za štúdium v slovenskom jazyku
Duplikát výpisu známok za štúdium v anglickom jazyku
Duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
a duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia bez licencie (z dôvodu
straty, poškodenia....)
Duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
a duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia bez licencie
(preukázanie sa nahlásením o odcudzení)
Duplikát vysvedčenia o skúške z poľovníctva

35 €
45 €
45 €
70 €
35 €
35 €
20 €
35 €
17 €
9€
2€

hb) poplatky za administratívne práce a služby v zahraničnom štúdiu (štúdium ZAŠ)
FEES CONCERNING THE ENTRANCE EXAMS
50 €
10 €

Application fee
Additional entries to the application form
FEES CONCERNING THE STUDY
Student’s ISIC card
Student’s ISIC card renewal
Transcript of study records for undergraduate students
Transcript of study records and/or study confirmation letters for graduates
Record book of clinical and professional practice
Insurance
Additional AIS entries outside the time frame
Registration fee for newly accepted students (1. GVM, 3. post BSc.)
Registration fee for the following year of study
Transfer of documents to/from other universities and institutions
Administrative process concerning nostrification of documents
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20 €
12 €
10 €
20 €
full price
6€
10 €
200 €
10 €
20 €
35 €

FEES CONCERNING THE GRADUATION
Graduation ceremony

full price

FEES CONCERNING THE DUPLICATES
Diploma
Certification of the State exams
Supplement to the Diploma
Student’s ISIC card (due to loss, damage, …)
Student’s ISIC card (due to theft, upon confirmation from the police)

35 €
35 €
35 €
17 €
9€

h) školné za pobyty / stáže domácich a zahraničných uchádzačov
ia) poplatky za stáže domácich uchádzačov
Týždenný pobyt
Týždenná stáž
Mesačný pobyt
Mesačná stáž

100 €
170 €
400 €
500 €

ib) fees concerning placements/internships for foreign applicants
Placement for 1 week
Internship for 1week
Placement for 1 – 3 month
Internship for 1 – 3 month
Placement for 3 – 6 month
Internship for 3 – 6 month
Placement for 6 – 9 month
Internship for 6 – 9 month
Placement for 9 – 12 month
Internship for 9 – 12 month

200 €
300 €
500 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €
3 000 €

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte UVLF
v Košiciach a účinnosť od 01.09. 2018.
2. Nadobudnutím jeho účinnosti sa ruší platnosť a účinnosť vnútorného predpisu č. 38 – Školné
a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
platné na akademický rok 2017/2018 – schváleného v Akademickom senáte UVLF v Košiciach
dňa 08.12.2016.
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3. Vnútorný predpis č. 38 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2018/2019 - schválil Akademický
senát UVLF v Košiciach dňa 11.12.2017.
V Košiciach dňa 11.12.2017

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda
Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
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