
Dodatok č. 2 
k 

  SMERNICI  č. 5/2007- N 
určujúcej výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov 

s tým súvisiacich 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

pre akademický rok 2008/2009   
(ďalej Smernica) 

 
ktorým sa mení : 

- názov článku II.  písm. A takto : Školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo 
majú trvalý pobyt v členskom štáte*) 

- ods. 3 písm. A článku II.  na: Výšku školného za štúdium študijného programu, ktorý sa 
uskutočňuje na fakulte určuje STU (čl.23 bod 2 Štatútu STU ďalej „Štatút“). Pre akademický 
rok 2008/2009 bola pre jednotlivé fakulty STU určená nasledovná výška školného: 

 
 
ROČNÉ ŠKOLNÉ 
(§ 92 ods. 1 – 7  zákona) 
 

STAVEBNÁ FAKULTA STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory  
výška školného    10 000,-   Sk/ 331,94  €      
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného    10 000,-   Sk/ 331,94  € 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory  
výška školného 10 000,-   Sk/ 331,94   €      
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného    10 000,-   Sk/ 331,94  € 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného:  0.-Sk/ 0 €    
   
 

STROJNÍCKA FAKULTA STU 
a) Ročné školné vo výške 10 000,- Sk / 331,93 € sa stanovuje pre študentov bakalárskeho 

a inžinierskeho štúdia, prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia a pre študentov študujúcich 
súbežne viac študijných programov. 

b) Ročné školné vo výške 2 000,- Sk / 66,38 € sa stanovuje pre študentov, ktorí prekračujú 
štandardnú dĺžku štúdia, ale majú plný počet kreditov okrem kreditov za záverečnú prácu a na 
dokončenie štúdia im zostáva v akademickom roku 2008/2009 iba vykonanie štátnych skúšok. 

c) Ročné školné vo výške 0,- Sk / 0,- € sa stanovuje pre študentov, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku 
štúdia z dôvodu zahraničnej mobility a splnili študijný plán zahraničnej mobility. 

 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
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            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
3. procesné strojníctvo 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
3. procesné strojníctvo 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
2. tepelné energetické stroje a zariadenia 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
4. automatizované výrobné systémy 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
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            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
5. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
6. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
 výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
7. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
9. aplikovaná mechanika 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
10. strojárske technológie a materiály 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
11. manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
 výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
12. nízkopotenciálna energetika 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
13. mechatronika 
výška školného:  a) 10 000,- Sk / 331,93 € 
            b)   2 000,- Sk / 66,38 € 
   c)          0,- Sk / 0,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: 
SjF STU neotvára štúdium v 2. stupni vysokoškolského štúdia v externej forme. 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. aplikovaná mechanika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. metrológia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
7. kvalita produkcie 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
8. strojárske technológie a materiály 
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 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
9. časti a mechanizmy strojov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
10. výrobné stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: všetky ŠP 
 výška školného  2000 .- Sk/  66.- €      
EXTERNÁ  FORMA:  neposkytuje 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  všetky ŠP 
 výška školného 3000.- Sk/ 100  €      
EXTERNÁ  FORMA: neposkytuje 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: všetky ŠP 
 výška školného 0 Sk/ 0 €      
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov  študijného programu: 
1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
 výška školného  10 000 Sk/ 332 €      
2. chemické inžinierstvo 
výška školného  10 000 Sk/ 332.. €      
3. chemické technológie 
výška školného  10 000 Sk/ 332 €      
4. technológia polymérnych materiálov 
výška školného  10 000 Sk/ 332 €      
5. plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov 
výška školného  10 000 Sk/ 332 €  
6. chémia a medicínska chémia 
výška školného  10 000 Sk/ 332 €    
7. potravinárstvo 
výška školného 10 000 Sk/ 332 € 
8. biotechnológia 
výška školného  10 000 Sk/ 332 €      
      
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. chemické technológie 
výška školného  10 000 Sk/ 332 €      
2. potravinárstvo 
výška školného  10 000 Sk/ 332 € 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
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1. technológia polymérnych materiálov 
 výška školného 20 000.Sk/ 664 €      
2. chemické technológie 
 výška školného 20 000 Sk/ ..664. €    
3. automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 
 výška školného 20 000Sk/ ..664 €    
4. chemické inžinierstvo 
 výška školného 20 000 Sk/ 664 €   
5. technická chémia 
 výška školného .20 000Sk/664 €  
6. potraviny, hygiena, kozmetika 
 výška školného 20 000Sk/ 664€      
7. biotechnológia 
 výška školného 20 000Sk/ 664€   
8. výživa a ochrana zdravia 
 výška školného 20 000Sk/ 664€   
9. medicínske inžinierstvo 
 výška školného 20 000Sk/ 664 €      
10. plasty v strojárstve 
 výška školného 20 000Sk/ 664 €  
11. chémia a technológia životného prostredia 
 výška školného 20 000k/.664 €     
12. manažérstvo chemických a potravinárskych podnikov 
 výška školného 20 000Sk/ 664 €      
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 
 výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288.78 €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663.87 €      
2. dizajn výrobkov 
výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288.78 €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663.87€      
3. krajinná architektúra a krajinné plánovanie 
výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288.78  €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663.87 €      
4. priestorové plánovanie a manažment 
výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk/ 288.78  €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk/ 663.87 €      
 
EXTERNÁ  FORMA: neposkytuje 
 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. architektúra  
 výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288,78 €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663,87 €      
2. urbanizmus 
 výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288,78 €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663,87 €      
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3. dizajn výrobkov 
výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288,78 €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663,87 € 
4. interiérový dizajn 
výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288,78 €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663,87 €  
5. priestorové plánovanie a manažment 
výška školného  za 1. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 8.700,-Sk / 288,78  €      
výška školného  za 2. rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia 20.000,-Sk / 663,87 €          
 
EXTERNÁ  FORMA:  neposkytuje 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. architektúra 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
2. urbanizmus 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
3. konštrukcie v architektúre 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
4. obnova architektonického dedičstva 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
5. dizajn 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
6. teória architektúry 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
7. priestorové plánovanie 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
 
 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA:    
Názov študijného programu:   všetky študijné programy  
výška školného  10 000,-  Sk /331,94 € 
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia u študentov,  ktorým na dokončenie štúdia zostáva vykonať 
iba štátnu skúšku v ak. roku 2008/2009   - 2500,- Sk/ 82,98 € 
EXTERNÁ  FORMA:  
Názov študijného programu:  všetky študijné programy 
výška školného  10 000,- Sk/331,94 € 
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia u študentov,  ktorým na dokončenie štúdia zostáva vykonať 
iba štátnu skúšku v ak. roku 2008/2009   - 2500,- Sk/ 82,98 € 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  všetky študijné programy 
výška školného 15 000,-  Sk /497,91 € 

 6



za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia u študentov,  ktorým na dokončenie štúdia zostáva vykonať 
iba štátnu skúšku v ak. roku 2008/2009   - 2500,- Sk /82,98 € 
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  všetky študijné programy 
výška školného 15 000,-  Sk/497,91 €  
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia u študentov,  ktorým na dokončenie štúdia zostáva vykonať 
iba štátnu skúšku v ak. roku 2008/2009   - 2500,- Sk/ 82,98 € 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia:  beplatne 
 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. informatika  
výška školného  
a) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia absolvovanie menej ako troch 
kreditovaných predmetov:         12 000 Sk  / 398,3270 €  
b) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia menej ako 40 kreditov ale 
absolvovanie viac ako dvoch kreditovaných predmetov: 16 000 Sk  / 531,1027 €  
c) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia 40 a viac kreditov: 20 000 Sk  / 
663,8784 €  
2. počítačové systémy a siete 
výška školného  
d) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia absolvovanie menej ako troch 
kreditovaných predmetov:         12 000 Sk  / 398,3270 €  
e) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia menej ako 40 kreditov ale 
absolvovanie viac ako dvoch kreditovaných predmetov: 16 000 Sk  / 531,1027 €  
f) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia 40 a viac kreditov: 20 000 Sk  / 
663,8784 €  
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. informačné systémy   
 výška školného 
a) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia absolvovanie menej ako troch 
kreditovaných predmetov: 
     17 000 Sk / 564,2966 €  
b) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia menej ako 40 kreditov ale 
absolvovanie viac ako dvoch kreditovaných predmetov: 
      21 000 Sk  / 697,0723 €  
c) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia 40 a viac kreditov: 
      25 000 Sk  / 829,8480 €  
2. Počítačové systémy a siete 
výška školného 
d) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia absolvovanie menej ako troch 
kreditovaných predmetov: 
     17 000 Sk / 564,2966 €  
e) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia menej ako 40 kreditov ale 

kreditovaných predmetov: absolvovanie viac ako dvoch 
  21 00    0 Sk  / 697,0723 €  

nenie podmienok skončenia štúdia 40 a viac kreditov: f) študentovi chýba na spl
€        25 000 Sk  / 829,8480 

inierstvo 3.  softvérové inž
výška školného 
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g) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia absolvovanie menej ako troch 
kreditovaných predmetov: 
     17 000 Sk / 564,2966 €  
h) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia menej ako 40 kreditov ale 
absolvovanie viac ako dvoch kreditovaných predmetov: 
      21 000 Sk  / 697,0723 €  
i) študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia štúdia 40 a viac kreditov: 
      25 000 Sk  / 829,8480 €  
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (poznámka: 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     0 Sk  / 0 €  
   
EXTERNÁ  FORMA:  
Názov študijného programu:   

1. aplikovaná Informatika 
2. počítačové systémy a siete 
3. programové systémy 
4. umelá inteligencia  

výška školného  0 Sk  / 0 €  
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ŠKOLNÉ PRE ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA 
(§ 92 ods. 14  zákona) 

 
STAVEBNÁ FAKULTA STU 

 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
SvF STU neotvára externé štúdium v žiadnom študijnom programe 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
SvF STU neotvára externé štúdium v žiadnom študijnom programe 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy  
výška školného       0      Sk/     0     €      
 
 
 

STROJNÍCKA FAKULTA STU 
 

1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. procesné strojníctvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. ergetické strojárstvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
SjF STU neotvára štúdium v 2. stupni vysokoškolského štúdia v externej forme. 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. aplikovaná mechanika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. metrológia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
7. kvalita produkcie 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
8. strojárske technológie a materiály 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
9. časti a mechanizmy strojov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
10. výrobné stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 

neposkytuje 
 
 

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

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - neposkytuje 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia - neposkytuje 
  
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu: 
1. architektúra 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
2. urbanizmus 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
3. konštrukcie v architektúre 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
4. obnova architektonického dedičstva 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
5. dizajn 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
6. teória architektúry 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
7. priestorové plánovanie 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €      
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €      
 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
neposkytuje 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
 

3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu: 

1. aplikovaná Informatika 
2. očítačové systémy a siete 
3. programové systémy 
4. umelá inteligencia  

študijné programy sa zabezpečujú bezplatne. 
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ruší sa  
- ods. 11 písm. A  čl. II 
- ods. 12 čl. II. písm. A sa označuje, ako ods. 11  
- písm. B čl. II sa nahrádza znením takto: Školné pre študentov, ktorí  nie sú občanmi 

členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (§ 92 ods. 9 zákona) 
 

STAVEBNÁ FAKULTA STU 
 

Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy 
výška školného    150 630,-   Sk/     5 000      €      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy  
výška školného    165 693,-   Sk/     5 500      €      
EXTERNÁ  FORMA: neotvára  
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy 
výška školného    195 819,-   Sk/     6 500      €      
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného    195 819,-   Sk/     6 500      €      
 
Výučba v cudzom jazyku  (anglický jazyk) 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného     150 630,-   Sk/    5 000,-   €      
EXTERNÁ  FORMA:  neotvára  
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného    165 693,-   Sk/   5 500  €           
EXTERNÁ  FORMA: neotvára 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného    195 819,-   Sk/     6 500      €      
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
Názov študijného programu: pre všetky študijné programy a odbory 
výška školného    195 819,-   Sk/     6 500      €      

 
 
 

STROJNÍCKA FAKULTA STU 
Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
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2. mechatronika 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. procesné strojníctvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. procesné strojníctvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. tepelné energetické stroje a zariadenia 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. automatizované výrobné systémy 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
6. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
7. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
9. aplikovaná mechanika 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
10. strojárske technológie a materiály 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
11. manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
12. nízkopotenciálna energetika 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
13. mechatronika 
výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára   
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. aplikovaná mechanika 
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 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. metrológia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
7. kvalita produkcie 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
8. strojárske technológie a materiály 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
9. časti a mechanizmy strojov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
10. výrobné stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
2. mechatronika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
3. aplikovaná mechanika 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
5. metrológia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
7. kvalita produkcie 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
8. strojárske technológie a materiály 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
9. časti a mechanizmy strojov 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
10. výrobné stroje a zariadenia 
 výška školného:  0,- Sk / 0,00 € 
 
 
Výučba v cudzom jazyku (jazyk anglický) 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. automobily, lode a spaľovacie motory 
 výška školného:  150 630,- Sk / 5 000,00 € 
2. mechatronika 
výška školného:  150 630,- Sk / 5 000,00 € 
3. procesné strojníctvo 
výška školného:  150 630,- Sk / 5 000,00 € 
4. strojárska výroba a manažérstvo kvality 
výška školného:  150 630,- Sk / 5 000,00 € 
5. energetické strojárstvo 
výška školného:  150 630,- Sk / 5 000,00 € 
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 
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výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
2. tepelné energetické stroje a zariadenia 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
4. automatizované výrobné systémy 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
5. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
6. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
7. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
9. aplikovaná mechanika 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
10. strojárske technológie a materiály 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
11. manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
12. nízkopotenciálna energetika 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
13. mechatronika 
výška školného:  165 693,- Sk / 5 500,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára  
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia (Spravidla v anglickom jazyku) 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. dopravná technika 
 výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
2. mechatronika 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
3. aplikovaná mechanika 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
4. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
5. metrológia 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
6. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
7. kvalita produkcie 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
8. strojárske technológie a materiály 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
9. časti a mechanizmy strojov 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
10. výrobné stroje a zariadenia 
výška školného:  195 819,- Sk / 6 500,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: neotvára  
 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
Výšku školného určuje smernica rektora 5/2007-N 
 

 
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 

 
Výučba v cudzom jazyku  - anglický jazyk 
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1. Stupeň vysokoškolského štúdia 
Denná  forma: 
Názov študijného programu: 
inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií 
 výška školného  5 000.- €      
 

 
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 

Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  všetky ŠP 
výška školného : bez poplatkov 
EXTERNÁ  FORMA:  neposkytuje 
  
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:   všetky ŠP 
výška školného : bez poplatkov 
EXTERNÁ  FORMA: neposkytuje 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:   všetky ŠP 
výška školného : bez poplatkov 
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  všetky ŠP 
výška školného v 1. roku štúdia 15.000,-Sk / 497,90 €     
výška školného v 2.-5. roku štúdia 10.000,-Sk / 331,93 €  
 
 
Výučba v cudzom jazyku  (jazyk anglický) 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: neposkytuje 
EXTERNÁ  FORMA: neposkytuje 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 
1. architektúra  
výška školného 165.693,-Sk / 5.500,00 €    
2. urbanizmus 
výška školného 165.693,-Sk / 5.500,00 €    
3. dizajn výrobkov  
výška školného 165.693,-Sk / 5.500,00 €  
4. interiérový dizajn  
výška školného 165.693,-Sk / 5.500,00 € 
EXTERNÁ  FORMA: neposkytuje 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:   všetky otvárané ŠP 
výška školného 195.819,-Sk / 6.500,00 €      
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  všetky otvárané ŠP 
výška školného 195.819,-Sk / 6.500,00 €      
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MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
Výučba v slovenskom jazyku 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia  
DENNÁ  FORMA: bezplatne 
EXTERNÁ  FORMA:  bezplatne 
 
2. STUPEŇ vysokoškolského štúdia :  
DENNÁ  FORMA: bezplatne 
EXTERNÁ  FORMA:  bezplatne 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia: 
DENNÁ  FORMA: bezplatne 
EXTERNÁ  FORMA:  bezplatne 
 
 
Výučba v cudzom jazyku  - anglický jazyk 
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 150 630 Sk/ 5000,- €      
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  
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 150 630,- Sk/ 5000,- €      
 
 
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 

 16



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 165 693.- Sk/ 5500,- €      
 
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 165 693.- Sk / 5500,- €     
 
 
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 195 819.- Sk/ 6500,- €     
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  
7. Technické materiály 
8. Priemyselné manažérstvo 
9. Integrovaná bezpečnosť 
10. Didaktika technických profesijných predmetov 
11. Strojárske technológie a materiály 
12. Automatizácia a informatizácia procesov 
 
výška školného 195 819.- Sk / 6500,- €     
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FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
 
Výučba v slovenskom jazyku 
Platí to isté čo pre občanov členského štátu. 
 
Výučba v cudzom jazyku (uviesť konkrétny jazyk) 
V akademickom roku 2008/2009 sa neposkytuje. 
 
 
1. Prijímacie konanie pre uchádzačov je bezplatné. 
2. Študent v rámci prijímacieho konania je povinný skúškou preukázať jazykovú spôsobilosť na 
štúdium. Poplatok za jazykovú skúšku je 500.- € 
3. Študent platí ročné školné za každý započatý rok štandardnej aj nadštandardnej dĺžky štúdia. 
4. Študent je povinný dokladovať zaplatenie školného na daný akademický rok pri svojim zápise na 
štúdium v danom akademickom roku.  
5. 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 2008/2009 bola pre jednotlivé fakulty STU určená nasledovná výška školného: 
 
 
Ostatné ustanovenia Smernice č. 5/2007-N zo dňa 30. 11. 2007 v znení Dodatku č. 1 nie sú týmto 
dodatkom dotknuté. 
 
*) Členským štátom je štát EU alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie. 
 
V texte sú použité skratky: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - STU 
STAVEBNÁ FAKULTA STU - SvF 
STROJNÍCKA FAKULTA STU - SjF 
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU - FEI 
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU- FCHPT 
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU- FA 
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU- MTF 
FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAĆNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU-FIIT 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
                             rektor 

 
 
Bratislava 16. 9. 2008 
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