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č. 6226/2013 

V  Bratislave dňa 7. augusta 2013 

 

Metodické usmernenie 

k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení platnom od 1. januára 2013 

 

V súvislosti so zmenou zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zákonom č. 455/2012 Z. z., t. j. s účinnosťou od 1. januára 2013 (ďalej 

len „zákon“). 

v y d á v a m 

nasledovné 

m e t o d i c k é   u s m e r n e n i e: 

(1) V zmysle § 113af zákona „Prechodné ustanovenia k právnym úpravám zákona účinným 

od 1. Januára 2013“, konkrétne § 113af ods. 5 zákona sa výška ročného školného na študijné 

programy na akademický rok 2013/2014 určí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012. Pri 

aplikácii § 92 zákona „Školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole“ to znamená, 

že Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) je oprávnená požadovať výšku 

školného podľa „Smernice rektora č. 6/2012-N Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akad. rok 

2013/2014“ zo dňa 19.9.2012 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 26.3.2013 a dodatku č. 2 zo dňa 

16.7.2013 (ďalej len „smernica z roku 2012“).  

V praxi to znamená, že STU nebude na akademický rok 2013/2014 vydávať „novú“ smernicu a fakulty 

STU a Ústav manažmentu STU (čo sa týka výšky školného, nie však povinnosti uhradiť ročné školné - 

viď. bod 2 tohto metodického ustanovenia) sa budú riadiť smernicou z roku 2012. Pre úplnosť 

je potrebné uviesť, že aj napriek skutočnosti, že dodatky číslo 1 a 2 k smernici z roku 2012 boli vydané 

až v roku 2013, výška školného bola určená na základe a v súlade so zákonom účinným 

do 31.12.2012.  

(2) V zmysle prechodných ustanovení § 113af ods. 6 zákona povinnosť uhradiť ročné školné podľa 

zákona účinného od 1. januára 2013 vzniká najskôr od 1. septembra 2013. 

V praxi to znamená, že STU je oprávnená od akad. roka 2013/2014 požadovať od študentov školné 

už len v zmysle ustanovení zákona účinného od 1. januára 2013; pričom výška školného je určená 

smernicou podľa bodu (1) tohto metodického usmernenia. 

Inými slovami vyjadrené, iba v prípade, ak študentovi od 1. septembra 2013 na základe zákona 

vznikne alebo naďalej trvá povinnosť uhradiť ročné školné, výška tohto ročného školného sa bude 

riadiť smernicou z roku 2012.  

V prípade, ak študentovi od 1. septembra 2013 na základe zákona zanikne povinnosť uhradiť ročné 

školné, fakulty STU a Ústav manažmentu STU nebudú od študenta žiadať úhradu školného, a to 

napriek skutočnosti, že v prípade „takéhoto“ študenta je v smernici z roku 2012 určená konkrétna 

výška ročného školného.  
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Fakulty STU a Ústav manažmentu STU budú požadovať od 1. septembra 2013 úhradu ročného 

školného v prípadoch uvedených v  prílohe číslo 1 a v prílohe číslo 2 tohto metodického usmernenia, 

pričom: 

a) príloha číslo 1 upravuje povinnosť uhradiť ročné školné v prípade študentov, ktorí sú občanmi 

členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarskej konfederácie 

(ďalej len „členský štát“) alebo majú trvalý pobyt v členskom štáte (ďalej tiež „Študent 1“- viď 

bod 3 tohto metodického usmernenia), 

b) príloha číslo 2 upravuje povinnosť uhradiť ročné školné v prípade študentov, ktorí 

nie sú občanmi členských štátov ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (ďalej tiež „Študent 2“ 

- viď bod 4 tohto metodického usmernenia). 

(3) Študenti, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu 

sa od 1. januára 2013 na účely § 92 zákona považujú za občanov Slovenskej republiky (§ 92 ods. 11 

zákona), to znamená za študentov, ktorí sú občanmi členských štátov alebo majú trvalý pobyt 

v členskom štáte (Študent 1). 

(4) Študenti, ktorí sú občanmi Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, 

Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej  republiky a Ukrajiny a nemajú trvalý pobyt 

v členskom štáte sa od 1. januára 2013 na účely § 92 zákona považujú za študentov, ktorí 

nie sú občanmi členských štátov, ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (Študent 2).  

(5) Školné a poplatky študentov, ktorí študujú v rámci medzištátnych zmlúv (štipendisti vlády Slovenskej 

republiky) sa riadia ustanoveniami príslušnej medzištátnej zmluvy. 

(6) Všetci študenti bez ohľadu na občianstvo a trvalý pobyt (Študent 1 aj Študent 2) v dennej forme 

štúdia v štátnom jazyku študujú od 1. septembra 2013 počas štandardnej dĺžky štúdia (ďalej len 

„ŠDŠ“) bezplatne; ich štúdium bude hradené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Povinnosť platiť školné im vzniká len z dôvodu 

súbežného štúdia (§ 92 ods. 5 zákona) a z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia (§ 92 ods. 6 

zákona).  

(7) STU je oprávnená požadovať školné v osobitnej výške za štúdium v dennej forme štúdia, 

ak sa študijný program uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku (ďalej len „cudzí jazyk“) 

najskôr od študentov prijatých v akad. roku 2014/2015, ktorí 

a) sú občanmi členských štátov alebo majú trvalý pobyt v členskom štáte (Študent 1) len v prípade, 

ak bude splnená podmienka určená v § 92 ods. 8 zákona; v praxi to znamená, že študent musí 

mať na výber alternatívu, t.j. buď bezplatné štúdium v štátnom jazyku (aspoň jeden predmet 

študijného programu je vyučovaný v štátnom jazyku) alebo hradené štúdium výlučne v cudzom 

jazyku; STU musí skúmať, či ktorákoľvek verejná vysoká škola alebo štátna vysoká škola 

v príslušnom akademickom roku prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore 

a v rovnakom stupni štúdia,  

b) nie sú občanmi členských štátov ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (Študent 2), nemusí 

byť splnená podmienka uvedená v písm. a) tohto bodu. 

(8) Všetci študenti bez ohľadu na občianstvo a trvalý pobyt (Študent 1 aj Študent 2) a bez ohľadu 

na jazyk štúdia v externej forme štúdia od 1. septembra 2013 majú povinnosť platiť školné v každom 

akademickom roku; študent platí všetky roky počas trvania ŠDŠ školné určené pre externú formu 
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v  akad. roku, kedy jeho štúdium začalo; po prekročení ŠDŠ platí výšku školného určenú pre príslušný 

akad. rok za prekročenie ŠDŠ v externej forme; výška ročného školného je obmedzená opatrením 

ministerstva. 

(9) Študenti, ktorí nie sú občanmi členských štátov ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte 

(Študent 2) prijatí pred akad. rokom 2014/2015: 

a) v dennej forme štúdia v štátnom jazyku platili školné v osobitnej výške, od 1. septembra 2013 

prestávajú platiť školné, študujú bezplatne podľa bodu 6 tohto metodického usmernenia, 

b) v dennej forme štúdia v cudzom jazyku platili školné v osobitnej výške, od 1. septembra 2013 

prestávajú platiť školné, považujú sa za zapísaných na štúdium študijného programu, ktorý 

sa uskutočňuje aj štátnom jazyku v zmysle § 113af ods. 6 zákona (akoby aspoň jeden predmet 

študijného programu bol vyučovaný v štátnom jazyku); v praxi to znamená, že študujú bezplatne 

podľa bodu 6 tohto metodického usmernenia,  

c) v externej forme štúdia bez ohľadu na jazyk štúdia platili školné v osobitnej výške, od 

1. septembra 2013 platia školné určené pre externú formu štúdia, ktorého výška je obmedzená 

opatrením ministerstva podľa bodu 8 tohto metodického opatrenia. V praxi to znamená, že sa 

im upraví výška školného podľa smerníc rektora účinných v akad. roku, kedy ich štúdium 

začalo. 

 

 

v.r.1 

doc. Ing. František Horňák, PhD. 
prorektor 

 

 

                                                           
1) Originál podpísaného „Metodického usmernenia k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom 

od 1. januára 2013” č. 6226/2013 zo dňa 7. augusta 2013 je uložený a k nahliadnutiu prístupný 

na Útvare vzdelávania a starostlivosti o študentov Rektorátu STU. 



Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení platnom od 1. januára 2013 
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Prehľad povinnosti platiť školné od 1. septembra 2013 pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo majú trvalý pobyt v členskom štáte vrátane občanov, 
ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí (Študent 1) 

Denná forma Externá forma 

Študent prijatý pred akad. rokom 
2014/2015 (vrátane prijatých v akad. 

roku 2013/2014) 

Študent prijatý v akad. roku 
2014/2015 a neskôr 

Študent prijatý pred akad. rokom 
2014/2015 (vrátane prijatých v akad. 

roku 2013/2014) 

Študent prijatý v akad. roku 
2014/2015 a neskôr 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

 bezplatné 
štúdium počas 
ŠDŠ (štúdium 
hradené z dotácie 
ministerstva) 

 platí za 
súbežné štúdium 
(§ 92 ods. 5 
zákona) 

 platí za 
prekročenie ŠDŠ 
(§ 92 ods. 6 
zákona) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona ) 

Považuje sa za 
štúdium 
v štátnom jazyku 
(prechodné 
ustanovenie 
§ 113af ods. 6 
zákona) 

 bezplatné 
štúdium počas 
ŠDŠ 

 platí za 
súbežné štúdium 
(§ 92 ods. 5 
zákona) 

 platí za 
prekročenie ŠDŠ 
(§ 92 ods. 6 
zákona) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

 bezplatné 
štúdium počas 
ŠDŠ (štúdium 
hradené z dotácie 
ministerstva) 

 platí za 
súbežné štúdium 
(§ 92 ods. 5 
zákona) 

 platí za 
prekročenie ŠDŠ 
(§ 92 ods. 6 
zákona) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

 ak je splnená 
podmienka § 92 
ods. 8 zákona 
platí v každom 
akad. roku školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok 

výška školného 
nie je obmedzená 
(§ 92 ods. 3 
zákona) 

 ak nie je 
splnená 
podmienka § 92 
ods. 8 zákona 
postupuje sa ako 
keby študoval 
v štátnom jazyku  

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona 
účinného do 
31.12.2012) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona 
účinného do 
31.12.2012) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

Vysvetlivky: 
ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia



Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení platnom od 1. januára 2013 
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Prehľad povinnosti platiť školné od 1. septembra 2013 pre študentov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte vrátane občanov 
Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej  republiky a Ukrajiny (Študent 2) 

Denná forma Externá forma 

Študent prijatý pred akad. rokom 
2014/2015 (vrátane prijatých v akad. 

roku 2013/2014) 

Študent prijatý v akad. roku 
2014/2015 a neskôr 

Študent prijatý pred akad. rokom 
2014/2015 (vrátane prijatých v akad. 

roku 2013/2014) 

Študent prijatý v akad. roku 
2014/2015 a neskôr 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

Štúdium 
v štátnom jazyku 

Štúdium 
v cudzom jazyku 

 bezplatné 
štúdium počas 
ŠDŠ (štúdium 
hradené z dotácie 
ministerstva) 

 platí za 
súbežné štúdium 
(§ 92 ods. 5 
zákona) 

 platí za 
prekročenie ŠDŠ 
(§ 92 ods. 6 
zákona) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona)  

Považuje sa za 
štúdium 
v štátnom jazyku 
(prechodné 
ustanovenie 
§ 113af ods. 6 
zákona) 

 bezplatné 
štúdium počas 
ŠDŠ 

 platí za 
súbežné štúdium 
(§ 92 ods. 5 
zákona) 

 platí za 
prekročenie ŠDŠ 
(§ 92 ods. 6 
zákona) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona)  

 bezplatné 
štúdium počas 
ŠDŠ (štúdium 
hradené z dotácie 
ministerstva) 

 platí za 
súbežné štúdium 
(§ 92 ods. 5 
zákona) 

 platí za 
prekročenie ŠDŠ 
(§ 92 ods. 6 
zákona) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

 platí v každom 
akad. roku školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 8 
zákona) 

výška školného 
nie je obmedzená 
(§ 92 ods. 3 
zákona) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
(za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona 
účinného do 
31.12.2012) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
(za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona 
účinného do 
31.12.2012) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
(za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

 platí všetky 
roky štúdia počas 
ŠDŠ školné určené 
v smernici pre 
akad. rok, kedy 
jeho štúdium 
začalo (§ 92 ods. 
16 zákona) 

 po prekročení 
ŠDŠ platí školné 
určené na 
príslušný akad. 
rok (§ 92 ods. 16 
zákona) 
(za prekročenie 
ŠDŠ v externej 
forme) 

výška školného je 
obmedzená (§ 92 
ods. 3 zákona) 

Vysvetlivky: 
ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia 


