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Článok I. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1. V súlade s § 93 ods.1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení zmien a doplnkov a 

článku 8 ods. 11 Štatútu Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, 

s. r. o., odborná vysoká škola (ďalej len „vysoká škola“) vydáva Správna rada tento Dodatok 

č. 1 k Smernici č. 1/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 

2021/2022.  

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

splatnosti.  

 

 

Článok II. 

     POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM  

 

Tento Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom 

v akademickom roku 2021/2022 dopĺňa a mení bod 1.d) a bod 1.h) tejto Smernice takto:   

 

1.d) Poplatky, súvisiace s ukončením štúdia 

Bakalárska záverečná skúška – praktická časť 

Bakalárska záverečná skúška – teoretická časť  

Magisterská diplomová záverečná skúška – praktická časť 

Magisterská diplomová záverečná skúška – teoretická časť  

Vysvedčenie o štátnej skúške, vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu, vedenie a posúdenie 

bakalárskych prác, materiálne, organizačné a personálne zabezpečenie štátnych záverečných 

skúšok:      

Bakalárska záverečná skúška      400 € 

Magisterská diplomová záverečná skúška     450 € 

Dizertačná skúška        600 €    

Obhajoba dizertačnej práce – praktická časť a teoretická časť  700 €   

Podľa Študijného poriadku čl. 16 ods.6 má študent právo na jeden riadny a dva náhradné termíny 

záverečných skúšok (viď Harmonogram daného akademického roka) v rámci skúšobného 

obdobia. Každý termín mimo skúšobného obdobia a ďalší náhradný termín je okrem riadneho 

poplatku navyše extra spoplatnený.  

Bakalárska záverečná skúška      300 € 

Magisterská diplomová záverečná skúška      350 € 

Dizertačná skúška        500 €    

Obhajoba dizertačnej práce – praktická časť a teoretická časť  600 €  

Termín odovzdania teoretickej časti záverečnej práce, diplomovej práce, dizertačnej práce  je 

zverejnený v Harmonograme daného akademického roka. O náhradný termín môže študent  

 

požiadať na základe vážnych dôvodov (v prípade uznania tento náhradný termín nebude 

spoplatnený).   

Nedodržanie termínu: jednorázový poplatok    150 € 

       za každý omeškaný deň          2 €  

 

 



1.h) Iné poplatky 

Poplatok za neospravedlnenú absenciu na prednáškach, seminároch a cvičeniach     30 € 

V prípade straty alebo poškodenia Výkazu o štúdiu (indexu) alebo preukazu študenta študijné 

oddelenie na základe žiadosti študenta mu vydá nový Výkaz o štúdiu alebo nový preukaz študenta 

po zaplatení poplatku vo výške        50 € 

Administratívne úkony spojené s prerušením alebo predčasným ukončením  80 € 

Poplatok za ďalšie vydanie potvrdenia o návšteve školy   

alebo za iné potvrdenia v štandardnej dobe od 7 do 14 dní     15 € 

Poplatok za urýchlené vydanie potvrdení (3 dni)                                     30 € 

Poplatok za vydanie potvrdení na počkanie       45 € 

Prestup z inej vysokej školy alebo uznanie časti absolvovaného  

vysokoškolského štúdia, pri ktorom sa vyžaduje uznanie príbuzných  

študijných jednotiek v rámci ECTS:       100 € 

Uznanie príbuzných študijných jednotiek – za každú jednotku:        20 €  

Nostrifikácia dokladov o vzdelaní Ministerstvom školstva, vedy,  

výskumu a športu SR (ak je nevyhnutná) 

- dokladov zo zahraničia z EU krajín      300 € 

- dokladov zo zahraničia mimo EU krajín      400 €                                                           

 

Uznanie dokladov o vzdelaní na HUAJA  

podľa § 106 Zákona 131/2002 Zb. zákonov v znení neskorších predpisov  

- dokladov zo zahraničia z EU krajín      150 € 

- dokladov zo zahraničia mimo EU krajín      200 €                                                           

 

Na tieto doklady musí byť v jednom z troch jazykov (SK, EN, DE),  

resp. notárom overené a súdnym znalcom do týchto jazykov preložené.  

Overovanie dokladov  

      - pre EU krajiny         100 € 

- pre krajiny mimo EU            150 € 

 

V rámci poplatku za Školné má študent nárok zapísať si max. 62 kreditov  

za jeden akademický rok, t. j. za celé štúdium min. 180 kreditov a max.  

 

186 kreditov. Zapísanie a absolvovanie ďalších predmetov z daného,  

ale aj z príbuzného štud. programu je spoplatnené:  za jeden PP  550  €/sem.  

        za jeden PVP   300  €/sem. 

        za jeden VP  200  €/sem.  

Tieto predmety si môže vybrať a navoliť aj záujemca o štúdium formou kurzov. 

 

V prípade zapísania sa na iný študijný program po absolvovaní jedného príbuzného študijného 

programu na HUAJA poplatok činí 0,6 násobku Školného.  

V prípade súbežného štúdia dvoch študijných programov na HUAJA poplatok za oba študijné 

programy činí 1,6 násobku Školného.  

 

Poplatok za prípravný semester       1 200 € 

Poplatok za dva prípravné semestre v rámci jedného  

akademického roka         2 300 € 

Poplatok za extra termín odovzdania dokladov o absolvovaní štúdia            30 € 

Poplatok za vydanie duplikátu jedného dokladu o absolvovaní štúdia        100 € 

Poplatok za vybavovanie pobytov v inštitúciách na Slovensku a v zahraničí     300 € 



 

Článok III. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Ostatné články Smernice č. 1/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom 

roku  2021/2022 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2021 o školnom 

a poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2021/2022 nadobúda účinnosť 18. 2. 2022.  

 

 

 

 

 

         Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.  

Predsedkyňa Správnej rady vysokej školy 

 


