SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
SMERNICA
Č. 9/2006-N
určujúca výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov
s tým súvisiacich
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
pre akademický rok 2007/2008
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 určujú školné, poplatky spojené so štúdiom a poplatky za vydanie iných dokumentov
s tým súvisiacich na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Čl. II.

ŠKOLNÉ
A. ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV Z KRAJÍN EU
1. Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia bez vážneho
dôvodu, je povinný uhradiť školné za každý ďalší rok štúdia.
2. Študenti dennej formy štúdia doktorandských študijných programov školné neplatia.
3. Výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, ktorý sa
uskutočňuje na fakulte, určuje dekan fakulty (čl. 23, bod 3 Štatútu STU v Bratislave, ďalej „štatút“).
4. Rektor môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti v súlade s čl. 23, bod 9
štatútu. Študent podáva písomnú žiadosť o zmenu školného s vyjadrením dekana rektorovi
prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Žiadosť o zmenu školného pre nasledujúci
akademický rok musí byť podaná najneskôr do 30. júna prebiehajúceho akademického roka.
5. Rozhodnutie o znížení, odpustení alebo odložení školného pre nasledujúci akademický rok vydá
rektor najneskôr do 31. júla prebiehajúceho akademického roka.
6. Evidenciu študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia spolu s evidenciou požadovaných a
zaplatených poplatkov za štúdium vedie študijné oddelenie fakulty.
7. Pri určovaní doby štúdia za účelom zistenia prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa postupuje
podľa § 92 ods. 4 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. Školné za každý akademický rok je splatné v dvoch termínoch, platí sa semestrálne. Prvú časť
poplatku (za 1. semester) je povinný uhradiť pred zápisom do ďalšieho roku štúdia. Pri zápise
študent musí predložiť doklad o zaplatení. Druhú časť poplatku je povinný uhradiť a predložiť
doklad o zaplatení študijnému oddeleniu fakulty do konca prvého týždňa 2. semestra.
10.Konanie študenta, ktorý nezaplatil školné a nemal povolený odklad platby alebo zatajil príslušné
informácie (čl. 2, bod 2) sa posudzuje ako disciplinárny priestupok (§ 72 zákona).
11.Výška školného v zmysle bodu 3 čl. 23 Štatútu a podrobnosti o platení školného sa na fakultách
STU určuje príkazom dekana, fakulty ich zverejňujú najneskôr dva mesiace pred termínom
ukončenia prijímania prihlášok na štúdium.
12.Základ pre výpočet školného v zmysle § 92 ods. 1 zákona o VŠ na akademický rok 2007/2008 je
8903, -Sk.

1.

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM V CUDZOM JAZYKU

B. ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV Z KRAJÍN MIMO EU
 Zápisné
 Bc. stupeň – denné štúdium
 Ing. stupeň – denné štúdium
 PhD. stupeň – denné štúdium
 Bc. stupeň – externé štúdium
 Ing. stupeň – externé štúdium
 PhD. stupeň – externé štúdium
 Skúška jazykovej spôsobilosti
 prijímacie konanie
Rektor môže na návrh dekana školné pre cudzincov upraviť.

500,- EUR
5 000,- EUR/rok
5 500,- EUR/rok
6 500,- EUR/rok
1 700,- EUR/rok
1 900,- EUR/rok
2 200,- EUR/rok
500,- EUR
bezplatne

Čl. III.

2.

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
A. POPLATOK
za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
(zohľadňuje skutočné náklady fakulty)
zápisné na štúdium

od 500,- Sk
0 – 500,- Sk

B. VÝKAZ O ŠTÚDIU

100,- Sk/kus

C.
-

POTVRDENIA O ŠTÚDIU NA ŠKOLE
vydávané v slovenskom jazyku na tlačive univerzity
ostatné vydávané v slovenskom jazyku
vydávané v cudzom jazyku, resp. dvojjazyčné

D. POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ŠTÚDIU A ICH KÓPIÍ
VÝPIS ABSOLVOVANÝCH PREDMETOV z databázy:
- v priebehu štúdia:
v slovenskom jazyku
v anglickom jazyku
- po ukončení štúdia:
 v slovenskom jazyku – jeden výpis
 v cudzom jazyku

bezplatne
100,- Sk
200,- Sk

100,-Sk
500,- Sk
bezplatne
300,- Sk

 započítanie kreditov z predchádzajúceho štúdia na vysokej škole

100,- Sk/predmet

 POPLATOK ZA VYBAVOVANIE AGENDY PRE ZAHRANIČNÉ ŠTÚDIUM
Dekan fakulty môže stanoviť poplatok za vybavovanie agendy
pre zahraničné štúdium

200,- Sk

 MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov)
- pre študentov iných vysokých škôl, ak toto štúdium nie je na základe dohody
- pre ostatných uchádzačov

1 000,-Sk/predmet
2 500,-Sk/predmet

E. POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA A ICH KÓPIÍ
- diplom absolventa v slovenskom jazyku
bezplatne
- vysvedčenie o štátnej skúške v slovenskom jazyku
bezplatne
- diplom absolventa v cudzom jazyku (AJ)
1 000,- Sk
- vysvedčenie o štátnej skúške v cudzom jazyku (AJ)
1 000,- Sk
- dodatok k diplomu v cudzom jazyku (AJ)
1 000,- Sk
- vyhotovenie výpisu absolvovaných predmetov z registratúrnych záznamov fakulty:
 v slovenskom jazyku
300,- Sk/stranu
 v cudzom jazyku (AJ)
1 000,- Sk/stranu
- poplatok za vydanie rozhodnutia o uznaní, resp. zamietnutí uznania
dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou VŠ
1 000,- Sk

- dodatok k diplomu v slovensko-anglickej verzii

1 000,- Sk

- POTVRDENIE:
 o ekvivalencii štúdia (nie uznanie dokladov o vzdel. vydaných zahr. VŠ)
 titulu Ing. arch.
- DUPLIKÁT:
 preukazu študenta STU
 vysokoškolského diplomu (výpis z knihy diplomov) + obal
 vysokoškolského diplomu v cudzom jazyku (AJ)
 vysvedčenia o štátnej skúške v slov. jazyku
 vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku (AJ)
 dodatku k diplomu v slovenskom jazyku
 dodatku k diplomu v cudzom jazyku (AJ)
 rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou VŠ
 výkazu o štúdiu /index/
 osvedčenia o získanom ďalšom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
- náhradný obal na výpisy, osvedčenia a iné doklady
- sylabus predmetov
POTVRDENIA Z ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV V SLOV. JAZYKU:
- výpis skúšok a zápočtov
- potvrdenie o štúdiu na STU
- odpis, overená kópia archívneho dokumentu a
vyhľadávanie archívnych dokumentov podľa náročnosti
F. POPLATOK ZA OBHAJOBU DIZERTAČNEJ PRÁCE
pre študentov externej formy štúdia
/poplatok zohľadňuje skutočné náklady fakulty/

800,- Sk
100,- Sk
380,- Sk
550,- Sk
800,- Sk
500,- Sk
1 000,- Sk
700,- Sk
1 000,- Sk
500,- Sk
100,-Sk/dvojstranu
300,- Sk
40,- Sk
100,-Sk/stranu
300,- Sk/stranu
150,- Sk/stranu
od 100,- Sk/stranu

od 5 000,- Sk

Čl. IV.
POPLATKY ZA INÉ DOKUMENTY
- študijné programy fakulty
- študijné programy univerzity (CD forma)

do 100,- Sk/kus
500,- 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 ČASŤ
Smernica má účinnosť pre akademický rok 2007/2008.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., v. r.
rektor STU
Bratislava 1. 1. 2007

