
 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

 
 

D o d a t o k     č.  1 
 
        

k Smernici č. 116 
 

URČENIE  ŠKOLNÉHO, POPLATKOV SPOJENÝCH  SO  ŠTÚDIOM, ĎALŠÍCH 
POPLATKOV A POPLATKOV  SPOJENÝCH  S  UDEĽOVANÍM  

VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH  TITULOV 
 

Článok 1  
 
Smernica č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov 
a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov a Príloha č. 3 k Smernici 
č. 116 sa mení a dopĺňa Dodatkom č. 1 nasledovne:  
 
1. V článku 11 Osobitné ustanovenia sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:   

„(2) U poplatkov vybraných podľa čl. 8 po prijatí žiadosti uchádzača v prípade skončenia 
konania pre nesplnenie niektorej z podmienok podľa zákona o VŠ môže uchádzač 
požiadať o vrátenie polovice poplatku“. 

 
2. Doterajšia Príloha č. 3 - Výška školného pre externú formu štúdia konkrétnych študijných 

programov, ktorá je súčasťou Smernice č. 116, sa mení po obsahovej stránke v celom 
rozsahu a nahrádza sa novým znením, ktoré je vrátane jej nadpisu súčasťou tohto Dodatku 
č. 1.   

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Smernice č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, 
ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov sa 
nemenia a ostávajú v platnosti.  

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania rektorom ŽU a účinnosť 
nadobúda dňom 1. septembra 2015. 
 
 
 
 

 
 
V Žiline dňa 16. 10. 2014 
       

 
 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
   rektorka  

 
 



            Príloha č. 3 
              k  Smernici č.  116 

 
Výška školného pre externú formu štúdia konkrétnych študijných programov 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Táto príloha upravuje výšku školného pre konkrétne študijné programy v externej forme štúdia pre 1., 2. a 3. 
stupeň  na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia pre študentov,  ktorí nastúpia do prvého roku štúdia 
v akademickom roku 2015/16.  
 

Článok 2 
Školné 

 
Výška školného za externú formu štúdia podľa čl. 3 ods. 3 Smernice sa stanovuje podľa nasledovných 
tabuliek:  

 
 
 
Študijné programy v externej forme v akad. roku 2015/2016                1. stupeň štúdia 

    

Fa
ku

lta
 

Študijný program 

Plánovaný počet 
prijatých na  

externú formu 
štúdia 

Ročné školné pre  
externú formu 

štúdia (€) 

PEDAS 

železničná doprava 30 400 

vodná doprava 15 400 

poštové technológie a služby 20 600 

ekonomika a manažment podniku 50 850 

elektronický obchod a manažment 20 700 

SjF priemyselné inžinierstvo 70 500 

EF digitálne technológie  30 500 

SvF 
staviteľstvo 50 700 

technológia a manažment stavieb 30 700 

FHV 

sociálna pedagogika 40 750 
mediamatika a kultúrne dedičstvo 25 750 
misijná práca s deťmi a mládežou 20 750 
učiteľstvo hudobného umenia 10 750 

FBI 

bezpečnostný manažment 20 500 
krízový manažment 20 500 

záchranné služby 20 500 

 
 
 
 
 
  



Študijné programy v externej forme v akad. roku 2015/2016                2. stupeň štúdia 
    

Fa
ku

lta
 

Študijný program 

Plánovaný počet 
prijatých na   

externú formu 
štúdia 

Ročné školné pre 
externú formu 

štúdia (€) 

PEDAS  

cestná doprava 25 750 

železničná doprava 35 500 

vodná doprava 5 500 

poštové inžinierstvo 20 700 

ekonomika a manažment podniku 50 1100 

elektronický obchod a manažment 20 800 

SjF priemyselné inžinierstvo 30 600 

SvF 

železničné staviteľstvo 10 900 

cestné staviteľstvo 10 900 

objekty dopravných stavieb 10 900 

technológia a manažment stavieb 10              900 

FHV mediamatika a kultúrne dedičstvo 25 800 

 
FBI 

bezpečnostný manažment 15 600 

krízový manažment 15 600 

záchranné služby 15 600 

 
    

Študijné programy v externej forme v akad. roku 2015/2016                                3. stupeň štúdia 
    

Fa
ku

lta
 

Študijný program 

Plánovaný počet 
prijatých na 

externú formu 
štúdia 

Ročné školné pre 
externú formu 
štúdia        (€) 

PEDAS 

ekonomika dopravy, spojov a služieb 2 

2000 

ekonomika a manažment podniku 2 

poštové technológie 2 

dopravné služby 2 

dopravná technika a technológia 2 

SjF 

aplikovaná mechanika 1 

1000 

energetické stroje a zariadenia 2 

strojárske technológie a materiály 4 

automatizované výrobné systémy 1 

časti a mechanizmy strojov 2 

priemyselné inžinierstvo 3 

medzné stavy materiálov 1 

koľajové vozidlá 1 

  



EF 
 

elektroenergetika 1 

1000 

elektrotechnológie a materiály 1 

riadenie procesov 1 

silnoprúdová elektrotechnika 1 

telekomunikácie 1 

teoretická elektrotechnika 1 

 
SvF 

 

technológie a manažérstvo stavieb 2 

2000 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 2 

súdne inžinierstvo 1 

FRI 
aplikovaná informatika 3 

2000 
manažment 1 

FHV 
 

mediamatika a kultúrne dedičstvo 2 
2000 

aplikovaná matematika 2 

FBI 

bezpečnostný manažment 3 
 

1000 
krízový manažment 3 

záchranné služby 3 

 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Príloha č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania rektorom ŽU a účinnosť nadobúda dňom                   
1. septembra 2015. 

2. Prílohu je možné meniť a dopĺňať formou písomných a očíslovaných dodatkov. 

 
 
 
V Žiline dňa 16.10. 2014 
        

 
 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., 
       rektorka 
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