Interné pokyny pre študentov Univerzity Vedomého Života (ďalej iba UVŽ) pre školský rok
2022/2023

I. Definícia pojmov
Vyučovací deň:
Stretnutie a/alebo seminár, a/alebo OnLine seminár za účelom jednodňovej výuky na mieste a v čase
dohodnutom a oznámenom študentovi. Jednodňová prezenčná výuka sa začína o 9.00 h a končí
o 19.00 h v jeden deň. V prípade OnLine výuky sa môže časový interval upravovať.
Cyklus:
Môže byť jeden, alebo dva, alebo viac vyučovacích dní v závislosti na tom, koľko pracovných dní je
medzi konaním jednotlivých vyučovacích dní. Cyklom sa označuje jeden, alebo séria vyučovacích dní,
kde medzi ich konaním nie je viac ako 15 pracovných dní.
Príklad A: Tri dni výuky v nepretržitom slede (napríklad trojdňová „víkendovka“) je trojdňovým
cyklom.
Príklad B: Študent má výuku v nedeľu a druhý výukový deň v piatok. Je to teda dvojdňový cyklus.
Príklad C: Po trojdňovej víkendovke, ktorá sa končí v nedeľu, má študent ďalší vyučovací deň v
nasledujúci piatok. Je to štvordňový cyklus.
Príklad D: Študent má výukový deň v nedeľu a ďalší o tri týždne v sobotu. Jedná sa o dva cykly.
Platba:
Pod zrealizovanou platbou sa rozumie deň pripísania požadovanej a dohodnutej sumy na účet UVŽ.
Akýkoľvek iný spôsob platby je nutné dohodnúť so Študijným oddelením.
Absolvent:
a) Študent, ktorý absolvuje minimálne 9 vyučovacích dní v prvom ročníku a minimálne 4
vyučovacie dni v každom zo štyroch semestrov 2. a 3. ročníka štúdia Rozpoznania
skutočnosti v UVŽ. Na ukončenie celého štúdia môže využiť najviac 4 po sebe
nasledujúce roky.
b) Študent, ktorý absolvuje 1. ročník Rozpoznania skutočnosti a predpísaný počet
vyučovacích dní v Odbornej škole.
Po ukončení štúdia obdrží Absolvent osvedčenie o ukončení štúdia.
Verejnosť:
Každý iný študent, ktorý neplní podmienku pre udelenie statusu „Absolvent“:
V 1. ročníku – Rozpoznanie skutočnosti (RS) je možné, ako „Verejnosť“ absolvovať maximálne prvé tri
vyučovacie dni.
V ďalších ročníkoch je možné po zaplatení príslušného poplatku absolvovať akýkoľvek vyučovací deň
podľa výberu.
Semester: Je ním myslený polrok. 1. semester rovná sa polrok od septembra do januára, 2. semester
je polrok od februára do júna príslušného roka.

Odborná škola:
Sú zrovnoprávnené so štúdiom 2. a 3. ročníka.
Náplňou OŠ je získanie majstrovskej úrovne. Bude vyhlásený druh odbornosti, učiteľ, cena za
vyučovací deň a predpísaný počet vyučovacích dní potrebných pre získanie oprávnenia. Osvedčenie
sa bude získavať formou záverečnej skúšky.
Kurz:
Jedno a viac seriálových stretnutí pre získanie základných zručností v danom odbore. Napríklad „Kurz
varenia“, či aktivita „Vedomý muž“. Cena kurzu bude určená v momente jeho vyhlásenia.
Podujatie:
Neseriálové jednorazové udalosti, aj keď ich trvanie je viac dní. Cena podujatia bude určená
v momente jeho vyhlásenia.

Školský rok sa začína 1.9. predmetného roku a končí 30.6. nasledujúceho roku.

II. Ceny a zľavy pre trojročné štúdium Rozpoznania skutočnosti a pre Odborné školy – „Absolvent“
1. Cena za jeden vyučovací deň je 75€.
2. Poskytnutá zľava:
2a) 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 70€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ
v sume zodpovedajúcej násobku počtu dní a sumou 70€. Napr. ak je štúdium v danom roku
rozvrhnuté do 10 dní, potom ročné predplatné bude vypočítané, ako násobok 70 a 10, teda 700€. Ak
je štúdium v danom roku rozvrhnuté na 12 dní, potom násobok 12 a 70 teda 840€. Termín, do
ktorého je nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným oddelením
2b) Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 55 €, pri tejto platbe už nie je možné
aplikovať zľavu za ročnú platbu.
2c) V prípade manželského, alebo partnerského páru je cena za jeden študijný deň 70€/osoba. Pri
tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
2d) Zľavy uvedené v bode II.2b a II.2c budú priznané po predchádzajúcej žiadosti študenta o zľavu, na
základe jedného z uvedených bodov, zaslanú na adresu študijného oddelenia
studium@vedomaskola.sk písomnou formou (e-mailom) spolu s potvrdením statusu “dôchodca”,
alebo “ZŤP”. Bez predchádzajúcej žiadosti nebude zľava aplikovaná. Zároveň sa zľava nedá uplatniť
spätne na platby zaplatené pred zaslaním žiadosti.
V zásade platí, že zľavy sa nedajú kombinovať.

3. Zmena statusu “Študent” a “Verejnosť”
Ak sa počas štúdia študent rozhodne využiť štyri roky na dosiahnutie osvedčenia o ukončení štúdia,
môže sa stať, že študent v súvislosti s platbami stratí status „Absolvent“ a budú preňho platiť cenové
úrovne ako pre „Verejnosť“. Môže sa to udiať vtedy, ak v predchádzajúcom semestri nedokončí

minimálne predpísaný počet vyučovacích dní. Status „Absolvent“ však môže v súvislosti s výškou
platby znova nadobudnúť a to v semestri nasledujúcom po semestri, kde absolvoval predpísaný počet
vyučovacích dní. Podmienkou však zostáva, že musí mať absolvovaných minimálne 9 vyučovacích dní
1. ročníka Rozpoznania skutočnosti.
Príklad:
Absolvent 9 vyučovacích dní 1. ročníka Rozpoznania skutočnosti sa prihlási do 1. semestra. Cena za
vyučovací deň je 75€ (ak nevyužije jeden typ zo zliav uvedených v bode 2). V 1. semestri však
nedokončí predpísaný počet vyučovacích dní. Preto pre 2. semester platí výška poplatkov tak, ako je
uvedený v článku III.
Druhý semester však dokončí predpísaný počet vyučovacích dní a tak sa pre 3. semester riadi výškou
poplatkov podľa článku II. Atď.
Ak si takýto študent počas 4 rokov splní predpísaný počet vyučovacích dní pre celé štúdium, získava
osvedčenie o ukončení štúdia. Nemá však nárok na vyrovnanie rozdielu cien za semester, v ktorom sa
cena za jeden vyučovací deň pre neho riadila článkom III.

III. Ceny a zľavy pre štúdium v 2. a 3. ročníku Rozpoznania skutočnosti a pre štúdium v Odborných
školách – „Verejnosť“
Cena za jeden vyučovací deň v 2. a 3. ročníku Rozpoznania Skutočnosti a pre Odbornú školu je
stanovený na 90€.
Zľavy:
Dôchodcovia a ZŤP : 75€/vyučovací deň za podmienky uvedenej v bode 2.2d
ňPredplatba na dva vyučovacie dni : 170€, t.j. 85€/vyučovací deň
Predplatba na tri vyučovacie dni : 240€, t.j. 80€/vyučovací deň

IV. Pravidlá platby – „Absolvent“:
1. Predplatby:
Prvý cyklus školského roka je študent povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred konaním cyklu.
Nasledujúci cyklus je študent povinný uhradiť do troch pracovných dní po absolvovaní
predchádzajúceho cyklu.
Systém a forma zliav sa nemení.
V prípade, že nebude platba prevedená v časovom limite, Študijné oddelenie odošle správu
prostredníctvom SMS, e-mailu a/alebo notifikácie evidenčného systému. Pokiaľ do dvoch dní
neobdrží od študenta reakciu, bude študentovi zrušená účasť na danom vyučovacom cykle.

2. Spôsob úhrady:
Platba je realizovaná 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 do správy pre prijímateľa, bude platba vrátená s oznamom
o nemožnosti identifikovať platcu, čím sa môže stať bod 3 nesplneným. V takomto prípade je študent
povinný kontaktovať študijné oddelenie a riadiť sa jeho pokynmi.

V. Pravidlá platby – „Verejnosť“
1. Platba
Platbu za Cyklus, na ktorý sa účastník prihlási je povinný uhradiť najneskôr 15 dní pred konaním cyklu.
Systém a forma zliav sa nemení.
V prípade, že nebude platba prevedená v časovom limite, Študijné oddelenie odošle správu
prostredníctvom SMS, e-mailu a/alebo notifikácie evidenčného systému. Pokiaľ do dvoch dní
neobdrží od účastníka reakciu, bude mu zrušená účasť na danom vyučovacom cykle.
Účastník v statuse Verejnosť môže byť odmietnutý aj po zaplatení príspevku v prípade, že sa kapacita
Cyklu naplní študentami v statuse „Absolvent“. O tejto skutočnosti bude oboznámený Študijným
oddelením a bude s ním prejednaný spôsob ďalšieho možného postupu. (Vrátenie zaplateného
poplatku, presunutie kreditu na iný vyučovací deň, atď...)

2. Spôsob úhrady:
Platba je realizovaná bankovým prevodom. Je nutné vpisovať do správy pre prijímateľa jedinečný kód
účastníka (pridelený vopred študijným oddelením) ako identifikátor platby a to pri každej platbe.
Ak platca nenapíše identifikačný kód do správy pre prijímateľa, bude platba vrátená s oznamom
o nemožnosti identifikovať platcu, čím sa môže stať bod 3 nesplneným. V takomto prípade je študent
povinný kontaktovať študijné oddelenie a riadiť sa jeho pokynmi.

VI. Storno, nahradenie cyklu
1. Čiastočné storno:
Ak sa študent/účastník nemôže zúčastniť v dohodnutom termíne vyučovacieho cyklu, oznámi túto
skutočnosť skôr, ako 8 dní pred konaním cyklu. V tomto prípade je možné, po konzultácii so
študijným oddelením, tento vyučovací cyklus absolvovať v inom termíne a mieste.
UVŽ nie je viazaná povinnosťou umožniť študentovi/účastníkovi nahradenie vyučovacieho cyklu. V
prípade, že študent danú skutočnosť neoznámi do termínu 8 dní pred konaním cyklu, alebo nedôjde
k dohode o náhradnom termíne absolvovania cyklu, predplatba za vyučovací cyklus sa nevracia.
2. Úplne storno:
Ukončenie štúdia pred jeho riadnym záverom z rozhodnutia študenta/účastníka a vrátenie platby sa
riadi týmito ustanoveniami:

2a) V prípade, ak študent/účastník platí za každý vyučovací cyklus dopredu, vracia sa mu suma za
jeden cyklus v plnej výške, ktorú predplatbou uhradil. Nárok na vrátenie tejto úhrady sa riadi podľa
bodu IV.1
2b) V prípade, ak študent využil zľavu pre ZŤP, dôchodcov, či zľavu za partnerský pár a platí za každý
vyučovací cyklus dopredu, vracia sa mu suma vo výške zľavneného poplatku, ktorú predplatbou
uhradil.
2c) V prípade ročnej platby sa vracia študentovi zostatok kreditu po odpočítaní násobku počtu
odučených dní a nezľavnenej čiastky (75€).
Príklad výpočtu: Ak študent zaplatil ročný poplatok vo výške 700€ (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: 700-5*75 = 325€
2d) Pri ukončení štúdia nie je možné vrátiť sumu za dni, ktoré už boli odučené, a ktorých sa študent
zúčastnil.

VII. Ostatné ujednania
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. Po riadnom ukončení prvého roka štúdia si môže študent zopakovať ktorýkoľvek vyučovací cyklus
tohto vyučovacieho roka za nasledovných podmienok:
2a) bezplatne, v tom prípade však UVŽ nie je viazaná poskytnúť študentovi miesto na vyučovacom
cykle, pokiaľ je kapacita počtu študentov na daný cyklus naplnená
2b) za poplatok 55€/deň, v tom prípade UVŽ garantuje študentovi miesto na vyučovacom cykle.
3. Študent sa zúčastňuje na seminári (vyučovacom cykle) 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.
4. 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.
5. Zaplatením prvej úhrady za vyučovací deň na účet Univerzity vedomého života, vyjadruje študent
súhlas s týmito podmienkami, ktorý už nie je podmienený ďalším, formálnym, súhlasom študenta.
Pravidlá sú platné pre školský rok 2022/2023

Ročník/Semester
Prvý ročník

Prvý semester
Druhý semester
Tretí semester

Štvrtý semester

Počet VD*
10

Podmienka ukončenia semestra
Študent absolvuje 6 vyučovacích dní - nemôže postúpiť do
ďalších ročníkov a nie je absolventom.
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. Študent absolvuje 9 vyučovacích dní postupuje
automaticky, stáva sa Absolventom.
Pre absolvovanie semestra môže vynechať študent maximálne
1 vyučovací deň z daného semestra.
Pre absolvovanie semestra môže vynechať študent maximálne
1 vyučovací deň z daného semestra.
Pre absolvovanie semestra môže vynechať študent maximálne
1 vyučovací deň z daného semestra.
V tomto semestri je však jeden deň povinný. "Posúvanie hraníc
myslenia" (1 VD)
Bez absolvovania tohto VD nie je možné 3. semester
absolvovať.
Pre absolvovanie semestra môže vynechať študent maximálne
1 vyučovací deň z daného semestra.

*Počet VD = Počet vyučovacích jednotiek (deň).

