
 

 

 
 

Dodatok číslo 3  
 
k Smernici rektora  
číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014  
Školné a poplatky spojené so štúdiom 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
na akademický rok 2015/2016 
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 
a dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016 
 
Dátum: 07. 06. 2016 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 
 

V Bratislave 07. 06. 2016 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU“) v súlade s § 92 ods. 15 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s článkom 9 ods. 2 Smernice rektora číslo 8/2014-SR Školné a poplatky spojené 
so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 zo dňa 
10. 09. 2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016 vydáva 
tento  
 

dodatok číslo 3  
 

k smernici rektora číslo 8/2014-SR zo dňa 10. 09. 2014  
Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

na akademický rok 2015/2016 
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016 

(ďalej len „dodatok číslo 3“)  
 

Článok I.  

Smernica rektora číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 
04. 03. 2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016 (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 7 bod 1 sa za slová „uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu“ vkladajú slová „podľa 
osobitného predpisu,“. 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie nasledovne: 

„18 § 33 až 35 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

3. V článku 7 bod 3 písmeno d) znie nasledovne: 
„d) správny poplatok za uznávanie dokladov o vzdelaní18 6,50 €“. 

4. V článku 7 v bode 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú nasledovne: 
„e) úhrada nákladov spojených s konaním o uznaní dokladu o vzdelaní18 40 € 
f) úhrada nákladov spojených s konaním o automatickom uznaní   

dokladu o vzdelaní18a 20 €“. 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie nasledovne: 
„18a § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

6. Za článok 8 sa vkladá nový článok 8a, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne: 

„Článok 8a 
Prechodné ustanovenie účinné od  07. júna 2016 

Správne poplatky za uznávanie dokladov o vzdelaní uhradené v období od 1. januára 201621a do 
nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 k tejto smernici sa považujú za správne poplatky za 
uznávanie dokladov o vzdelaní podľa tejto smernice.“.  
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7. Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie nasledovne: 
„21a Účinnosť zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

 

Článok II. 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 3 k smernici rektora je jeho príloha číslo 1, ktorá 
obsahuje „Úplné znenie smernice rektora číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014 - Školné a poplatky 
spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 
- v znení jej dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015, dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016 a dodatku č. 3 
zo dňa 07. 06. 2016“. 

4. Dodatok číslo 3 nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho vydania.  

 

 
 
 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1  
rektor  

 

                                                        
1
 Podpísaný originál dodatku číslo 3 k smernici rektora číslo 8/12014-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 
2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom 
útvare Rektorátu STU.  


