ZMLUVA
o podmienkach vysokoškolského štúdia v študijnom odbore
8.3.1. Ochrana osôb a majetku, študijný program Riadenie bezpečnostných systémov,
na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Sídlo: Kukučínova 17, 040 01 Košice
Zastúpená Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. - rektor VŠBM v Košiciach
IČO: 35577720
(ďalej len vysoká škola)
a
Meno:
Priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Bydlisko:
(ďalej len uchádzač),
uzatvárajú zmluvu o podmienkach štúdia na vysokej škole.

1.
Podmienky štúdia :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Uchádzač, ktorý vyhovel v prijímacom konaní, sa stáva študentom po zapísaní sa na štúdium.
Školné v akademickom roku 2013/2014 činí pre dennú formu štúdia 790 Eur.
Školné v akademickom roku 2013/2014 činí pre externú formu štúdia 999 Eur.
Školné je uchádzač o štúdium povinný zaplatiť poštovou poukážkou jednorázovo v termíne stanovenom vo
výzve na účet č.: 218 564 21 55/0200 VÚB
Podmienkou zápisu na štúdium v príslušnom akademickom roku je predloženie poštovej poukážky o
zaplatení školného.
Výšku školného na príslušný akademický rok určuje vysoká škola. V cene školného je zahrnutý základný
študijný materiál pre absolvovanie študijného programu.
Po zápise študenta na štúdium sa školné stáva majetkom Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v
Košiciach.
Uchádzač o štúdium, ktorý po zapísaní sa na štúdium do 15. augusta pred začatím tohto akademického roka
neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší, v ročníku nenastúpil na štúdium, alebo v priebehu roka
prestal študovať, nemá nárok na vrátenie školného.
Ak uchádzač o štúdium zaplatil školné, a nezapísal sa na štúdium, školné mu bude na základe jeho
žiadosti vrátené, skrátené o pomernú časť, vypočítanú ako percentuálny podiel rozdielu VŠBM medzi sumou
skutočného príjmu zo školného a celkovou sumou zaplateného školného.

2.
Uchádzač vyhlasuje,
a)
b)

že s podmienkami štúdia bol oboznámený, porozumel im a v celom rozsahu s nimi výslovne súhlasí, čo
potvrdzuje svojím podpisom.
že súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
pre účely štúdia v zmysle § 11, ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach je oprávnená zverejniť na svojom webovom sídle, alebo na
nástenkách v priestoroch školy zoznamy študentov v ktoré obsahujú osobné údaje študenta v rozsahu titul,
meno, priezvisko, ročník, forma štúdia, prípadne číslo študijnej skupiny, pokiaľ je to potrebné za účelom
informovania dotknutých študentov o mieste a termíne zápočtov a skúšok, študentskej vedeckej a odbornej
činnosti, prípadne iných aktivitách, súvisiacich so štúdiom na vysokej škole.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach je oprávnená poskytnúť osobné údaje študenta
v požadovanom rozsahu partnerskej vysokej škole v rámci jeho účasti na spoločných projektoch výskumu
a vývoja, študijných programoch a výmenných programoch v rámci medzinárodnej mobility (napr.
ERAZMUS). O realizácii príslušnej aktivity, subjekte, ktorému budú osobné údaje poskytnuté, účele
a zozname poskytnutých osobných údajov bude študent vopred informovaný.
Tento súhlas trvá po celú dobu štúdia.

3.
Záverečné ustanovenia
a) Táto zmluva sa uzatvára na celú dobu štúdia na vysokej škole.
b) Zmluvu nie je možné vypovedať.
c) Zmluvný vzťah sa končí:
1. vylúčením zo štúdia,
2. nezapísaním sa študenta na štúdium v príslušnom akademickom roku,
3. ukončením štúdia,
4. zanechaním štúdia.
d) Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po dohode zmluvných strán.
V Košiciach dňa:

..................................................................
Uchádzač

.....................................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc.
rektor

