
Informácie a pokyny 
 pre zápisy na štúdium v AR 2017/ 2018 
 
Zápisy na štúdium v jednotlivých ročníkoch budú prebiehať 

v termínoch od 05.09.2017 – 08.09.2017 na Košťovej 1 
v Košiciach 

 
       Študenti, ktorí sa chcú zapísať do vyšších ročníkov / 2. a 3. 

ročník Bc. a Ing. štúdia/, musia mať: 
-  ukončený akademický rok 2016/17, t.j. vykonané všetky skúšky 

a zápočty, predpísané študijným plánom 
-  všetky vykonané skúšky a zápočty zapísané aj v indexe  
 
      V prípade, že študentovi chýba zapísaná skúška v indexe, je 

povinný si ju dať zapísať do dňa zápisu, informácie o skúšajúcich 
obdrží na príslušnom ústave školy, pod ktorý daný predmet spadá.  

 
     Náležitosti potrebné k vykonaniu zápisu do 1. ročníka Bc. 

a Ing. štúdia: 
- rozhodnutie o prijatí na štúdium, ktoré ste obdržali poštou  
- doklad totožnosti  
 
     Náležitosti potrebné k vykonaniu zápisu do vyššieho ročníka: 
- index, v ktorom sú zapísané všetky vykonané skúšky a zápočty 

študijného plánu 
- úhrada školného pre akademický rok 2017/18 požadovanou 

formou 
- doklad totožnosti  
 

Zároveň žiadame študentov, aby v deň zápisu so sebou 
doniesli i všetky tlačivá, ktoré potrebujú potvrdiť pre potreby 
sociálnej poisťovne, daňové bonusy, dopravy a podobne. 
 

Požadovaná forma úhrady školného na akademický rok 
2017/18: 

-    poštovým poukazom na účet  
-    vkladom v hotovosti vo VÚB na účet školy  

 
           Nepovolené formy úhrady školného, z dôvodu, že pripísanie 

prostriedkov na účet školy prostredníctvom týchto úhrad, nie je 
možné pri zápise overiť: 
-  internetbanking 
-  prevodný príkaz 
-  poštové poukazy iného typu než poštový poukaz na účet 

 
Výška školného na akademický rok 2017/18 a údaje k 
úhrade: 

 

Ročník Denná forma Externá forma 
1. - 3. ročník Bc. 
štúdia 

890,- € 1.155,- € 

1. - 2. ročník Ing. 
štúdia 

890,- € 1.155,- € 

 
Číslo účtu:        218 564 21 55/ 0200 VÚB Košice 
IBAN:               SK 76 0200 0000 0021 8564 2155 
Adresát:            Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 
Košiciach,  
                          Kukučínova 17, 040 01 Košice 
Variabilný symbol:  nepovinný údaj 
Poznámka:                meno, priezvisko, bydlisko študenta 
 
      V prípade, že sa na zápis nemôže dostaviť študent osobne, 
môže poveriť osobu, ktorá zápis za neho vykoná. Je nutné, aby 
mala splnomocnenie overené notárom na tento úkon, index 
študenta a doklad o úhrade školného.  
      Študenti si na zápise zároveň vyberajú predmety z ponuky 
voliteľných predmetov na zimný a letný semester  AR 2017/18, 



preto je nutné, aby poverená osoba vedela za študenta tieto 
predmety zodpovedne zapísať. 
 
       Termíny zápisov pre jednotlivé ročníky a formy: 
 
    Žiadame všetkých študentov o dodržanie presného času 
začatia zápisu do ročníkov, podľa nasledujúceho rozpisu! 
 

Ročník Stupeň 
Forma 
štud. Miesto Dátum 

Presný čas 
začatia zápisu   

1. ročník Bc. DF K/U-1 5.9.2017 o 08,00 hod. 

1. ročník Bc. EF K/U-1 5.9.2017 o 11,00 hod. 

2. ročník Bc. DF K/U-1 5.9.2017 o 13,00 hod. 

2. ročník Bc. EF K/U-1 7.9.2017 o 12,30 hod. 

3. ročník Bc. DF K/U-1 7.9.2017 o 08,00 hod. 

3. ročník Bc. EF K/U-1 7.9.2017 o 09,30 hod. 

1. ročník Ing. DF K/U-1 6.9.2017 o 08,00 hod. 

1. ročník Ing. EF K/U-1 6.9.2017 o 11,00 hod. 

2. ročník Ing. DF K/U-1 6.9.2017 o 13,00 hod. 

2. ročník Ing. EF K/U-1 8.9.2017 o 08,00 hod. 

 


