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SMERNICA č. 9 / 2008-N 

určujúca výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov  
s tým súvisiacich 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
na akademický rok 2009/2010 

 
 
 

Čl. I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 
V súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) a čl. 23 Štatútu STU v Bratislave vydávam smernicu, ktorou sa 
určuje školné, poplatky spojené so štúdiom a poplatky za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.  
 
 

Čl. II. 
ŠKOLNÉ 

 
A.  ROČNÉ ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ SÚ OBČANMI ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO MAJÚ 
TRVALÝ POBYT V ČLENSKOM ŠTÁTE   
(§ 92 ods. 1 – 7  zákona) 
 

 1.  Študent, ktorý študuje:  
a)   študijný program dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť ročné školné za každý 
ďalší    rok štúdia 
b)   súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou 
vysokou školou v tom istom stupni, je povinný písomne oznámiť študijnému oddeleniu do 30. 
septembra, v ktorom študijnom programe bude v danom akademickom roku študovať bezplatne, ak má 
na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok. 

2. Študenti dennej formy štúdia doktorandských študijných programov školné neplatia (platné pre   
študentov prijatých do 31. 8. 2007). 

3.    Výšku školného za štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje na fakulte určuje STU (čl.23  bod 
3 Štatútu STU ďalej „Štatút“). Pre akademický rok 2009/2010 bola pre jednotlivé fakulty STU určená 
nasledovná výška ročného školného: 

 
 

STAVEBNÁ FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. geodézia a kartografia      
2. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby     
3. inžinierstvo životného prostredia     
4. matematicko-počítačové modelovanie    
5. pozemné stavby a architektúra     
6. technológie a manažérstvo stavieb      
7. vodné stavby a vodné hospodárstvo   
8. stavebné inžinierstvo (Civil Engineering) 
výška školného            350 € / 10 544,10 Sk      
 
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. inžinierstvo životného prostredia 
2. vodné stavby a vodné hospodárstvo 
výška školného            350 € / 10 544,10 Sk      
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2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1.architektonické konštrukcie a projektovanie    
2. dopravné stavby     
3. ekonomika a riadenie stavebníctva     
4. geodézia a kartografia    
5. krajinné inžinierstvo      
6. nosné konštrukcie inžinierskych stavieb      
7. nosné konštrukcie pozemných stavieb      
8. pozemné stavby a architektúra      
9. realizácia stavieb      
10. technické zariadenia budov    
11. technika prostredia budov    
12. vodné stavby a vodné hospodárstvo   
13. stavebné inžinierstvo (Civil Engineering) 
výška školného            350 € / 10 544,10 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. vodné stavby a vodné hospodárstvo   
2. krajinné inžinierstvo 
výška školného            350 € / 10 544,10 Sk      
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007) 
Názov študijného programu: 
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. geotechnika 
3. aplikovaná mechanika 
4. inžinierska hydrológia  
5. hydrotechnika 
6. zdravotné inžinierstvo 
7. krajinárstvo 
8. geodézia a kartografia 
9. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
10. teória a technika prostredia budov 
11. odvetvové a prierezové ekonomiky 
12. technológia stavieb 
13. aplikovaná matematika 
výška školného                bezplatne         
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. geotechnika 
3. aplikovaná mechanika 
4. inžinierska hydrológia  
5. hydrotechnika 
6. zdravotné inžinierstvo 
7. krajinárstvo 
8. geodézia a kartografia 
9. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
10. teória a technika prostredia budov 
11. odvetvové a prierezové ekonomiky 
12. technológia stavieb 
13. aplikovaná matematika 
výška školného                bezplatne         
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STROJNÍCKA FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. mechatronika 
3. procesné strojníctvo 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
5. energetické strojárstvo 
výška školného         500 € / 15 063,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. mechatronika 
3. procesné strojníctvo 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
5. energetické strojárstvo 
výška školného         500 € / 15 063,00 Sk  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. tepelné energetické stroje a zariadenia 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
4. automatizované výrobné systémy 
5. výrobné stroje a zariadenia 
6. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
7. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
9. aplikovaná mechanika 
10. strojárske technológie a materiály 
11. manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
12. nízkopotenciálna energetika 
13. mechatronika 
výška školného         500 € / 15 063,00 Sk  
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1.  dopravná technika 
2.  mechatronika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
5. metrológia 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
7. kvalita produkcie 
8. strojárske technológie a materiály 
9. časti a mechanizmy strojov 
10. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného          bezplatne 
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu  

1. aplikovaná informatika 
2. automobilová elektronika 
3. elektronika 
4. elektrotechnika 
5. priemyselná informatika 
6. telekomunikácie 

výška školného        500 € / 15 063,00 Sk  
EXTERNÁ FORMA  neotvára  
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu  

1. aplikovaná informatika 
2. elektroenergetika 
3. fyzikálne inžinierstvo 
4. kybernetika 
5. meracia a informačná technika 
6. mikroelektronika 
7. rádioelektronika 
8. robotika 
9. telekomunikácie 

výška školného        800 € / 24 100,80 Sk  
EXTERNÁ FORMA  neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ A  EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu (všetky študijné programy):  

1. aplikovaná informatika 
2. aplikovaná matematika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie 
5. elektroenergetika 
6. elektrotechnológie a materiály 
7. fyzikálne inžinierstvo 
8. fyzika kondenzovaných látok a akustika 
9. jadrová energetika 
10. kybernetika 
11. mechatronika 
12. meracia technika 
13. metrológia 
14. mikroelektronika 
15. rádioelektronika 
16. silnoprúdová elektrotechnika 
17. telekomunikácie 
18. teoretická elektrotechnika 

výška školného:          bezplatne 
 

 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve      
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2. chemické inžinierstvo    
3. chemické technológie    
4. technológia polymérnych materiálov      
5. plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov   
6. chémia a medicínska chémia      
7. potravinárstvo     
8. biotechnológia     
9. výživa, kozmetika a ochrana zdravia 
výška školného         350 € / 10 544,00 Sk      
 
 EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. chemické technológie   
2. potravinárstvo 
výška školného          350 € / 10 544,00 Sk      
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. technológia polymérnych materiálov      
2. chemické technológie     
3. automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve      
4. chemické inžinierstvo    
5. technická chémia      
6. potraviny, hygiena, kozmetika      
7. biotechnológia      
8. výživa a ochrana zdravia      
9. medicínske inžinierstvo    
10. plasty v strojárstve  
11. environmentálna chémia a technológia 
12. ochrana materiálov a objektov dedičstva 
výška školného          700 € / 21 088,00 Sk        
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA:           bezplatne 

 
 
 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. architektúra a urbanizmus 
2. dizajn výrobkov  
3. krajinná architektúra a krajinné plánovanie 
4. priestorové plánovanie a manažment 
výška školného za súbežné štúdium a 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia   350 € / 10 544,10 Sk      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia         700 € / 21 088,20 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára 
 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. architektúra      
2. urbanizmus 
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3. dizajn výrobkov    
4. interiérový dizajn 
5. priestorové plánovanie a manažment 
výška školného za súbežné štúdium a 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 350 € / 10 544,10 Sk      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia        700 € / 21 088,20 Sk     
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (poznámka: platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007):   bezplatne 
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. architektúra   
2. urbanizmus    
3.  konštrukcie v architektúre    
4. obnova architektonického dedičstva   
5. dizajn 
6. teória architektúry   
7. priestorové plánovanie 
výška školného v 1. roku štúdia       500 € / 15 063,00 Sk      
výška školného v 2.-5. roku štúdia a súbežné štúdium     350 € / 10 544,10 Sk     

 
 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle     
2. technické materiály     
3. nekovové materiály      
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. počítačová podpora výrobných technológií      
6.  výrobné technológie      
7. priemyselné manažérstvo      
8. personálna práca v priemyselnom podniku     
9. kvalita produkcie      
10. inžinierstvo životného prostredia 
11. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
12. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch    
13. mechatronika technologických zariadení a systémov 
výška školného             400 € / 12 050,40 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:   
1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle     
2. technické materiály      
3. nekovové materiály    
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. počítačová podpora výrobných technológií    
6. výrobné technológie   
7. priemyselné manažérstvo    
8. personálna práca v priemyselnom podniku    
9. kvalita produkcie     
10. inžinierstvo životného prostredia    
11. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
12. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch      
13. mechatronika technologických zariadení a systémov 
výška školného             400 € / 12 050,40 Sk      
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2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. automatizácia a informatizácia procesov         
2. technické materiály      
3. nekovové materiály   
4. výrobné zariadenia a systémy    
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhy a výroby    
7. tvárnenie   
8. zváranie a spájanie materiálov    
9. inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní    
10. priemyselné a umelecké zlievarenstvo     
11. prášková metalurgia     
12. inžinierstvo povrchov 
13. priemyselné manažérstvo    
14. inžinierstvo kvality produkcie   
15. environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo   
16. učiteľstvo technických profesijných predmetov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk     
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. automatizácia a informatizácia procesov          
2. technické materiály      
3. nekovové materiály     
4. výrobné zariadenia a systémy   
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhy a výroby    
7. tvárnenie    
8. zváranie a spájanie materiálov   
9. inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní   
10. priemyselné a umelecké zlievarenstvo 
11. prášková metalurgia    
12. inžinierstvo povrchov     
13. priemyselné manažérstvo     
14.inžinierstvo kvality produkcie 
15. environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo 
16. učiteľstvo technických profesijných predmetov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk     
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (poznámka: platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007): 
Názov študijného programu:  
1. technické materiály 
2. priemyselné manažérstvo     
3. integrovaná bezpečnosť 
4. didaktika technických profesijných predmetov     
5. strojárske technológie a materiály    
6. automatizácia a informatizácia procesov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1.technické materiály     
2. priemyselné manažérstvo    
3. integrovaná bezpečnosť  
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4. didaktika technických profesijných predmetov 
5. strojárske technológie a materiály   
6. automatizácia a informatizácia procesov  
výška školného            1 000 € / 30 126,00 Sk      
 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. informatika 
2. počítačové systémy a siete 
výška školného          800 € / 24 100,80 Sk  
EXTERNÁ  FORMA:   neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. informačné systémy 
2. počítačové systémy a siete 
3. softvérové inžinierstvo 
výška školného           1 000 € / 30 126,00 Sk  
EXTERNÁ  FORMA:   neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007): 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná Informatika 
2. počítačové systémy a siete      
3. programové systémy   
4. umelá inteligencia  
výška školného             1 100 € / 33 138,60 Sk       
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná Informatika     
2. počítačové systémy a siete       
3. programové systémy    
4. umelá inteligencia  
výška školného              1 100 € / 33 138,60 Sk       
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ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA 
výška školného platí počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu (§ 92 ods. 14  zákona) 

 
 

STAVEBNÁ FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia -  neotvára 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia-  neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb     
2. geotechnika     
3. aplikovaná mechanika    
4. inžinierska hydrológia     
5. hydrotechnika    
6. zdravotné inžinierstvo     
7. krajinárstvo   
8. geodézia a kartografia     
9. teória a konštrukcie pozemných stavieb   
10. teória a technika prostredia budov 
11. odvetvové a prierezové ekonomiky    
12.  technológia stavieb 
13. aplikovaná matematika 
výška školného          bezplatne     

 
 
 

STROJNÍCKA FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2.  mechatronika 
3. procesné strojníctvo 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
5.  energetické strojárstvo 
výška školného          bezplatne 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  
1. dopravná technika 
2. mechatronika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
5. metrológia 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
7. kvalita produkcie 
8. strojárske technológie a materiály 
9. časti a mechanizmy strojov 
10.výrobné stroje a zariadenia 
 výška školného          bezplatne 
 
 

 
 



 10

 
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - neotvára 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - neotvára 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika 
2. aplikovaná matematika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie 
5. elektroenergetika 
6. elektrotechnológie a materiály 
7. fyzikálne inžinierstvo 
8. fyzika kondenzovaných látok a akustika 
9. jadrová energetika 
10. kybernetika 
11. mechatronika 
12. meracia technika 
13. metrológia  
14. mikroelektronika 
15. rádioelektronika 
16. silnoprúdová elektrotechnika 
17. telekomunikácie 
18. teoretická elektrotechnika 

výška školného        bezplatne 
 
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
EXTERNÁ  FORMA 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  
1. chemické technológie 
výška školného:          bezplatne    
2. potravinárstvo 
výška školného:          bezplatne 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia neotvára 
 
 
 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia neotvára 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia neotvára 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  
1. architektúra 
2. urbanizmus 
3. konštrukcie v architektúre 
4. obnova architektonického dedičstva 
5. dizajn 
6. teória architektúry 
7. priestorové plánovanie 
výška školného v 1. roku štúdia       500 € / 15 063,00 Sk      
výška školného v 2.-5. roku štúdia a súbežné štúdium     350 € / 10 544,10 Sk     
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MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia neotvára 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia neotvára 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. technické materiály 
2. priemyselné manažérstvo 
3. integrovaná bezpečnosť 
4. didaktika technických profesijných predmetov 
5. strojárske technológie a materiály 
6. automatizácia a informatizácia procesov  
výška školného            1 000 € / 30 126,00 Sk     
 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia neotvára 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia  neotvára 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu: : 
1. aplikovaná Informatika 
2. počítačové systémy a siete   
3. programové systémy 
výška školného               2 000 € / 60 252,00 Sk      
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    
 
 4.  Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho 
splatnosti v súlade s čl. 23 bod 12 Štatútu. Študent podáva písomnú žiadosť o zmenu školného s 
vyjadrením dekana rektorovi prostredníctvom študijného oddelenia. Žiadosť o zmenu školného pre daný 
akademický rok musí byt podaná najneskôr do 30. septembra.  
5.  Rozhodnutie o znížení, odpustení alebo odložení školného pre  akademický rok vydá rektor 
najneskôr do 31. októbra prebiehajúceho akademického roka.  
6.  Evidenciu študentov, ktorým vznikla povinnosť platiť školné spolu s evidenciou požadovaných a 
zaplatených poplatkov za štúdium vedie študijné oddelenie.  
7.  Pri určovaní doby štúdia za účelom zistenia prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa postupuje 
podľa § 92 ods. 6 a § 113a) ods. 10 zákona.  
8.  Ak fakulta až neskoršie zistí, že študent zatajil informácie, ktoré sú rozhodujúce pre určenie 
školného, určí študentovi povinnosť zaplatiť školné za predchádzajúce akademické roky najneskôr v 
najbližšom termíne jeho splatnosti. Výška takéhoto školného je daná výškou školného za príslušné roky, za 
ktoré sa určuje.  
9.  Doklad o úhrade školného  za každý akademický rok je študent povinný predložiť študijnému 
oddeleniu najneskôr v deň zápisu.  
10. Konanie študenta, ktorý nezaplatil školné a nemal povolený odklad platby alebo zatajil príslušné 
informácie (bod 4) sa posudzuje ako disciplinárny priestupok (§ 72 zákona).  
11. Základ pre výpočet školného v zmysle § 92 ods. 1 zákona o VŠ na akademický rok 2009/2010 je         
292,11 € / 8 800,00 Sk. 
___________________________________________________________________________________ 
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B.  ROČNÉ ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ  NIE SÚ OBČANMI ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO 
NEMAJÚ TRVALÝ POBYT V ČLENSKOM ŠTÁTE       
(§ 92 ods. 9 zákona) 
 
1. Študent platí ročné školné za každý započatý rok štandardnej aj nadštandardnej dĺžky štúdia. 
2. Študent je povinný dokladovať zaplatenie školného na daný akademický rok pri svojim zápise na 
štúdium v danom akademickom roku.  
3. Výšku školného za štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje na fakulte určuje STU (čl.23 
Štatútu STU ďalej „Štatút“). Výška školného a podrobnosti o platení školného sa zverejňujú touto Smernicou 
najneskôr 2 mesiace pred termínom ukončenia prijímania prihlášok na štúdium. Pre akademický rok 
2009/2010 bola pre jednotlivé fakulty STU určená nasledovná výška školného: 
 
 
 

STAVEBNÁ FAKULTA STU 
Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. geodézia a kartografia     
2. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby      
3. inžinierstvo životného prostredia      
4. matematicko-počítačové modelovanie     
5. pozemné stavby a architektúra    
6. technológie a manažérstvo stavieb    
7. vodné stavby a vodné hospodárstvo 
výška školného           5 000 € / 150 630,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. architektonické konštrukcie a projektovanie      
2. dopravné stavby    
3. ekonomika a riadenie stavebníctva      
4. geodézia a kartografia     
5. krajinné inžinierstvo      
6. nosné konštrukcie inžinierskych stavieb     
7. nosné konštrukcie pozemných stavieb     
8. pozemné stavby a architektúra     
9. realizácia stavieb   
10. technické zariadenia budov 
11. technika prostredia budov    
12. vodné stavby a vodné hospodárstvo 
výška školného:          5 500 € / 165 693,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb     
2. geotechnika    
3. aplikovaná mechanika 
4. inžinierska hydrológia      
5. hydrotechnika      
6. zdravotné inžinierstvo     
7. krajinárstvo    
8. geodézia a kartografia     
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9. teória a konštrukcie pozemných stavieb     
10.  teória a technika prostredia budov      
11. odvetvové a prierezové ekonomiky     
12. technológia stavieb     
13. aplikovaná matematika 
výška školného           6 500 € / 195 819,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb      
2. geotechnika     
3. aplikovaná mechanika      
4. inžinierska hydrológia     
5. hydrotechnika      
6. zdravotné inžinierstvo     
7. krajinárstvo      
8. geodézia a kartografia      
9. teória a konštrukcie pozemných stavieb   
10. teória a technika prostredia budov      
11. odvetvové a prierezové ekonomiky   
12. technológia stavieb    
13. aplikovaná matematika 
výška školného           6 500 € / 195 819,00 Sk      
 
 
Výučba v cudzom jazyku (anglický jazyk) 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. stavebné inžinierstvo (Civil Engineering) 
 výška školného            5 000 € / 150 630,00 Sk     
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. stavebné inžinierstvo (Civil Engineering) 
výška školného           5 500 € / 165 693,00 Sk              
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb     
2. geotechnika     
3. aplikovaná mechanika     
4. inžinierska hydrológia       
5. hydrotechnika      
6. zdravotné inžinierstvo      
7. krajinárstvo      
8. geodézia a kartografia     
9. teória a konštrukcie pozemných stavieb      
10. teória a technika prostredia budov      
11. odvetvové a prierezové ekonomiky      
12. technológia stavieb    
13. aplikovaná matematika 
výška školného              6 500 € / 195 819,00 Sk          
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EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb     
2. geotechnika    
3. aplikovaná mechanika      
4. inžinierska hydrológia      
5. hydrotechnika      
6. názov: zdravotné inžinierstvo      
7. krajinárstvo    
8. geodézia a kartografia     
9. teória a konštrukcie pozemných stavieb     
10. teória a technika prostredia budov  
11. odvetvové a prierezové ekonomiky 
12. technológia stavieb 
13. aplikovaná matematika 
výška školného:              6 500 € / 195 819,00 Sk           
 
 

 
STROJNÍCKA FAKULTA STU 

Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. mechatronika 
3. procesné strojníctvo 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:        6 000 € / 180 756,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. mechatronika 
3. procesné strojníctvo 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
5. energetické strojárstvo 
výška školného        6 000 € / 180 756,00 Sk  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. tepelné energetické stroje a zariadenia 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
4. automatizované výrobné systémy 
5. výrobné stroje a zariadenia 
6. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
7. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
9. aplikovaná mechanika 
10. strojárske technológie a materiály 
11. manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
12. nízkopotenciálna energetika 
13. mechatronika 
výška školného        7 000 € / 210 882,00 Sk   
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 



 15

 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
2. mechatronika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
5. metrológia 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
7. kvalita produkcie 
8. strojárske technológie a materiály 
9. časti a mechanizmy strojov 
10. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného         8 000 € / 241 008,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
2. mechatronika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
5. metrológia 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
7. kvalita produkcie 
8. strojárske technológie a materiály 
9. názov:  časti a mechanizmy strojov 
10. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného         8 000 € / 241 008,00 Sk  
 
 
Výučba v cudzom jazyku - anglický  jazyk 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. mechatronika 
3. procesné strojníctvo 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:        6 000 € / 180 756,00 Sk   
 
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
(Len v rámci individuálneho študijného plánu spravidla v anglickom jazyku) 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. tepelné energetické stroje a zariadenia 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
4. automatizované výrobné systémy 
5. výrobné stroje a zariadenia 
6. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
7. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
9. aplikovaná mechanika 
10. strojárske technológie a materiály 
11. manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
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12. nízkopotenciálna energetika 
13. mechatronika 
výška školného:        7 000 € / 210 882,00 Sk  
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - spravidla v anglickom jazyku 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
2. mechatronika 
3. aplikovaná mechanika 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
5. metrológia 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
7. kvalita produkcie 
8. názov:  strojárske technológie a materiály 
9. časti a mechanizmy strojov 
10. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného         8 000 € / 241 008,00 Sk  
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára 
 
 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
Výučba v slovenskom a anglickom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika 
2. automobilová elektronika 
3. elektronika 
4. elektrotechnika 
5. priemyselná informatika 
6. telekomunikácie 

výška školného        5 000 € / 150 630,00 Sk 
EXTERNÁ FORMA:  neotvára  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA: 
Názov študijného programu  

1. aplikovaná informatika 
2. elektroenergetika 
3. fyzikálne inžinierstvo 
4. kybernetika 
5. meracia a informačná technika 
6. mikroelektronika 
7. rádioelektronika 
8. robotika 
9. telekomunikácie 

výška školného            5 500 € / 165 693,00 Sk   
EXTERNÁ FORMA: neotvára  
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ AJ EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná informatika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk  
2.  aplikovaná matematika 
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výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk  
3. aplikovaná mechanika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
4. automatizácia a riadenie 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
5. elektroenergetika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
6. elektrotechnológie a materiály 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
7. fyzikálne inžinierstvo 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
8. fyzika kondenzovaných látok a akustika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
9. jadrová energetika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
10. kybernetika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
11. mechatronika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
12. meracia technika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
13. metrológia 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
14. mikroelektronika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
15. rádioelektronika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
16. silnoprúdová elektrotechnika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
17. telekomunikácie 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk 
18. teoretická elektrotechnika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk  
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
Výučba v cudzom jazyku  - anglický jazyk 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií 
 výška školného          5 000 € / 150 630,00 Sk     
 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 
Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: všetky ŠP 
výška školného          2 000 € / 60 252,00 Sk         
  
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: všetky študijné programy 
výška školného         2 000 € / 60 252,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
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3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:   všetky študijné programy 
výška školného         2 500 € / 7 315,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: všetky študijné programy 
výška školného:         2 500 € / 7 315,00 Sk      
 
  
Výučba v cudzom jazyku - anglický jazyk 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. architektúra a urbanizmus  
výška školného          5 000 € / 150 630,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára     
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. architektúra  
2. urbanizmus 
3. dizajn výrobkov  
4. interiérový dizajn  
výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára   
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  všetky otvárané študijné programy 
výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA  
Názov študijného programu: všetky otvárané študijné programy 
výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk      
 
 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 
2. technické materiály      
3. nekovové materiály      
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. počítačová podpora výrobných technológií      
6. výrobné technológie     
7. priemyselné manažérstvo     
8. personálna práca v priemyselnom podniku    
9.  kvalita produkcie   
10.: inžinierstvo životného prostredia      
11. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci     
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12. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch      
13. mechatronika technologických zariadení a systémov 
výška školného             400 € / 12 050,40 Sk      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára     
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. automatizácia a informatizácia procesov        
2. technické materiály       
3. nekovové materiály    
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. obrábanie a montáž   
6. počítačová podpora návrhy a výroby     
7. tvárnenie    
8. zváranie a spájanie materiálov   
9. inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní     
10. priemyselné a umelecké zlievarenstvo   
11. prášková metalurgia     
12. inžinierstvo povrchov    
13. priemyselné manažérstvo     
14. inžinierstvo kvality produkcie    
15. environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo    
16. učiteľstvo technických profesijných predmetov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk     
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1.technické materiály 
2. priemyselné manažérstvo     
3. integrovaná bezpečnosť      
4. didaktika technických profesijných predmetov    
5. strojárske technológie a materiály     
6. automatizácia a informatizácia procesov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  
1. technické materiály    
2. priemyselné manažérstvo 
3. integrovaná bezpečnosť 
4. didaktika technických profesijných predmetov 
5. strojárske technológie a materiály 
6. automatizácia a informatizácia procesov  
výška školného            1 000 € / 30 126,00 Sk      
 
Výučba v cudzom jazyku  
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - anglický jazyk 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 
2. technické materiály 
3. nekovové materiály 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. počítačová podpora výrobných technológií 
6. výrobné technológie 
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7. priemyselné manažérstvo 
8. personálna práca v priemyselnom podniku 
9. kvalita produkcie 
10. inžinierstvo životného prostredia 
11. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
12. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch 
13. mechatronika technologických zariadení a systémov 
výška školného             400 € / 12 050,40 Sk      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára      
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia – anglický jazyk 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. automatizácia a informatizácia procesov      
2. technické materiály   
3. nekovové materiály 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhy a výroby 
7. tvárnenie 
8. zváranie a spájanie materiálov 
9. inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní 
10. priemyselné a umelecké zlievarenstvo 
11. prášková metalurgia 
12. inžinierstvo povrchov 
13. priemyselné manažérstvo 
14. inžinierstvo kvality produkcie 
15. environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo 
16. učiteľstvo technických profesijných predmetov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk     
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
      
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia – anglický jazyk, nemecký jazyk 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  
1. technické materiály 
2. priemyselné manažérstvo 
3. integrovaná bezpečnosť 
4. didaktika technických profesijných predmetov 
5. strojárske technológie a materiály 
6. automatizácia a informatizácia procesov 
výška školného             500 € / 15 063,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  
1. technické materiály 
2. priemyselné manažérstvo 
3. integrovaná bezpečnosť 
4. didaktika technických profesijných predmetov 
5. strojárske technológie a materiály 
6. automatizácia a informatizácia procesov  
výška školného            1 000 € / 30 126,00 Sk      
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FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
Výučba v slovenskom jazyku   
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  
1. informatika 
2. počítačové systémy a siete 
výška školného          5 000 € / 150 630,00 Sk  
 
EXTERNÁ FORMA:   neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  
1. informačné systémy 
2. počítačové systémy a siete 
3. softvérové inžinierstvo 
výška školného           5 500 € / 165 693,00 Sk  
 
EXTERNÁ FORMA:   neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná Informatika 
2. počítačové systémy a siete 
3. programové systémy 
výška školného               6 500 € / 195 819,00 Sk        
 
EXTERNÁ FORMA:  
Názov študijného programu:  
1. aplikovaná Informatika 
2. počítačové systémy a siete 
3. programové systémy 
výška školného              6 500 € / 195 819,00 Sk 

 
Výučba v cudzom jazyku:   nezabezpečuje 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Čl. III. 
POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 

 
A.   POPLATOK  ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA 
              PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ SÚ OBČANMI ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO MAJÚ TRVALÝ POBYT   

V ČLENSKOM ŠTÁTE 
 (§ 92 ods. 10 zákona) 
 

 
STAVEBNÁ FAKULTA STU 

 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          20 € / 602,52 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:   neotvára sa 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Pre študentov kontinuálne pokračujúcich v štúdiu na SvF STU po skončení bakalárskeho štúdia  
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          10 € / 301,26 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára  
Pre ostatných študentov  
 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku          20 € / 602,52 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku:         bezplatne    
EXTERNÁ  FORMA: 
výška poplatku:         bezplatne 
 
 
 

STROJNÍCKA FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk  
(pre absolventov bakalárskeho štúdia na SjF STU je výška poplatku 10 € / 301,26 Sk) 
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
výška poplatku 
a) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky:  20 € / 602,52 Sk  
b) ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku:  30 € / 903,78 Sk  
EXTERNÁ FORMA:      neotvára  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
výška poplatku 
a) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky:  20 € / 602,52 Sk  
b) ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku:  30 € / 903,78 Sk  
c) uchádzač končiaci v ak. roku 2008/09 štúdium 1. stupňa na STU - FEI:  10 € / 301,26 Sk  
EXTERNÁ FORMA:             neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA: 
výška poplatku  30 € / 903,78 Sk  
EXTERNÁ FORMA 
výška poplatku  30 € / 903,78 Sk  
 
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          20 € / 602,52 Sk        
EXTERNÁ  FORMA   
výška poplatku          20 € / 602,52 Sk      
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Pre študentov kontinuálne pokračujúcich v štúdiu na FCHPT STU po skončení bakalárskeho štúdia. 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          10 € / 301,26 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára  
 
Pre ostatných študentov  
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          20 € / 602,52 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:   neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA         bezplatne 
EXTERNÁ  FORMA        bezplatne 
   
 

 
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          35 € / 1 054,41 Sk    
EXTERNÁ  FORMA  neotvára 
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2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          17 € / 512,14 Sk      
EXTERNÁ  FORMA neotvára   
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          17 € / 512,14 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          17 € / 512,14 Sk      
 
 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk  
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ  FORMA: 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 

 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku   
a) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky:     20 € / 602,52 Sk  
b) ak sa uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku:       50 € / 1 506,30 Sk  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku     
a) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky:    20 € / 602,52 Sk 
b) ak sa uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku:       50 € / 1 506,30 Sk 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk  
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku           30 € / 903,78 Sk 
 
____________________________________________________________________________________ 
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B. POPLATOK  ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA 
             PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ NIE SÚ OBČANMI ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO NEMAJÚ TRVALÝ 

POBYT V ČLENSKOM ŠTÁTE 
             (§ 92 ods. 10 zákona) 
 

STAVEBNÁ FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          100 € / 3 012,60 Sk      
jazyková skúška         500 € / 15 063,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA:   neotvára  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku  .        100 € / 3 012,60 Sk      
jazyková skúška         500 € / 15 063,00 Sk 
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku         100 € / 3 012,60 Sk      
jazyková skúška         500 € / 15 063,00 Sk 
EXTERNÁ  FORMA: 
výška poplatku          100 € / 3 012,60 Sk  
jazyková skúška          500 € / 15 063,00 Sk 
 
 
 
 STROJNÍCKA FAKULTA STU  
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk 
(pre absolventov bakalárskeho štúdia na SjF STU je výška poplatku 10 € / 301,26 Sk) 
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk      
 
 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk  
EXTERNÁ FORMA:      neotvára  
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2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Denná forma: 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ FORMA:      neotvára  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ FORMA 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk 
 
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          500 € / 15 063,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:           
výška poplatku          500 € / 15 063,00 Sk     
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          500 € / 15 063,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:         
výška poplatku          500 € / 15 063,00 Sk      
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku           500 € / 15 063,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku           500 € / 15 063,00 Sk     
 
 
 
 

 
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 

 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára   
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          35 € / 1 054,41 Sk      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára   
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          35 € / 1 054,41 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          35 € / 1 054,41 Sk      
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MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          30 € / 903,78 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA:        neotvára 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ  FORMA:        neotvára 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ  FORMA: 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
 
 
 
  FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk  
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
C.         VÝKAZ O ŠTÚDIU                                       4 € / 120,50 Sk / kus  
 
 
D.  POTVRDENIA O ŠTÚDIU NA ŠKOLE  
o -vydávané v slovenskom jazyku na tlačive univerzity    bezplatne  
o -ostatné vydávané v slovenskom jazyku                             4 € / 120,50 Sk 
o -vydávané v cudzom jazyku, resp. dvojjazyčné                                         8 € / 241,00 Sk  
_____________________________________________________________________________________ 
 
E.  POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ŠTÚDIU A ICH KÓPIÍ  
VÝPIS ABSOLVOVANÝCH PREDMETOV z databázy:  
o v priebehu štúdia:  
o v slovenskom jazyku                                                 4 € / 120,50 Sk 
o v anglickom jazyku                                                  20 € / 602,52 Sk  
            po ukončení štúdia:  
o v slovenskom jazyku                                     jeden výpis bezplatne  
o v cudzom jazyku                                                    10 € / 301,26 Sk 
o započítanie kreditov z predchádzajúceho štúdia  
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o na vysokej škole                                              4 € / 120,50 Sk / predmet  
o vydanie Preukazu študenta STU pre študenta 1. ročníka              12 € / 361,51 Sk 
o validizácia Preukazu študenta STU /pre vyššie ročníky/                        3 € / 90,38 Sk    
 
POPLATOK ZA VYBAVOVANIE AGENDY PRE ZAHRANICNÉ ŠTÚDIUM  
Dekan fakulty môže stanoviť poplatok  
za vybavovanie agendy pre zahraničné štúdium        8 € / 241,00 Sk  
 
MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov)  
o pre študentov iných vysokých škôl,  

ak toto štúdium nie je na základe dohody         40 € / 1 205,00 Sk /predmet  
o pre ostatných uchádzačov                                      100 €/3 012,00 Sk /predmet 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
F.  POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA A ICH KÓPIÍ  
o diplom absolventa v slovenskom jazyku                                bezplatne  
o vysvedčenie o štátnej skúške v slovenskom jazyku                    bezplatne  
o dodatok k diplomu v slovenskom jazyku                                                   bezplatne 
o diplom absolventa v cudzom jazyku (AJ)                               40 € / 1 205,00 Sk 
o vysvedčenie o štátnej skúške v cudzom jazyku (AJ)                   40 € / 1 205,00 Sk 
o dodatok k diplomu v cudzom jazyku (AJ)                               40 € / 1 205,00 Sk 
o vyhotovenie výpisu absolvovaných predmetov  

z registratúrnych záznamov fakulty:  
o v slovenskom jazyku                                               12 € / 361,50 Sk / stranu 
o v cudzom jazyku (AJ)                                             40 € / 1 205,00 Sk / stranu  
o poplatok za vydanie rozhodnutia o uznaní, resp. zamietnutí uznania  

dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou VŠ                            40 € / 1 205,00 Sk 
o dodatok k diplomu v slovensko-anglickej verzii                       40 € / 1 205,00 Sk 
 
POTVRDENIE: titul Ing. arch.                                                       4 € / 120,50 Sk 
 
DUPLIKÁT:  
o preukazu študenta STU                                          12 € / 361,50 Sk 
o vysokoškolského diplomu, výpis z knihy diplomov s obalom                     22 € / 662,77 Sk 
o vysokoškolského diplomu v cudzom jazyku (AJ)                            32 € / 964,00 Sk 
o vysvedčenia o štátnej skúške v slov. jazyku                           20 € / 602,50 Sk  
o vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku (AJ)                   40 € / 1 205,00 Sk 
o dodatku k diplomu v slovenskom jazyku                                  28 € / 843,50 Sk 
o dodatku k diplomu v cudzom jazyku (AJ)                               40 € / 1 205,00 Sk 
o rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou VŠ       20 € / 602,50 Sk 
o výkazu o štúdiu /index/                                        4 € / 120,50 Sk / dvojstranu 
o osvedčenia o získanom ďalšom vzdelaní s celoštátnou platnosťou       12 € / 361,50 Sk 
o náhradný obal na výpisy, osvedčenia a iné doklady                      2 € / 60,25 Sk  
o sylabus predmetov                                                  4 € / 120,50 Sk / stranu  
 
 
POTVRDENIA Z ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV V SLOV. JAZYKU:  
o výpis skúšok a zápočtov                                          10 € / 301,26 Sk / stranu  
o potvrdenie o štúdiu na STU                                       5 € / 150, 63 Sk / stranu  
o odpis, overená kópia archívneho dokumentu a  
vyhľadávanie archívnych dokumentov podľa náročnosti             od 4 € / 120,50 Sk / stranu  
_____________________________________________________________________________________ 
 
G.  POPLATOK ZA OBHAJOBU DIZERTAČNEJ PRÁCE  
o pre študentov externej formy štúdia    

/poplatok zohľadňuje skutočné náklady fakulty/     od 200 € / 6 025,20 Sk 
______________________________________________________________________________________ 
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Čl. IV. 
POPLATKY ZA INÉ DOKUMENTY 

 
o študijné programy fakulty                                         do 4 € / 120,50 Sk / kus  
o študijné programy univerzity (CD forma)                                     20 € / 602,50 Sk / kus  
 
Náklady spojené s odoslaním dokladov alebo informácií, ak nie sú zohľadnené v poplatku, sa účtujú podľa 
aktuálneho cenníka poštových služieb. Informácie zasielané e-mailom, faxom alebo telefonicky v súlade s 
metodickým pokynom č. 1/2001 o slobodnom prístupe k informáciám bezplatne. 
 
 
 

Čl. V. 
ZÁVEREČNÁ ČAST 

 
Smernica má účinnosť pre akademický rok 2009/2010.  
Členským štátom je štát EU alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore a Švajčiarskej konfederácie. 
Duálne ceny v € sú uvedené na základe určeného konverzného kurzu, ktorý je 30, 126 SK/ 1 €. 
 
V texte sú použité skratky: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - STU 
STAVEBNÁ FAKULTA STU - SvF 
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