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VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 
 
 
 
V súlade s § 92 ods. 3 a ods. 13 a § 113a ods. 7 až 12 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých 
školách)  určujem výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave ( ďalej len STU)  a jej fakultách pre akademický rok 2010/2011 takto:  
 

A. ŠKOLNÉ 
 

A. 1.   Školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú 
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie  
(ďalej len členské štáty) 
 

1. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok.  
2. Študent, ktorý je občanom členského štátu (ďalej len študent 1) v dennej forme štúdia,  

ak  neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí.  
3. Študent 1, ktorý bol prijatý na bezplatné študijné programy v externej forme, školné neplatí.  
4. Študent 1 dennej formy štúdia doktorandských študijných programov, ktorý bol prijatý na 

doktorandské štúdium do 31. 8. 2007 školné neplatí.  
5. Študent 1, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 

programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné 
školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku. 
V takomto prípade je študent 1 povinný písomne oznámiť  študijnému oddeleniu a to najneskôr 
v termíne do 30. septembra, v ktorom študijnom programe bude v danom akademickom roku 
študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.  Študent 1, ktorý sa 
opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení, je 
povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu 
kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom 
zapísaní.    

6. Študent 1, ktorý študuje študijný program poskytovaný STU dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka 
štúdia, je povinný uhradiť STU ročné školné za každý ďalší rok štúdia. Pri určovaní doby štúdia za 
účelom zistenia prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa postupuje podľa § 92 ods. 6 a 113a ods. 10 
zákona o vysokých školách. Žiadosť o zmenu platby školného musí študent 1 podať na príslušnom 
študijnom oddelení najneskôr do 30. septembra. 

7. Doklad o zaplatení školného za príslušný akademický rok je študent 1 povinný predložiť študijnému 
oddeleniu najneskôr v deň zápisu.  

8. Konanie študenta 1, ktorý nezaplatil školné riadne a včas, alebo zatajil príslušné informácie, ktoré 
sú rozhodujúce pre určenie povinnosti platiť školné, je disciplinárnym priestupkom v súlade s § 72 
zákona o vysokých školách.  

9. Základ pre výpočet školného v zmysle § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách na akademický rok 
2010/2011 je 305 € (9188,43 Sk)  

10. Pre akademický rok 2010/2011 pre jednotlivé fakulty STU je určená výška takto:  
 
 

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 

výška školného            400,00 € / 12 054,40 Sk 
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EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. architektonické konštrukcie a projektovanie 
2. environmentálne staviteľstvo 
3. geodézia a kartografia 
4. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
5. krajinárstvo a krajinné plánovanie 
6. nosné konštrukcie pozemných stavieb 
7. pozemné stavby a architektúra 
8. technické zariadenia budov 
9. technika prostredia budov 
10. technológia stavieb 
11. vodné stavby a vodné hospodárstvo 

výška školného            400,00 € / 12 054,40 Sk      
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA    (poznámka: platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007) 
Názov študijného programu: 

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. aplikovaná mechanika 
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo 
5. geodézia a kartografia 
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. aplikovaná matematika 

výška školného               bezplatne 
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. aplikovaná mechanika 
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo 
5. geodézia a kartografia 
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. aplikovaná matematika 

výška školného         bezplatne 
 

 
STROJNÍCKA FAKULTA STU 

1. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. energetické strojárstvo 
3. procesná a environmentálna technika 
4. aplikovaná mechanika a mechatronika 
5. výrobné systémy a manažérstvo kvality 
6. strojárske technológie a materiály 
7. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
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výška školného         500 € / 15 063,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. energetické strojárstvo 
3. procesná a environmentálna technika 
4. aplikovaná mechanika a mechatronika 
5. výrobné systémy a manažérstvo kvality 
6. strojárske technológie a materiály 
7. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

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

1. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo  
2. automobily, lode a spaľovacie motory 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
4. tepelné energetické stroje a zariadenia 
5. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
6. strojárske technológie a materiály 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. meranie a skúšobníctvo 
11. kvalita produkcie v strojárskych podnikoch 

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

1. dopravná technika 
2. časti a mechanizmy strojov 
3. strojárske technológie a materiály 
4. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
5. fluidné stroje a zariadenia 
6. procesná technika 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. metrológia 
11. kvalita produkcie 

výška školného         bezplatne 
 
EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu: 

1. dopravná technika 
2. časti a mechanizmy strojov 
3. strojárske technológie a materiály 
4. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
5. fluidné stroje a zariadenia 
6. procesná technika 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. metrológia 
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11. kvalita produkcie 
výška školného         bezplatne 
 
 

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 sa 
 
 
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 sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu (všetky študijné programy):  

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

výška školného         bezplatne 
 
EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu (všetky študijné programy):  

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

výška školného         500 € / 15 063,00 Sk 
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
2. chemické inžinierstvo 
3. chémia, medicínska chémia a chemické materiály 
4. biotechnológia a potravinárska technológia 
5. výživa, kozmetika a ochrana zdravia 
6. inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií 

výška školného         350 € / 10 544,10 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA  
Názov študijného programu: 

1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
2. chémia, medicínska chémia a chemické materiály 
3. biotechnológia a potravinárska technológia 

 výška školného         350 € / 10 544,10 Sk      
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. prírodné a syntetické polyméry 
2. chemické technológie 
3. automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 
4. chemické inžinierstvo 
5. technická chémia 
6. potraviny, hygiena, kozmetika 
7. biotechnológia a biochémia 
8. výživa a ochrana zdravia 
9. environmentálna chémia a technológia 
10. ochrana materiálov a objektov dedičstva 

výška školného          700 € / 21 088,20 Sk        
EXTERNÁ  FORMA         neotvára sa 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu: (Platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007) 

1. chemická fyzika 
2. anorganická chémia 
3. organická chémia 
4. analytická chémia 
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5. fyzikálna chémia 
6. makromolekulová chémia 
7. teoretická a počítačová chémia 
8. biochémia 
9. environmentálne inžinierstvo 
10. riadenie procesov 
11. chemické inžinierstvo 
12. anorganické technológie a materiály 
13. organická technológia a technológia palív 
14. technológia polymérnych materiálov 
15. chémia a technológia požívatín 
16. biotechnológia          

výška školného         1 000 € / 30 126 Sk 
 
EXTERNÁ  FORMA  
Názov študijného programu: (Platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007) 

1. chemická fyzika 
2. anorganická chémia 
3. organická chémia 
4. analytická chémia 
5. fyzikálna chémia 
6. makromolekulová chémia 
7. teoretická a počítačová chémia 
8. biochémia 
9. environmentálne inžinierstvo 
10. riadenie procesov 
11. chemické inžinierstvo 
12. anorganické technológie a materiály 
13. organická technológia a technológia palív 
14. technológia polymérnych materiálov 
15. chémia a technológia požívatín        

výška školného         1 000 € / 30 126 Sk 
 

 
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 

výška školného v 1. stupni štúdia                                                                          700 € / 21 088,20 Sk      
EXTERNÁ  FORMA         neotvára sa 
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. architektúra      
2. urbanizmus 
3. dizajn    

výška školného v 2. stupni štúdia                                                                           800 € / 24 100,80 Sk     
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (poznámka: platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007):  bezplatne 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. architektúra   



 7

2. urbanizmus    
3. konštrukcie v architektúre    
4. obnova architektonického dedičstva   
5. dizajn 
6. teória architektúry   

výška školného ročne                500 € / 15 063,00 Sk 
 
 
Výučba v cudzom jazyku - anglický jazyk (výška školného platí počas štandardnej i nadštandardnej dĺžky 
štúdia študijného programu) 
 
1. STUPEŇ vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

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

1. architektúra  
2. urbanizmus  
3. dizajn  

výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk  
EXTERNÁ FORMA:         neotvára sa 
 
 
3. STUPEŇ vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra   
2. urbanizmus    
3. konštrukcie v architektúre    
4. obnova architektonického dedičstva   
5. dizajn 
6. teória architektúry   

výška školného         6 000 € / 180 756,00 Sk  
 
EXTERNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra   
2. urbanizmus    
3. konštrukcie v architektúre    
4. obnova architektonického dedičstva   
5. dizajn 
6. teória architektúry   

výška školného         6 000 € / 180 756,00 Sk 
 

 
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 

1. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle     
2. materiálové inžinierstvo  
3. výrobné zariadenia a systémy 
4. počítačová podpora výrobných technológií      
5. výrobné technológie      
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6. priemyselné manažérstvo      
7. personálna práca v priemyselnom podniku     
8. kvalita produkcie      
9. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
10. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch    

výška školného             500 € / 15 063,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle     
2. materiálové inžinierstvo  
3. výrobné zariadenia a systémy 
4. počítačová podpora výrobných technológií      
5. výrobné technológie      
6. priemyselné manažérstvo      
7. personálna práca v priemyselnom podniku     
8. kvalita produkcie      
9. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
10. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch    

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

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle         
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy    
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhu a výroby    
7. tvárnenie   
8. zváranie     
9. priemyselné a umelecké zlievarenstvo     
10. priemyselné manažérstvo    
11. inžinierstvo kvality produkcie 
12. integrovaná bezpečnosť 
13. učiteľstvo technických profesijných predmetov 

výška školného             600 € / 18 075,60 Sk        
 
EXTERNÁ  FORMA  
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle         
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy    
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhu a výroby    
7. tvárnenie   
8. zváranie     
9. priemyselné a umelecké zlievarenstvo     
10. priemyselné manažérstvo    
11. inžinierstvo kvality produkcie  
12. integrovaná bezpečnosť  
13. učiteľstvo technických profesijných predmetov  

výška školného             600 € / 18 075,60 Sk        
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (poznámka: platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007): 
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Názov študijného programu:  
1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov     
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             700 € / 21 088,20 Sk    
     
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov    
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             1500 € / 45 189,00 Sk        
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
1. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. informatika 
2. počítačové a komunikačné systémy a siete 
3. počítačové systémy a siete 

výška školného          800 € / 24 100,80 Sk  
EXTERNÁ  FORMA:           neotvára sa 
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. informačné systémy 
2. počítačové a komunikačné systémy a siete 
3. softvérové inžinierstvo 

výška školného           1 000 € / 30 126,00 Sk  
EXTERNÁ  FORMA           neotvára sa 
 
 
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   

výška školného             1 100 € / 33 138,60 Sk       
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika     
2. počítačové systémy a siete       
3. programové systémy    
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výška školného              1 100 € / 33 138,60 Sk       
ÚSTAV MANAŽMENTU STU 

1. stupeň   vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu 

1. priestorové plánovanie 
DENNÁ FORMA        350 € / 10 544,10 Sk 
EXTERNÁ FORMA        neotvára sa 
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu 
DENNÁ FORMA 

1. priestorové plánovanie       
2. ekonomika a riadenie stavebníctva       

výška školného         350 € / 10 544,10 Sk 
 
EXTERNÁ FORMA 

1. ekonomika a riadenie stavebníctva       
výška školného         350 € / 10 544,10 Sk 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia (platí pre študentov prijatých po 1.9.2007) 
Názov študijného programu 

1. priestorové plánovanie 
2. odvetvové a prierezové ekonomiky 

DENNÁ FORMA 
výška školného         bezplatne 
EXTERNÁ FORMA 
výška školného         bezplatne 
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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 sa 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia       neotvára sa 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb     
2. aplikovaná mechanika    
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo   
5. geodézia a kartografia     
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb   
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. aplikovaná matematika 

výška školného         bezplatne     
 
 

STROJNÍCKA FAKULTA STU 
1. stupeň vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. energetické strojárstvo 
3. procesná a environmentálna technika 
4. aplikovaná mechanika a mechatronika 
5. výrobné systémy a manažérstvo kvality 
6. strojárske technológie a materiály 
7. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

výška školného         bezplatne 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia        neotvára sa 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. dopravná technika 
2. časti a mechanizmy strojov 
3. strojárske technológie a materiály 
4. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
5. fluidné stroje a zariadenia 
6. procesná technika 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. metrológia 
11. kvalita produkcie 

výška školného          bezplatne 
 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia       neotvára sa 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia       neotvára sa 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

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

výška školného       bezplatne 
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
2. chémia, medicínska chémia a chemické materiály 
3. biotechnológia a potravinárska technológia 

výška školného:         bezplatne 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia      neotvára sa 
 
 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia      neotvára sa 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia      neotvára sa 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. architektúra 
2. urbanizmus 
3. konštrukcie v architektúre 
4. obnova architektonického dedičstva 
5. dizajn 
6. teória architektúry 

výška školného v každom roku štúdia       500 € / 15 063,00 Sk      
 

 
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 

1. stupeň vysokoškolského štúdia                                                                neotvára sa 
2. stupeň vysokoškolského štúdia                                                                neotvára sa 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov    
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             1500 € / 45 189,00 Sk        
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FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia      neotvára sa 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia       neotvára sa 
 
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      
 
 

ÚSTAV MANAŽMENTU STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia      neotvára sa 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
Názov študijného programu:  

1. ekonomika a riadenie stavebníctva 
výška školného         400 € / 12 050,40 Sk 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
Názov študijného programu:  

1. odvetvové a prierezové ekonomiky  
2. priestorové plánovanie 

výška školného         3 500 € / 105 441,00 Sk 
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A. 2.   Školné pre študentov, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo  štátov, 
ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej 
konfederácie (ďalej len členské štáty) 

 
 

1. Študent, ktorý nie je občanom členského štátu alebo nemá trvalý pobyt v členskom štáte (ďalej len 
študent 2) platí  ročné školné za každý začatý rok štúdia (v štandardnej aj nadštandardnej dĺžke).  

2. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok.  
3. Doklad o zaplatení školného za príslušný akademický rok je študent 2 povinný predložiť študijnému 

oddeleniu najneskôr v deň zápisu.  
4. Konanie študenta 2, ktorý nezaplatil školné riadne a včas, alebo zatajil príslušné informácie, ktoré 

sú rozhodujúce pre určenie povinnosti platiť školné, je disciplinárnym priestupkom v súlade s § 72 
zákona o vysokých školách.  

5. Základ pre výpočet školného v zmysle § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách na akademický rok 
2010/2011 je 350 € ( 9188,43 Sk)  

6. Pre akademický rok 2010/2011 pre jednotlivé fakulty STU je určená výška školného pre študenta 2 
takto:  

 
 

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 sa  
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu 

1. architektonické konštrukcie a projektovanie 
2. environmentálne staviteľstvo 
3. geodézia a kartografia 
4. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
5. krajinárstvo a krajinné plánovanie 
6. nosné konštrukcie pozemných stavieb 
7. pozemné stavby a architektúra 
8. technické zariadenia budov 
9. technika prostredia budov 
10. technológia stavieb 
11. vodné stavby a vodné hospodárstvo 

výška školného           5 500 € / 165 693,00 Sk 
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu  

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. aplikovaná mechanika 
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo 
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5. geodézia a kartografia 
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. aplikovaná matematika 

výška školného            6 500 €  / 195 819,00  Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. aplikovaná mechanika 
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo 
5. geodézia a kartografia 
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. 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 
 výška školného                 5 000 €  / 150 630,00 Sk 
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa  
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA        neotvára sa 
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. aplikovaná mechanika 
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo 
5. geodézia a kartografia 
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. aplikovaná matematika 

výška školného:              6 500 €  / 195 819,00 Sk      
 
EXTERNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu: 

1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
2. aplikovaná mechanika 
3. vodohospodárske inžinierstvo 
4. krajinárstvo 
5. geodézia a kartografia 
6. teória a konštrukcie pozemných stavieb 
7. teória a technika prostredia budov 
8. technológia stavieb 
9. aplikovaná matematika 
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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. energetické strojárstvo 
3. procesná a environmentálna technika 
4. aplikovaná mechanika a mechatronika 
5. výrobné systémy a manažérstvo kvality 
6. strojárske technológie a materiály 
7. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

výška školného:         6 000 € / 180 756,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. automobily, lode a spaľovacie motory 
2. energetické strojárstvo 
3. procesná a environmentálna technika 
4. aplikovaná mechanika a mechatronika 
5. výrobné systémy a manažérstvo kvality 
6. strojárske technológie a materiály 
7. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

výška školného         6 000 € / 180 756,00 Sk  
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
2. automobily, lode a spaľovacie motory 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
4. tepelné energetické stroje a zariadenia 
5. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
6. strojárske technológie a materiály 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. meranie a skúšobníctvo 
11. kvalita produkcie v strojárskych podnikoch 

výška školného         7 000 € / 210 882,00 Sk   
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. dopravná technika 
2. časti a mechanizmy strojov 
3. strojárske technológie a materiály 
4. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
5. fluidné stroje a zariadenia 
6. procesná technika 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. metrológia 
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11. kvalita produkcie 
výška školného          8 000 € / 241 008,00 Sk  
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. dopravná technika 
2. časti a mechanizmy strojov 
3. strojárske technológie a materiály 
4. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
5. fluidné stroje a zariadenia 
6. procesná technika 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. metrológia 
11. kvalita produkcie 

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. energetické strojárstvo 
3. procesná a environmentálna technika 
4. aplikovaná mechanika a mechatronika 
5. výrobné systémy a manažérstvo kvality 
6. strojárske technológie a materiály 
7. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

výška školného:         6 000 € / 180 756,00 Sk   
EXTERNÁ  FORMA         neotvára sa 
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
(Len v rámci individuálneho študijného plánu spravidla v anglickom jazyku) 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 
2. automobily, lode a spaľovacie motory 
3. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 
4. tepelné energetické stroje a zariadenia 
5. chemické a potravinárske stroje a zariadenia 
6. strojárske technológie a materiály 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. meranie a skúšobníctvo 
11. kvalita produkcie v strojárskych podnikoch 

výška školného:         7 000 € / 210 882,00 Sk  
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia - spravidla v anglickom jazyku 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu: 

1. dopravná technika 
2. časti a mechanizmy strojov 
3. strojárske technológie a materiály 
4. tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 
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5. fluidné stroje a zariadenia 
6. procesná technika 
7. aplikovaná mechanika 
8. automatizácia a riadenie strojov a procesov 
9. mechatronika 
10. metrológia 
11. kvalita produkcie 

výška školného          8 000 € / 241 008,00 Sk 
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa 
 
 

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 sa 
 
 
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 sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ A EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika 
2. aplikovaná matematika 
3. automatizácia a riadenie 
4. elektroenergetika 
5. elektrotechnológie a materiály 
6. fyzikálne inžinierstvo 
7. fyzika kondenzovaných látok a akustika 
8. jadrová energetika 
9. kybernetika 
10. meracia technika 
11. metrológia 
12. mikroelektronika 
13. rádioelektronika 
14. silnoprúdová elektrotechnika 
15. telekomunikácie 
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16. teoretická elektrotechnika 
výška školného       6 500 € / 195 819,00 Sk  
 
 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU 
Výučba v slovenskom jazyku  
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
2. chemické inžinierstvo 
3. chémia, medicínska chémia a chemické materiály 
4. biotechnológia a potravinárska technológia 
5. výživa, kozmetika a ochrana zdravia 

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

1. prírodné a syntetické polyméry 
2. chemické technológie 
3. automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 
4. chemické inžinierstvo 
5. technická chémia 
6. potraviny, hygiena, kozmetika 
7. biotechnológia a biochémia 
8. výživa a ochrana zdravia 
9. environmentálna chémia a technológia 
10. ochrana materiálov a objektov dedičstva 

výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk 
EXTERNÁ FORMA         neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. chemická fyzika 
2. anorganická chémia 
3. organická chémia 
4. analytická chémia 
5. fyzikálna chémia 
6. makromolekulová chémia 
7. teoretická a počítačová chémia 
8. biochémia 
9. environmentálne inžinierstvo 
10. riadenie procesov 
11. chemické inžinierstvo 
12. anorganické technológie a materiály 
13. organická technológia a technológia palív 
14. technológia polymérnych materiálov 
15. chémia a technológia požívatín 
16. biotechnológia          

výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk 
 
 
EXTERNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. chemická fyzika 
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2. anorganická chémia 
3. organická chémia 
4. analytická chémia 
5. fyzikálna chémia 
6. makromolekulová chémia 
7. teoretická a počítačová chémia 
8. biochémia 
9. environmentálne inžinierstvo 
10. riadenie procesov 
11. chemické inžinierstvo 
12. anorganické technológie a materiály 
13. organická technológia a technológia palív 
14. technológia polymérnych materiálov 
15. chémia a technológia požívatín        

výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk 
 
 
Výučba v cudzom jazyku - anglický jazyk  
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
2. chemické inžinierstvo 
3. chémia, medicínska chémia a chemické materiály 
4. biotechnológia a potravinárska technológia 
5. výživa, kozmetika a ochrana zdravia  
6. inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií 

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

1. prírodné a syntetické polyméry 
2. chemické technológie 
3. automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 
4. chemické inžinierstvo 
5. technická chémia 
6. potraviny, hygiena, kozmetika 
7. biotechnológia a biochémia 
8. výživa a ochrana zdravia 
9. environmentálna chémia a technológia 
10. ochrana materiálov a objektov dedičstva 

výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk  
EXTERNÁ FORMA         neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. chemická fyzika 
2. anorganická chémia 
3. organická chémia 
4. analytická chémia 
5. fyzikálna chémia 
6. makromolekulová chémia 
7. teoretická a počítačová chémia 
8. biochémia 
9. environmentálne inžinierstvo 
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10. riadenie procesov 
11. chemické inžinierstvo 
12. anorganické technológie a materiály 
13. organická technológia a technológia palív 
14. technológia polymérnych materiálov 
15. chémia a technológia požívatín 
16. biotechnológia          

výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk  
 
EXTERNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. chemická fyzika 
2. anorganická chémia 
3. organická chémia 
4. analytická chémia 
5. fyzikálna chémia 
6. makromolekulová chémia 
7. teoretická a počítačová chémia 
8. biochémia 
9. environmentálne inžinierstvo 
10. riadenie procesov 
11. chemické inžinierstvo 
12. anorganické technológie a materiály 
13. organická technológia a technológia palív 
14. technológia polymérnych materiálov 
15. chémia a technológia požívatín        

výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk 
 
 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU 
Výučba v slovenskom jazyku  
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra a urbanizmus 
2. dizajn výrobkov 
3. krajinná architektúra a krajinné plánovanie 

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

1. architektúra 
2. urbanizmus 
3. dizajn 

výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk 
EXTERNÁ FORMA         neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra 
2. konštrukcie v architektúre 
3. obnova architektonického dedičstva 
4. urbanizmus 
5. dizajn 
6. teória architektúry 
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výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk 
EXTERNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra 
2. konštrukcie v architektúre 
3. obnova architektonického dedičstva 
4. urbanizmus 
5. dizajn 
6. teória architektúry 

výška školného         6 500 € / 195 819,00 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 sa 
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra  
2. urbanizmus  
3. dizajn  

výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk  
EXTERNÁ FORMA         neotvára sa 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra 
2. konštrukcie v architektúre 
3. obnova architektonického dedičstva 
4. urbanizmus 
5. dizajn 
6. teória architektúry 

výška školného         6 500 € / 195 819,00 Sk  
 
EXTERNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. architektúra 
2. konštrukcie v architektúre 
3. obnova architektonického dedičstva 
4. urbanizmus 
5. dizajn 
6. teória architektúry 

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     
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2. materiálové inžinierstvo 
3. výrobné zariadenia a systémy 
4. počítačová podpora výrobných technológií      
5. výrobné technológie      
6. priemyselné manažérstvo      
7. personálna práca v priemyselnom podniku     
8. kvalita produkcie      
9. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
10. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch    

výška školného             5000 € / 150 630,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:                                                                                          neotvára sa 
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle         
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy    
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhu a výroby    
7. tvárnenie   
8. zváranie     
9. priemyselné a umelecké zlievarenstvo     
10. priemyselné manažérstvo    
11. inžinierstvo kvality produkcie 
12. integrovaná bezpečnosť 
13. učiteľstvo technických profesijných predmetov 

výška školného             6000 € / 180 756,00 Sk        
EXTERNÁ  FORMA:                                                                                          neotvára sa 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA (poznámka: platí pre študentov prijatých po 1. 9. 2007): 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov     
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             8000 € / 241 008,00 Sk        
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov     
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             8000 € / 241 008,00 Sk  
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Výučba v cudzom jazyku 
1. stupeň vysokoškolského štúdia - anglický jazyk 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle     
2. materiálové inžinierstvo  
3. výrobné zariadenia a systémy 
4. počítačová podpora výrobných technológií      
5. výrobné technológie      
6. priemyselné manažérstvo      
7. personálna práca v priemyselnom podniku     
8. kvalita produkcie      
9. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
10. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch    

výška školného             5000 € / 150 630,00 Sk      
EXTERNÁ  FORMA:                                                                                          neotvára sa      
 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia – anglický jazyk 
DENNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle         
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy    
5. obrábanie a montáž 
6. počítačová podpora návrhu a výroby    
7. tvárnenie   
8. zváranie     
9. priemyselné a umelecké zlievarenstvo     
10. priemyselné manažérstvo    
11. inžinierstvo kvality produkcie 
12. integrovaná bezpečnosť 
13. učiteľstvo technických profesijných predmetov 

výška školného             6000 € / 180 756,00 Sk        
EXTERNÁ  FORMA:                                                                                          neotvára sa 
 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia – spravidla anglický jazyk 
DENNÁ  FORMA: 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov     
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             8000 € / 241 008,00 Sk        
 
 
EXTERNÁ  FORMA 
Názov študijného programu:  

1. automatizácia a informatizácia procesov  
2. materiálové inžinierstvo 
3. spracovanie a aplikácia nekovov 
4. výrobné zariadenia a systémy 
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5. priemyselné manažérstvo     
6. inžinierstvo kvality produkcie 
7. integrovaná bezpečnosť 
8. didaktika technických profesijných predmetov     
9. strojárske technológie a materiály    

výška školného             8000 € / 241 008,00 Sk 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
Výučba v slovenskom jazyku   
1. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
Názov študijného programu:  

1. informatika 
2. počítačové a komunikačné systémy a siete 
3. počítačové systémy a siete 

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

1. informačné systémy 
2. počítačové a komunikačné systémy a siete 
3. softvérové inžinierstvo 

výška školného           5 500 € / 165 693,00 Sk  
EXTERNÁ FORMA           neotvára sa 
 
 
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 sa 
 
 

ÚSTAV MANAŽMENTU STU 
Výučba v slovenskom jazyku  
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. priestorové plánovanie 
výška školného         3 000 € / 90 378,00 Sk 
EXTERNÁ FORMA        neotvára sa  
 
 
2. stupeň   vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
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Názov študijného programu:  
1. priestorové plánovanie 
2. ekonomika a riadenie stavebníctva 

výška školného         3 500 € / 105 441,00 Sk 
 
EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu:         

1. ekonomika a riadenie stavebníctva 
výška školného         4 000 € / 120 504,00 Sk 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. priestorové plánovanie 
2. odvetvové a prierezové ekonomiky 

výška školného         4 500 € / 135 567,00 Sk 
 
EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu:         

1. priestorové plánovanie 
2. odvetvové a prierezové ekonomiky 

výška školného         4 500 € / 135 567,00 Sk 
 
 
Výučba v cudzom jazyku (anglický jazyk)  
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. priestorové plánovanie 
výška školného         4 000 € / 120 504,00 Sk 
EXTERNÁ FORMA        neotvára sa 
 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. priestorové plánovanie 
2. ekonomika a riadenie stavebníctva 

výška školného         4 500 € / 135 567,00 Sk 
 
EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu:         

1. ekonomika a riadenie stavebníctva 
výška školného         5 000 € / 150 630,00 Sk 
 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
Názov študijného programu:  

1. priestorové plánovanie 
2. odvetvové a prierezové ekonomiky 

výška školného         5 500 € / 165 693,00 Sk 
 
EXTERNÁ FORMA 
Názov študijného programu:         

1. priestorové plánovanie 
2. odvetvové a prierezové ekonomiky 

výška školného                                                                                                       5 500 € / 165 693,00 Sk  
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A. 3.   Školné pre študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv a dohôd 
          
           Školné sa riadi ustanoveniami konkrétnych zmlúv a dohôd. 
 
 

B. POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 
 

 
B. 1. 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            20,00 € /  602,52 Sk 
EXTERNÁ  FORMA          neotvára sa 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
Pre študentov kontinuálne pokračujúcich v štúdiu na SvF STU po ukončení bakalárskeho štúdia  
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku           10,00 € / 301,26 Sk 
EXTERNÁ  FORMA         neotvára sa 
 
Pre ostatných študentov          
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          20,00 € /  602,52 Sk 
EXTERNÁ  FORMA          neotvára sa 
 
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      
 
 
 
 



 28

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  35 € / 1 054,41 Sk  
EXTERNÁ FORMA         neotvára sa 
 
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  35 € / 1 054,41 Sk  
c) uchádzač končiaci v ak. roku 2009/10 štúdium 1. stupňa na STU - FEI  10 € / 301,26 Sk  
EXTERNÁ FORMA    neotvára sa 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ A EXTERNÁ FORMA 
výška poplatku    
a) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky  20 € / 602,52 Sk  
b) ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku  35 € / 1 054,41 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 sa  
 
Pre ostatných študentov  
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          20 € / 602,52 Sk      
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa  
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA         bezplatne 
EXTERNÁ  FORMA        bezplatne 
   
 

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

 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
1. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
          papierová prihláška 
          30 € / 903,78 Sk 
          e-prihláška 
EXTERNÁ  FORMA:                                                                                   neotvára sa 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
          papierová prihláška 
          40 € / 1 205,04 Sk 
          e-prihláška  
EXTERNÁ  FORMA:                                                                                   neotvára sa 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
          papierová prihláška 
          40 € / 1 205,04 Sk 
          e-prihláška 
EXTERNÁ  FORMA: 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
          papierová prihláška 
          40 € / 1 205,04 Sk 
          e-prihláška 
 

 
FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH 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 
 
 

ÚSTAV MANAŽMENTU STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
výška poplatku: 
a) ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku     20 € / 602,50 Sk 
b) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky               15 € / 451,90 Sk 
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EXTERNÁ FORMA        neotvára sa   
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  A EXTERNÁ FORMA       
výška poplatku:           
a) ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku     20 € / 602,50 Sk 
b) ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky     15 € / 451,90 Sk 
c) uchádzač končiaci v ak. roku 2009/2010 štúdium 1. stupňa na STU   10 € / 301,20 Sk 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA          
výška poplatku         bezplatne  
EXTERNÁ FORMA  
výška poplatku         20 € / 602,50 Sk 
 

~ • ~ 
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B. 2. POPLATKY  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              100,00 € / 3 012,60  Sk 
EXTERNÁ  FORMA        neotvára sa   
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          100,00 € / 3 012,60 Sk 
EXTERNÁ  FORMA         neotvára sa 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku           100,00 € / 3 012,60 Sk 
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku           100,00 € / 3 012,60 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 sa   
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ FORMA   neotvára sa   
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ FORMA 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk 
EXTERNÁ FORMA 
výška poplatku        40 € / 1 205,04 Sk 
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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 sa     
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk      
EXTERNÁ  FORMA         neotvára sa   
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk      
EXTERNÁ  FORMA 
výška poplatku          40 € / 1 205,04       
 
 

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU 
1. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          40 € / 1 205,04 Sk 
          papierová prihláška 
          30 € / 903,78 Sk 
          e-prihláška 
EXTERNÁ  FORMA:        neotvára sa 
 
2. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA 
výška poplatku          50 € / 1 506,30 Sk 
          papierová prihláška 
          40 € / 1 205,04 Sk 
          e-prihláška  
EXTERNÁ  FORMA:        neotvára sa 
 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
DENNÁ  FORMA: 
výška poplatku          50 € /1506,30 Sk 
          papierová prihláška 
          40 € /1205,04 Sk 
          e-prihláška 
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EXTERNÁ  FORMA: 
výška poplatku          50 € /1506,30 Sk 
          papierová prihláška 
          40 € /1205,04 Sk 
          e-prihláška 
 
 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH 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 
 
 

ÚSTAV MANAŽMENTU STU 
1. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA  
výška poplatku          50 € / 1506,30 Sk 
EXTERNÁ FORMA        neotvára sa 
 
2. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA a EXTERNÁ FORMA 
výška poplatku           50 €  / 1506,30 Sk 
 
3. stupeň  vysokoškolského štúdia  
DENNÁ FORMA a EXTERNÁ FORMA 
výška poplatku          50 € / 1506,30 Sk 
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B. 3.     POPLATKY ZA VYDANIE DOKUMENTOV A DOKLADOV SÚVISIACICH SO ŠTÚDIOM 
 
Výkaz o štúdiu                                      4 € / 120,50 Sk / kus 
 
POTVRDENIA O ŠTÚDIU NA ŠKOLE  
o vydávané v slovenskom jazyku na tlačive univerzity (5ks)  bezplatne  

o vydávané v slovenskom jazyku (nad 5 ks)                             2 € / 60,25 Sk/ ks 

o vydávané v cudzom jazyku, resp. dvojjazyčné                                          8 € / 241,00 Sk/ ks 

 

POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ŠTÚDIU   
VÝPIS ABSOLVOVANÝCH PREDMETOV z databázy:  

v priebehu štúdia:  

o v slovenskom jazyku                                                 4 € / 120,50 Sk 

o v anglickom jazyku                                                  20 € / 602,52 Sk  

o započítanie kreditov z predchádzajúceho štúdia na vysokej škole 4€ / 120,50 Sk/predmet 

o sylabus predmetov  v slovenskom jazyku                                         4 € / 120,50 Sk / stranu  

Preukaz študenta STU 

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    

Preukaz ISIC študenta STU 

o nový preukaz pre študentov 1. roku štúdia    20 € /  602,50 Sk 

o nový preukaz pre vyššie ročníky (prechod z STU na ISIC)   20 € /  602,50 Sk 

o validizácia  platnosti na ďalší akad. rok                  10 € /  301,26 Sk 

 

POPLATOK ZA VYBAVOVANIE AGENDY PRE ZAHRANIČNÉ ŠTÚDIUM  
Rektor alebo 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 vysokých škôl   40 € / 1 205,04 Sk /predmet  

o pre ostatných                                                                    100 € / 3 012,60 Sk/predmet 

 
POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA 
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 osvedčenia o získanom ďalšom vzdelaní s celoštátnou platnosťou       bezplatne 

o vyhotovenie výpisu absolvovaných predmetov z databázy:  

v slovenskom jazyku (jeden výpis)                                            bezplatne 
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v cudzom jazyku (AJ)                                             40 € / 1 205,00 Sk  

o poplatok za vydanie rozhodnutia o uznaní, resp. zamietnutí uznania  

dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou           40 € / 1 205,00 Sk 

o dodatok k diplomu v slovensko-anglickej verzii                       40 € / 1 205,00 Sk 

o potvrdenie titul Ing. arch.                                                      4 € / 120,50 Sk 

o potvrdenie o absolvovaní štúdia v cudzom jazyku (AJ)   40 € / 1 205,00 Sk 

o potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky v cudzom jazyku (AJ)  40 € / 1 205,00 Sk 

 

DUPLIKÁT:  
o preukazu študenta STU                                          12 € / 361,51 Sk 

o preukaz ISIC študenta STU       13 € / 391,63 Sk 

o vysokoškolského diplomu, výpis z knihy diplomov s obalom                     22 € / 662,77 Sk 

o vysokoškolského diplomu v cudzom jazyku (AJ)                            32 € / 964,03 Sk 

o vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom  jazyku                          20 € / 602,52 Sk  

o vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku (AJ)                   40 € / 1 205,00 Sk 

o dodatku k diplomu v slovenskom jazyku                                  28 € / 843,52 Sk 

o dodatku k diplomu v cudzom jazyku (AJ)                               40 € / 1 205,00 Sk 

o vyhotovenie výpisu absolvovaných predmetov z databázy: 

v slovenskom jazyku                                               12 € / 361,51 Sk 

v cudzom jazyku (AJ)                                             40 € / 1 205,00 Sk 

o sylabus predmetov  v slovenskom jazyku                                         4 € / 120,50 Sk / stranu  

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 € / 361,51 Sk 

o náhradný obal na výpisy, osvedčenia a iné doklady                      2 € / 60,25 Sk  

 

POTVRDENIA Z ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV (v slovenskom jazyku):  

o výpis skúšok a zápočtov                                          12 € / 361,51 Sk / stranu  

o potvrdenie o štúdiu na STU                                         6 € / 180,75 Sk / stranu  

o odpis, overená kópia archívneho dokumentu a vyhľadávanie  

             archívnych dokumentov podľa náročnosti              od 4 € / 120,50 Sk / stranu  

 
POPLATOK ZA OBHAJOBU DIZERTAČNEJ PRÁCE  
o pre študentov externej formy štúdia    

(poplatok zohľadňuje skutočné náklady fakulty)     od 200 € / 6 025,20 Sk  
 
 
 
 
 
 



B' 4. POPLATKY zA VYDANIE DOKUMENTOV A DOKLADOV SUVtStACtcH s MoBILITAMI
o v ramci programov Erasmus a Sokrates bezplatne
Poplatky spojene so Stridiom sa netfkajf vyd6vania dokladov, ktor6 s0 potrebn6 pre realiz6ciu Studentsklch
mobilit organizovanyTch Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, v 16mci programov EU.

C. POPLATKY ZA INE DOKUMENTY

o Studi jne programy fakulty

o univerzitny Studijnf program Ustav manaZmentu

o Studijne programy univerzity (CD forma)

do 20 € I 602,52 Sk / kus

d o  4 € 1 1 2 0 , 5 0  S k l k u s

do 20 € I 602,52 Sk / kus

Naklady spojene s odoslanlm dokladov alebo informdcii, ak nie s0 zohl'adnene v poplatku, sa 0dtuj0 podl'a
aktu6lneho cennika poStovlich slu2ieb. Informdcie zasielan6 e-mailom, faxom alebo'telefonicky v srtrOe ,
metodicklm pokynom e. 1,2001o slobodnom pristupe k inform6cidrm bezplatne.

D. SPOLOENE USTANOVENIA PRE STOIruE A PoPLATKY sPoJENE so STUDIoM

1. Rektor moZe Skolne a poplatky spojen6 so Studiom znilit', odpustit' alebo odloZit' terminy ich
splatnosti s prihliadnutim na Studijn6 vyisledky, soci6lnu a zdravotnu situ6ciu Studenta alebo na ine
skutocnosti hodne osobitn6ho zretel'a v s0lade s dl. 23 bod 12 StatUtu STU. Student pod6va
pisomn0 Ziadost' najneskor do 30. septembra prostrednictvom Studijn6ho oddelenia fakulty ktordr
uskutocnuje ltyOljn! program, ktorf Student Studuje alebo Siudijn6ho oddelenia Ustavu
manaZmentu STU, ktoni uskutodiuje univerzitne Studijne programy 1O'ite1 len prislu5ne Studijne
oddelenie). stuoilne oddelenie Ziadolt 'spolu so stanoviskom dekana / r iaditel 'a Ustavu sTU odsttoi
rektorovi najneskOr v termine do 10. okt6bra. Rozhodnutie vo veci rektor vyd6 do 31 . oktobra.

2 Evidenciu Studentov, ktonim vznikla povinnost platit' Skoln6 spolu s evidenciou vyberanitch
poplatkov spojenyich so studiom vedie prislusn6 studijne oddelenie.

3. Du6lne ceny v korundch s0 uveden6 na zdklade konverzn6ho kurzu 1€ = 30.126 Sk

E. PRECHODNE USTNruOVENIE

Vs0vislosti so Z6vermi komplexnej akreditacie sTU vyddvam smernicu d,.141200g-N, ktoril nadobodaplatnost'  dnom 1 4.9.2009.
Vydanim tejto Smernice ruSlm Skolne a poplatky spojene so St0diom pre akad. rok 201012011 .

V texte su pouZite skratkv:
STU - SLOVENSKA TEiHTICXA UNIVERZITA V BTAI|SIAVE
SvF - STAVEBNA FAKULTA STU
SJF - STROJNICKA FAKULTA STU
FEI - FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU
FCHPT - FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINARSKEJ TECHNOLOGIE STU
FA - FAKULTA ARCHITEKTURY STU
MTF - MATERIALOVOTECHNOLOGICKA FAKULTA STU
FIIT - FAKULTA INFORMATIKY A INFORMACruYCH TECHNOLOGIi STU
UM - USTAV MANAZMENTU STU
VS - VYSOKA SKOLA
SJ - SLOVENSKY JMYK
AJ _ ANGLICKY JAZYK

DrSc.
reKtor

3 6

Bratislava 14. 9.2009 prof.
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