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k Smernici rektora  
číslo 6/2012-N z 19. 09. 2012  
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 16. 07. 2013 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe výzvy Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2013-9821/28423:3-071 zo dňa 
21. 06. 2013, s cieľom zosúladiť vnútornú organizačnú a riadiacu normu STU so zákonom č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na 
základe článku II. bod 3 Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 6/2012-N z 19. 09. 2012 Školné 
a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014 zo dňa 26. 03. 2013, vydáva tento  
 

dodatok číslo 2  
 

k smernici rektora číslo 6/2012-N z 19. 09. 2012  
Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014 

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 26. 03. 2013  
(ďalej len „dodatok číslo 2“)  

 
Článok I.  

 
1. Prílohou číslo 1 dodatku číslo 1 zo dňa 26. 03. 2013 k Smernici rektora číslo 6/2012-N 

z 19. 09. 2012 „Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014“ bolo 
vydané „Úplné znenie Smernice rektora číslo 6/2012-N z 19. 09. 2012 v znení dodatku číslo 1 zo 
dňa 26. 03. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014“ (ďalej 
len „úplné znenie smernice rektora“). 
 

2. Úplné znenie smernice rektora  sa mení a dopĺňa takto: 
 

Časť B.3. „POPLATKY ZA VYDANIE DOKUMENTOV A DOKLADOV SÚVISIACICH SO 
ŠTÚDIOM“ znie: 
„ 

1. Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu 
a) Preukaz študenta STU  

1. nový preukaz študenta STU pre študenta v 1. roku štúdia 
v externej forme 13 € 

2. nový preukaz študenta STU pre držiteľov platného preukazu ISIC 
z iných univerzít  13 € 

3. prolongácia preukazu študenta STU  4 € 

b) Preukaz ISIC študenta STU 
1. nový preukaz ISIC študenta STU v 1. roku štúdia v dennej forme 20 € 
2. nový preukaz ISIC študenta STU v ďalších rokoch štúdia (prechod 

z STU na ISIC) 20 € 
3. prolongácia preukazu ISIC na ďalší akademický rok (s licenciou ISIC) 10 € 
4. prolongácia preukazu ISIC na ďalší akademický rok (bez licencie ISIC) 4 € 

c) Výkaz o štúdiu (index) 
pre všetkých študentov STU (ak ho fakulta vydáva) 4 €/ks 
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d) Výpis výsledkov štúdia  
1. vydaný študentovi v priebehu štúdia na základe žiadosti 

v slovenskom alebo v anglickom jazyku 4 €/výpis 
2. vydaný študentovi v priebehu štúdia za účelom mobility 

podľa § 58a zákona  bezplatne 
3. vydaný absolventovi po skončení štúdia na základe žiadosti 

v slovenskom alebo v anglickom jazyku 4 €/výpis 
4. vydaný osobe, ktorá skončila štúdium podľa § 66 ods. 1 zákona  bezplatne 

2. Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia 
a) vysokoškolský diplom dvojjazyčný (slovensko-anglický) bezplatne 
b) vysvedčenie o štátnej skúške dvojjazyčné (slovensko-anglické) bezplatne 
c) dodatok k diplomu dvojjazyčný (slovensko-anglický) bezplatne 
d) rozhodnutie o uznaní, resp. zamietnutí uznania dokladu 

o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa 
§ 106 ods. 2 písm. a) zákona 40 € 

3. Poplatky za vydanie duplikátov 
a) preukaz študenta STU 12 € 
b) preukaz ISIC študenta STU počas platnosti licencie 12 € 
c) preukaz ISIC študenta STU s novou licenciou 20 € 
d) výkaz o štúdiu (index) 4 €/dvojstrana 
e) vysokoškolský diplom, výpis z knihy diplomov v slovenskom, 

v anglickom jazyku alebo dvojjazyčný 20 € 
f) vysvedčenie o štátnej skúške, výpis z vysvedčenia o štátnej skúške 

v slovenskom, v anglickom jazyku alebo dvojjazyčný 20 € 
g) dodatok k diplomu v slovenskom, v anglickom jazyku alebo dvojjazyčný 20 € 
h) rozhodnutie o uznaní, resp. zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní 

vydaného zahraničnou vysokou školou 20 € 

4. Náklady spojené s odoslaním dokladov alebo dokumentov uvedených v tejto časti sa účtujú 
podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.“. 

Článok II. 
 

1. Ostatné ustanovenia úplného znenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 
 

2. V nadväznosti na článok I. tohto dodatku číslo 2 a bod 1 tohto článku vydáva sa nové úplné 
znenie smernice rektora, ktorého text je uvedený v prílohe číslo 1 tohto dodatku číslo 2 ako 
jeho neoddeliteľná súčasť.  

 
3. Dodatok číslo 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. septembra 2013. 

                                                                                                                                        v. r. 1 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  

rektor  

                                                        
1
 Originál podpísaného Dodatku číslo 2 k Smernici rektora číslo 6/2012-N zo dňa 19. 09. 2012 „Školné 

a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014“  je uložený a k nahliadnutiu prístupný na 
právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 


