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SMERNICA O ŠKOLNOM, POPLATKOCH A POLITIKE REFUNDÁCIÍ 

 

1. Študent je povinný zaplatiť školné v stanovených termínoch. 

2. Školné sa považuje za zaplatené v deň pripísania platby na účet MIA v zmysle § 567 

ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka). 

3. Táto smernica je záväzná pre všetkých študentov, učiteľov a zamestnancov, ktorí 

poskytujú, organizujú a dokončujú štúdium na MIA 

 

Školné 

 

1. Školné je finančný príspevok študenta na pokrytie časti nákladov spojených so štúdiom 

na Mondo International Academy. 

2. Výšku školného schvaľuje predstavenstvo. 

3. Školné musí byť zaplatené po prijatí rozhodnutia o prijatí na štúdium na Mondo 

International Academy. 

4. Školné je splatné vždy do siedmich (7) dní od podpísania zmluvy o štúdiu. 

 

Platenie školného 

 

1. Študent platí školné podľa zmluvnej dohody. 

2. Pri zápise na nový akademický rok je študent povinný predložiť doklad o zaplatení 

školného za semester, a to najneskôr jeden deň pred začiatkom semestra. Ak má študent 

finančné záväzky z predchádzajúcich akademických rokov, je povinný preukázať ich 

úhradu najneskôr jeden deň pred začiatkom semestra. 

3. Ak študent zanechá alebo preruší štúdium na Mondo International Academy, je povinný 

zaplatiť celé školné. 

4. Ak študent neuhradí školné v požadovanej lehote, môže ho akademický riaditeľ pozvať 

na osobné stretnutie na účely prerokovania záležitostí týkajúcich sa jeho štúdia a 

študijných povinností. 
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5. V prípade omeškania študenta s úhradou fakturovanej sumy má MIA právo účtovať 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6. Nezaplatenie príslušnej splátky školného a súvisiacich poplatkov  je disciplinárnym 

previnením a dôvodom pre vylúčenia zo štúdia. 

 

Zníženie školného 

 

1. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa (sociálna a zdravotná situácia študenta) môže 

študent podať na riaditeľstvo Mondo International Academy žiadosť o zníženie 

školného alebo jeho zaplatenie v splátkach a priložiť hodnoverné doklady potvrdzujúce 

oprávnenosť jeho žiadosti.  

2. Oprávnená osoba preskúma žiadosť študenta a rozhodne o jej schválení alebo 

zamietnutí. 

 

Poplatky spojené so štúdiom 

 

Definícia a rozsah  

Pravidlá pre refundáciu finančných prostriedkov študentov sú súčasťou plánu ochrany 

študentov akadémie, ktorý je škola povinná zverejniť ako poskytovateľ vysokoškolského 

vzdelávania. Plán ochrany študentov stanovuje potenciálne riziká pre ďalšie štúdium a 

postavenie akadémie v oblasti úhrad a kompenzácií, ak je to aplikovateľné.  

 

Tieto zásady pre poskytovanie náhrad a refundácií sa vzťahujú na situácie, keď Mondo 

International Academy nie je schopná ďalej poskytovať štúdium pre jedného alebo viacerých 

študentov, napríklad: 

 

- trvalé ukončenie činnosti Mondo International Academy ako celku, 

- skončenie platnosti bez vhodnej alternatívy. 

 

 

Vrátenie školného 

 

Akadémia podporuje svojich študentov pri dosahovaní ich akademického potenciálu 

potrebného pre úspešnú kariéru. Akadémia sa tiež zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade 

ukončenia štúdia v dôsledku straty akreditácie alebo ukončenia činnosti akadémie ako celku 
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mohli všetci študenti, pokiaľ je to možné, pokračovať a ukončiť štúdium na inej vysokej škole 

alebo univerzite a pokračovať v programe, ktorý bol ukončený. Študenti, ako aj uchádzači, 

ktorí boli prijatí na štúdium v príslušnom programe by mali podniknúť príslušné kroky na 

uľahčenie vzniknutej situácie, v súlade s odporúčaniami, ktoré škola poskytne. 

 

Dôvody pre nevrátenie školného 

 

1. Zanechanie nedokončeného štúdia na základe vlastného rozhodnutia študenta nie je 

dôvodom na vrátenie školného. 

2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodne o vrátení poplatku za štúdium dekan 

Mondo International Academy Bratislava alebo ním poverená osoba. 

 

Poplatky, ktoré študent zaplatil sa nenahrádzajú. Zaplatený poplatok nie je možné vrátiť z 

dôvodu prerušenia alebo ukončenia statusu študenta a zaniká nárok na započítanie 

akýchkoľvek zaplatených úhrad za školné. 
 


