Interné pokyny
ŠTUDENT
Tieto interné smernice pre štúdium Rozpoznanie skutočnosti sme vypracovali za účelom nastavenia
dobrého a pohodového fungovania Univerzity vedomého života. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj
informácie zverejnené na stránke https://vedomaskola.sk/najcastejsie-otazky/. Ak neviete, ako
jednotlivé pravidlá aplikovať v konkrétnej situácii, radi vám poradíme na studium@vedomaskola.sk.

I. Vyučovací deň a cena
1) Cena za jeden vyučovací deň je 65€.
2) Počet vyučovacích dní v trojročnom študijnom programe Rozpoznanie skutočnosti.

1. ročník

Rozpoznanie EGA

10 dní

2. ročník

I. Semester - FYZICKÉ TELO

6 dní

2. ročník

II. Semester - EMOČNÉ TELO

6 dní

3. ročník

III. Semester - MENTÁLNE TELO

6 dní

3. ročník

IV. Semester - DUCHOVNÉ TELO

6 dní

3) Vyučovacím dňom sa rozumie stretnutie a/alebo OnLine seminár za účelom výuky na mieste
a v čase dohodnutom a oznámenom študentovi.

II. Poskytnutá zľava
1) Pre celé štúdium troch ročníkov je možná zľava v prípade ročnej platby za každý školský rok.
Cena za jeden vyučovací deň je v tomto prípade 60€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v
sume

zodpovedajúcej

násobku

počtu

dní

a

sumou

60€.

Napr. ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté do 10 dní, potom ročné predplatné bude vypočítane ako
násobok 60 a 10, teda 600€. Ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté na 12 dní, potom násobok 12 a 60
teda 720€. Termín do ktorého je nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným
oddelením
2) Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 45 €, pri tejto platbe už nie je možné
aplikovať zľavu za ročnú platbu.
3) V prípade manželského, alebo partnerského páru je cena za jeden študijný deň 60€. Pri tejto platbe
už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
4) V zásade platí, že zľavy sa nedajú kombinovať.

III. Spôsob platby
1) Ak nie je platba prevedená tak, ako je popísané v bode 3 je potrebné platbu za prvý vyučovací deň
uhradiť na bankový účet UVŽ do termínu, ktorý oznámi študijné oddelenie. Platba každého
vyučovacieho dňa sa uhrádza vopred a realizuje prevodom na bankový účet najneskôr do troch dní
od konania predchádzajúceho vyučovacieho dňa.
V prípade platby bankovým prevodom je nutné vpisovať do správy pre prijímateľa jedinečný kód
študenta (pridelený vopred študijným oddelením) ako identifikátor platby a to pri každej platbe.
Ak platca nenapíše identifikačný kód alebo minimálne kombináciu meno a priezvisko a aktuálny ročník
do správy pre prijímateľa, bude platba vrátená s oznamom o nemožnosti identifikovať platcu, čím sa
môže stať bod 4 nesplneným. V takomto prípade je študent povinný kontaktovať študijné oddelenie a
riadiť sa jeho pokynmi.

IV. Organizácia štúdia a prerušenie štúdia
1) Študenti sú rozdelení menovite v jednotlivých mestách a sú im určené termíny konania všetkých
vyučovacích dní. V prípade, že im toto zaradenie nevyhovuje, môžu pred začatím prvého vyučovacieho
dňa , do termínu, ktorý určí študijné oddelenie, požiadať o zmenu miesta alebo termínu.
2) V prípade, že sa študent z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť vyučovacieho dňa, informuje o
tom študijné oddelenie, ktoré sa s ním dohodne na ďalšom postupe.
3) Ak sa študent nemôže zúčastniť v dohodnutom termíne vyučovacieho dňa, zaplatená predplatba sa
nevracia. Po konzultácii so študijným oddelením, je možné tento vyučovací deň absolvovať v inom
termíne a mieste. UVŽ nie je viazaná povinnosťou umožniť študentovi nahradenie vyučovacieho dňa.
8. Storno, ukončenie štúdia pred jeho riadnym záverom z rozhodnutia študenta a vrátenie platby sa
riadi týmito ustanoveniami:
8a) V prípade, ak študent platí za každý vyučovací deň dopredu, vracia sa mu suma za jeden deň
v plnej výške, ktorú predplatbou uhradil.
8b) V prípade, ak študent využil zľavu pre ZŤP, dôchodcov, či zľavu za partnerský pára platí za každý
vyučovací deň dopredu, vracia sa mu suma vo výške zľavneného poplatku, ktorú predplatbou.
8c) V prípade ročnej platby sa vracia študentovi zostatok kreditu po odpočítaní násobku počtu
odučených dní a nezľavnenej čiastky (65€).
Príklad výpočtu: Ak študent zaplatil ročný poplatok vo výške 600€ (aplikoval teda zľavu na ročnú
predplatbu) a zúčastnil sa piatich vyučovacích dní, po ktorých sa rozhodol štúdium ukončiť, suma,
ktorá mu bude vrátená, sa vypočíta ako: 600-5*65 = 275€

8d) Pri ukončení štúdia nie je možné vrátiť sumu za dni, ktoré už boli odučené, a ktorých sa študent
zúčastnil.

9. Študent sa zúčastňuje na seminári (vyučovacom dni) na vlastnú zodpovednosť a na základe vlastnej
vôle. Organizátor (UVŽ) nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za konanie študenta za jeho prejav, či
za dôsledky jeho prejavu v priestoroch výuky. Akákoľvek škoda na majetku prenajatého priestoru
vzniknutá konaním študenta je ťarchou študenta.
10. UVŽ si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcu o štúdium v prípade, že študent narúša proces
vzdelávania, správa sa nepatrične, či v rozpore s morálkou a pravidlami UVŽ. V tomto prípade je učiteľ
oprávnený požiadať študenta, aby opustil priestor výučby. Študent má povinnosť na požiadanie učiteľa
opustiť priestor. Študent má právo sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu. Odvolanie rieši študijné
oddelenie. V prípade zamietnutia sa vracia iba úhrada za nedokončený študijný deň a zostatok ročnej
platby (ak bola uhradená). V prípade uznania odvolania dohodne študijné oddelenie so študentom
ďalší postup.
11. UVŽ si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho na daný vyučovací deň, pričom garantuje
zachovanie zámeru vyučovacieho dňa, pričom metodika výuky sa môže meniť podľa alternujúceho
vyučujúceho.
12. Zaplatením prvej úhrady za vyučovací deň na účet Univerzity vedomého života vyjadruje študent
súhlas s týmito podmienkami, ktorý už nie je podmienený ďalším súhlasom študenta.

V. Zmena vyučovacieho dňa alebo zrušenie účasti na VD v druhom a treťom
ročníku
Zmeniť termín vyučovacieho dňa (napr. že študent che ísť do triedy v Bratislave namiesto v Žiline)
alebo odhlásiť sa z vyučovacieho dňa je možné najneskôr 7 dní pred konaním termínu vyučovania
kmeňovej triedy.





Ak je vyučovací deň v piatok, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do piatka predchádzajúceho
týždňa.
Ak je vyučovací deň v sobota, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do soboty predchádzajúceho
týždňa.
Ak je vyučovací deň v nedeľa, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do nedele predchádzajúceho
týždňa.
Analogicky platí aj pre iné prípady.

Ak zmení študent vyučovací deň alebo sa z neho odhlási viac ako 7 dní pred vyučovaním, školné
(predplatbu) za vyučovací deň nevraciame, ale presúvame na ďalší vyučovací deň.
Ak sa odhlási študent z vyučovacieho dňa menej ako 7 dní pred vyučovaním, zálohová platba sa
nevracia a ani neposúva na ďalší vyučovací deň.

Je to z toho dôvodu, že otváranie tried je viazané na počet prihlásených študentov a v prípade zmien
na poslednú chvíľu je ohrozená organizácia celého vyučovania. Individuálne prípady sa riešia so
študijným oddelením.

VI. Opakovanie vyučovacích dní
1. Podmienky opakovania pre prvý ročník štúdia:
Bezplatnú možnosť opakovania môže študent využívať v prípade, že je Absolventom.

--Absolventom I. ročníka náuky Rozpoznania skutočnosti (riadnym i na výnimku) ponúkame
možnosť opakovať bezodplatne vyučovanie I. ročníka v dňoch, ktoré ste už počas štúdia absolvovali.
Ak sa chcete zúčastniť témy, ktorú ste počas vyučovania vynechali žiadame plnú sumu 65,- €.
Pre I. ročník Rozpoznania skutočnosti je podmienkou absolvovania zúčastniť sa 9-tich vyučovacích
dní. Absolvent na výnimku absolvoval 7, alebo 8 vyučovacích dní a rozhodol sa dokončiť I. ročník
(záujem potvrdil predplatbou do počtu 9, či 10 vyučovacích dní) a pokračovať súčasne v II. ročníku. V
tomto prípade sa bezodplatne zúčastňujete výuky, ktorú už absolvoval za predpokladu, že sa
konkrétne vyučovanie koná a dovoľuje to kapacita.
Ak máte absolvovaných 6 a menej vyučovacích dní, ale chcete sa znova zúčastniť vyučovania vo
vyučovacích dňoch, ktoré ste už navštívili. V tomto prípade žiadame o rezervačný príspevok na pokrytie
nákladov spojených s chodom navštívenej triedy vo výške 25,- €.

--Pre prvý ročník môže študent využiť aj možnosť doučovania s vybraným učiteľom. Ďalší postup si už
dohaduje priamo s ním. Viac informácií: https://vedomaskola.sk/doucovanie/
Opakovanie vyučovacieho dňa nie je náhradou za vyučovací deň, pokiaľ si študent dopĺňa
chýbajúce dni, potrebné pre postup do ďalších semestrov.

2. Možnosti opakovania pre druhý a tretí ročník štúdia:
Študent si dni, ktoré už absolvoval, môže zopakovať za zvýhodnenú cenu 45 Eur v prípade, že je
Absolventom ročníka.

--Absolventom II. ročníka náuky Rozpoznania skutočnosti (riadnym i na výnimku) ponúkame
možnosť opakovať za zvýhodnenú cenu 45 Eur vyučovanie II. ročníka v dňoch, ktoré študent už
počas štúdia absolvoval.
Ak sa študent chce zúčastniť témy, ktorú počas vyučovania vynechal, uhrádza sa plná suma 65,- €.
Kto je absolventom:

Pre II. ročník štúdia Rozpoznanie skutočnosti je podmienkou absolvovania ročníka zúčastniť sa
minimálne 5 vyučovacích dní v rámci semestra Fyzické telo a min. 5 vyučovacích dní v rámci
semestra Emočné telo, tj. min. 10 vyučovacích dní celkom.
Pre III. ročník štúdia Rozpoznanie skutočnosti je podmienkou absolvovania ročníka zúčastniť sa
minimálne 4 vyučovacích dní v rámci semestra Mentálne telo a min. 5 vyučovacích dní semestra
Duchovné telo, tj. min. 9 vyučovacích dní celkom.
Študent – neabsolvent v prípade záujmu o opakovanie vyučovacieho dňa uhrádza plnú sumu 65 Eur /
vyučovací deň.

3. Neoddeliteľnou súčasťou Internej smernice sú aj pravidlá a zhrnutie uvedené na stránkach
Univerzity vedomého života v sekcii Najčastejšie otázky: https://vedomaskola.sk/najcastejsieotazky/.

V Trenčíne, dňa 15.9.2020

Kontakt: studium@vedomaskola.sk

PRÍLOHA Č. 1: PODMIENKY UKONČENIA ŠTÚDIA A JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV, RESP. SEMESTROV.
ROČNÍK

SEMESTER

POČET
VD*

SKLADBA VYUČOVACÍCH DNÍ

PODMIENKA UKONČENIA SEMESTRA:
Študent absolvuje 6 vyučovacích dní - nemôže postúpiť do ďalších
ročníkov a nie je absolventom.

Prvý ročník

10

10x Jednodňový seminár (10 VD)

Študent absolvuje 7 resp. 8 vyučovacích dní - môže postúpiť na
výnimku, ale 1 resp. 2 dni si musí v nasledujúcom roku doplniť, aby mal
celkovo 9 absolvovaných stretnutí. V momente úhrady sa považuje za
Absolventa.
Študent absolvuje 9 vyučovacích dní - postupuje automaticky, stáva sa
Absolventom.

Druhý
ročník

Fyzické telo

Druhý

Emočné

ročník

telo

6
6

6x Jednodňový seminár (6x 1 VD)

6x Jednodňový seminár (6x 1 VD)
1x Vandrovka 2 dni (1 x 2 VD)
1x Dvojdenný seminár Hranice (1 x

Tretí

Mentálne

ročník

telo

6

2 VD)
1x Jednodenný seminár Záverečný
kruh (1x VD)
1x Jednodenný seminár (1x VD)

Tretí

Duchovné

ročník

telo

6

2x Jednodňový seminár (2 x 1VD)
2x Víkendový seminár (2 x 2VD)

Študent musí pre ukončenie semestra Fyzické telo absolvovať
minimálne 5 vyučovacích dní z daného semestra.
Študent musí pre ukončenie semestra Emočné telo absolvovať
minimálne 5 vyučovacích dní z daného semestra.
Študent musí pre ukončenie semestra Mentálne telo absolvovať
minimálne 4 vyučovacie dni z daného semestra, z ktorých jeden je
povinný – víkendovka „Hranice“ (2 VD)
Tzn. študent môže vynechať Vandrovku. (2 VD), ktorá je nepovinným
predmetom.
Študent musí pre ukončenie semestra Duchovné telo absolvovať
minimálne 5 vyučovacích dni z daného semestra.

Pre ukončenie štúdia Rozpoznanie skutočnosti je potrebné aby študenti mali doplnené všetky chýbajúce vyučovacie dni z predchádzajúcich rokov.
*Počet VD = Počet vyučovacích jednotiek (deň).

