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Táto smernica upravuje školné, poplatky spojené so štúdiom, ďalšie poplatky a poplatky 
spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej 
len „UNIZA“) v súlade s § 76 ods. 9 a § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) 
a so Smernicou č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Štatút“). 

  
 

ČASŤ I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1  

Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

 

(1) Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na UNIZA je 10 % 
z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových 
bežných výdavkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v 
predchádzajúcom kalendárnom roku (ďalej len základ). Výšku základu určuje pre každý 
akademický rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Základ sa zaokrúhľuje 
na  celých päť eur nadol.  

(2) Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.  

 
 

Článok 2 
Výška poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s 

udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

Výška poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov podľa čl. 7 tejto Smernice a 
poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov je odvodená od 
skutočných nákladov UNIZA, ktoré jej vznikajú v súvislosti s týmito úkonmi. 

 
ČASŤ II 

ŠKOLNÉ 
 

Článok 3 

Druhy školného 

(1) Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia. Započítavanie doby štúdia stanovuje 
§ 92 ods. 6 a 7 zákona o VŠ. 

(2) Školné za súbežné štúdium druhého alebo ďalšieho študijného programu (ŠP) 
podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, ktorý si študent nezvolil ako bezplatný podľa § 70 ods. 1 
písm. k) a § 71 ods. 3 písm. e) zákona o VŠ.  

(3) Školné za externú formu štúdia podľa § 92 ods. 3 zákona o VŠ. 
(4) Podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ študent, ktorý je občanom členského štátu alebo má 

trvalý pobyt v členskom štáte, a študuje študijný program v dennej forme štúdia, je 
povinný v každom akademickom roku uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program 
uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, 
len ak niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento 
študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom 
programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku.  

(5) Študent, ktorý nie je občanom členského štátu ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte 
a študuje študijný program v dennej forme štúdia, je povinný v každom akademickom 
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roku uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program uskutočňuje výlučne v inom ako 
štátnom jazyku.     

(6) Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie.  

(7) Školné sa stanovuje a vyberá v súlade s ustanoveniami § 92 zákona o VŠ. 
(8) U študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv sa školné riadi príslušnými 

ustanoveniami týchto zmlúv. 
 

Článok 4 
Určenie výšky školného 

(1) Výšku školného podľa čl. 3 ods. 1, 2, 4 a 5 na jednotlivé akademické roky určuje rektor 
po predchádzajúcom vyjadrení dekanov.  

(2) Výška školného podľa čl. 3 ods. 1, 2, 4 a 5 je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Smernice. 
(3) Výšku školného v externej forme štúdia podľa čl. 3 ods. 3 tejto Smernice na jednotlivé 

akademické roky určuje dekan. V prípade celouniverzitných študijných programov výšku 
školného určuje rektor. Výška školného v externej forme štúdia je uvedená v Prílohe č. 3 
tejto Smernice.   

(4) Študent je povinný uhradiť školné a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na jeho 
určenie v zmysle §71 ods. 3 písm. b) a § 92 zákona o VŠ.  

(5) Študentovi, ktorému podľa čl. 3 tejto Smernice vznikla povinnosť platiť školné 
v príslušnom akademickom roku štúdia, fakulta po zápise vydá písomné rozhodnutie 
o povinnosti uhradiť školné. V prípade celouniverzitných študijných programov 
rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné vydá rektor. Rozhodnutie o povinnosti uhradiť 
školné musí obsahovať výrok, v ktorom je uvedená výška školného a termín splatnosti 
školného, odôvodnenie povinnosti uhradiť školné a poučenie. Rozhodnutie o povinnosti 
uhradiť školné sa študentovi doručuje do vlastných rúk.  

(6) Študent je povinný uhradiť školné najneskôr v lehote stanovenej v písomnom rozhodnutí 
o povinnosti uhradiť školné.  

  

ČASŤ III 
POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 

 
Článok 5  

Druhy poplatkov 

(1) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania podľa § 92 ods. 12 
zákona o VŠ. Poplatok sa vyberá od uchádzača o štúdium.  

(2) Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou 
rigoróznej práce podľa § 92 ods. 13 zákona o VŠ.  

(3) Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu 
podľa § 92 ods. 14 zákona o VŠ. Poplatok sa vyberá od absolventov magisterského 
štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku. 

(4) Poplatky podľa §92 ods. 15 zákona o VŠ za vydanie dokladov o štúdiu, ich 
duplikátov a ostatné potvrdenia a výpisy o štúdiu uvedené v Prílohe č. 1 tejto 
Smernice. 

(5) V zmysle §67 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ sa za doklad o štúdiu považuje preukaz 
študenta. Výšku poplatku za vydanie a prolongáciu preukazu študenta vo forme čipovej 
karty s funkcionalitami služieb v rámci UNIZA a mimo UNIZA určuje kvestor a zverejňuje 
sa formou cenníka. 

(6) U študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv sa poplatky spojené so štúdiom 
riadia príslušnými ustanoveniami týchto zmlúv. 
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Článok 6 

Určenie výšky poplatkov 

(1) Výšku poplatkov spojených so štúdiom podľa čl. 5 ods. 1 až 4 tejto Smernice okrem 
preukazu študenta podľa čl. 5 ods. 5 tejto Smernice určuje rektor v súlade s čl. 2 tejto 
Smernice. Výška poplatkov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Smernice. 

(2) Študent je povinný uhradiť poplatky spojené so štúdiom podľa čl. 5 ods. 1 až 5 a pravdivo 
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie v zmysle §71 ods. 3 písm. b) a § 92 
zákona o VŠ.  

 
Článok 7 

Ďalšie poplatky 
 

(1) Poplatky za štúdium v rámci ďalšieho a kontinuálneho vzdelávania. 

Výšku poplatkov účastníkov schvaľuje rektor. Výška poplatkov sa zverejňuje formou 
cenníka. 

(2) Poplatky za kurzy organizované fakultou alebo ostatnými súčasťami UNIZA.  

Výšku poplatkov za kurzy organizované fakultou schvaľuje dekan a výšku poplatkov za 
kurzy organizované ostatnými súčasťami UNIZA schvaľuje príslušný riaditeľ. Výška 
poplatkov sa zverejňuje formou cenníka.  

(3) Výšku poplatkov za knižničné, edičné, informačné a podobné služby určuje na 
základe návrhu jednotlivých pracovísk kvestor a zverejňuje sa formou cenníka.  

 
ČASŤ IV 

POPLATKY SPOJENÉ S UDEĽOVANÍM VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH 
TITULOV 

 

Článok 8 
Druhy poplatkov 

(1) Poplatok za habilitačné konanie.  

(2) Poplatok za inauguračné konanie. 

 

Článok 9 
Výška poplatkov 

(1) Výšku poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov určuje rektor 
v súlade s čl. 2 tejto Smernice. Výška poplatkov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto 
Smernice. 

 

ČASŤ V  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 10 

Splatnosť školného, poplatkov spojených so štúdiom a ďalších poplatkov 

(1) Školné podľa čl. 3 tejto Smernice, poplatky spojené so štúdiom podľa čl. 5 tejto Smernice 
a ďalšie poplatky podľa čl. 7 tejto Smernice sa uhrádzajú spôsobom uvedeným v Prílohe 
č. 2 tejto Smernice. 

(2) Školné sa uhrádza na akademický rok, termín úhrady určí príslušná fakulta pri zápise, 
resp. kontrole štúdia, okrem školného za súbežné štúdium, ktoré musí byť uhradené 
najneskôr do 15 dní od zápisu do príslušného roku štúdia. 
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(3) V odôvodnených prípadoch môže rektor, na základe žiadosti študenta, rozdeliť úhradu 
školného na dve splátky za každý semester osobitne.  

(4) Neuhradenie určeného školného v stanovenom termíne splatnosti sa považuje za 
disciplinárny priestupok. 

(5) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania uhrádza uchádzač o štúdium 
pri podaní prihlášky na určené číslo účtu so správnym uvedením variabilného symbolu 
a mena uchádzača (viď Príloha č. 2 tejto Smernice). 

(6) Ostatné poplatky sú splatné pred začatím príslušného úkonu.  

(7) Ďalšie poplatky podľa čl. 7 tejto Smernice sú splatné pred začatím príslušného úkonu, 
resp. konania. 

 

Článok 11 

Osobitné ustanovenia 

 

(1) Poplatky podľa čl. 5 ods. 2 a 3 a podľa čl. 9 sa nevyberajú od zamestnancov UNIZA. 
Fakulty si vzájomne uhradia skutočné náklady. 

(2) Pri poplatkoch vyberaných 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. 

 

Článok 12 

Odpustenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

 
(1) Rektor môže v súlade so zásadami uvedenými v § 19 Štatútu a s platným metodickým 

usmernením na návrh dekana fakulty školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, 
odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, 
zahraničný výmenný pobyt, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné 
skutočnosti hodné osobitného zreteľa.  

 

ČASŤ VII 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 13 
Prechodné ustanovenia  

 
(1) V zmysle § 113af ods. 6 zákona o VŠ študent, ktorého štúdium začalo skôr ako v 

akademickom roku 2014/2015 a je zapísaný na štúdium študijného programu, ktorý sa 
uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa na účely § 92 ods. 8 v znení 
účinnom od 1. januára 2013 považuje za zapísaného na štúdium študijného programu, 
ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku. 

 

Článok  14 

Záverečné ustanovenia 

(1) Táto Smernica č. 116 nadobúda platnosť dňom podpísania rektorom UNIZA a účinnosť 
nadobúda dňom 1. septembra 2014.  

(2) Smernicu je možné meniť a dopĺňať formou písomných a očíslovaných dodatkov. 

(3) Dňom účinnosti tejto Smernice ruší sa Smernica č. 107 zo dňa 25. januára 2013.  

(4) Súčasťou smernice sú: 
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a) Príloha č. 1 - Výška školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov 
spojených s  udeľovaním vedecko-pedagogických titulov. 

b) Príloha č. 2 - Spôsob platby školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších 
poplatkov a poplatkov spojených s  udeľovaním vedecko-pedagogických titulov. 

c) Príloha č. 3 - Výška školného pre externú formu štúdia konkrétnych študijných 
programov. 

(5) Dodatok č. 1 nadobudol platnosť dňa 16.10.2014 a účinnosť dňa 1.9. 2015. 

(6) Dodatok č. 2 nadobudol platnosť dňa 21.7.2015 a účinnosť dňa 1.9. 2015. 

(7) Dodatok č. 3 nadobudol platnosť dňa 1.12.2015 a účinnosť dňa 1.9.2016. 

(8) Dodatok č. 4 nadobudol platnosť dňa 21.12.2016 a účinnosť dňa 1.9.2017. 

(9) Dodatok č. 5 nadobudol platnosť dňa 18.7. 2017 a účinnosť dňa 1.9.2017. 

(10) Dodatok č. 6 nadobudol platnosť dňa 07.12.2017 a účinnosť dňa 1.9.2018. 
 

 
 
 

                                      

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

             rektorka 
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Príloha č.1 

              k  Smernici č.  116 
       

Výška školného, poplatkov spojených so štúdiom 
 a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Táto príloha upravuje výšku školného podľa čl. 3 Smernice na akademický rok, výšku 
poplatkov spojených so štúdiom podľa čl. 5 Smernice a poplatkov spojených s udeľovaním 
vedecko-pedagogických titulov podľa čl. 9 Smernice v súlade s § 76 ods. 9 a § 92 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok 2 
Školné 

Výška školného (€/akademický rok) podľa čl. 3 ods. 1 až 5 Smernice sa stanovuje podľa 
tejto tabuľky: 

Druh školného 
 

K
ó

d
 

 M
Š

V
V

a
Š

 

 
Suma pre akademický rok  2018/19 

(EUR) 
 

1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 
denná 
forma  

externá 
forma 

denná 
forma  

externá 
forma 

denná 
forma  

externá 
forma 

 pri prekročení štandardnej 
dĺžky štúdia (ods. 1) 

 

3 450 
400-
850* 

450 
500- 

1100* 
750 

1000-
2000*   

 za súbežné štúdium  
druhého  a ďalšieho ŠP 
(ods.2) 
 

2 450 300 450 300 750 750 

 za študijný program výlučne 
v inom ako štátnom jazyku  
(ods. 4 a 5) 
 

4 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

 

 za externú formu štúdia  
(ods. 3) 
 

5 - ** - ** - ** 

 
*      suma určená pre konkrétny študijný program v Prílohe č. 3 Smernice č. 116 

**    podľa osobitných tabuliek (Príloha č. 3)  priložených pre každý stupeň osobitne  
         (s uvedením  školného pre konkrétny študijný program) 
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Článok 3 
Poplatky spojené so štúdiom 

 

(1) Poplatky podľa čl. 5 ods. 1 Smernice sa stanovujú podľa tejto tabuľky: 

Položka Suma 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho 
konania 

15-50 €* 

Prestup z inej vysokej školy resp. univerzity      20 € 

* Konkrétnu výšku určuje rektor na návrh dekana príslušnej fakulty. Presná suma je   uvedená  v Informácii  

   o možnosti štúdia na konkrétnej fakulte pre príslušný   akademický rok. 

 

(2) Poplatky podľa čl. 5 ods. 2 a 3 Smernice sa stanovujú podľa tejto tabuľky: 

Položka Suma 

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením 
rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce 

380 € 

Poplatok za vydanie diplomu absolventovi 
magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku 20 € 

 
 

(3) Poplatky podľa čl. 5 ods. 4 Smernice sa stanovujú podľa tejto tabuľky: 

Položka Suma 

Výkaz o štúdium   
 

Vydanie výkazu pri zápise 0 € 

Ďalšie vydania 3 €/ks 

Kópia výkazu o štúdiu 20 € 
 

Duplikát vysokoškolského diplomu 20 € 
 
 
 
 

Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške/záverečnej skúške 20 € 
 

Duplikát dodatku k diplomu 20 € 

Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku 30 € 

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladov 35 € 

Duplikát rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní 20 € 

Výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (okrem 
vydávaných podľa zákona č. 131/2002 Z. z.) 

20 € 
 

Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku (všetky prípady) 35 € 

Výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 
20 € 

 

Výpis osnov predmetov v anglickom jazyku 35 € 

Potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka vyžadujúce 
preverenie  

10 € 

Promócie (cenu vstupenky určuje dekan/rektor podľa 
skutočných nákladov) 

- 
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(4) Doklady vydávané bezplatne podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VŠ“): 
a) výkaz o štúdiu (index),  
b) výpis výsledkov štúdia (v súlade s § 67 ods. 5 písm. a) zákona o VŠ),  
c) vysokoškolský diplom,  
d) vysvedčenie o štátnej skúške,  
e) dodatok k diplomu. 
 

(5) Doklady vydávané pri zápise sú vydávané bezplatne. 
 
(6) Doklady potrebné pri vyslaní študentov UNIZA na výmenné pobyty v zahraničí sú 

vydávané bezplatne. Žiadateľ sa musí aktívne podieľať na ich príprave. 
 

(7) Za znížený poplatok vo výške 50 % z výšky poplatkov uvedenej v ods. 3 sú vydávané pre 
žiadateľov, ktorí sú študentmi UNIZA: 
a) kópie dokladov o štúdiu v prípade ich krádeže (je potrebné doložiť doklad o šetrení        

polície), 
b) doklady, na ktoré sa nevzťahuje znížený poplatok, ale ktorých spracovanie do         

konečnej podoby (vrátane prípadného prekladu a vytlačenia) si zabezpečil  
žiadateľ sám. 

 

Článok 4 
Poplatok za vydanie a prolongáciu preukazu študenta  

 

 Poplatok za vydanie a prolongáciu preukazu študenta vo forme čipovej karty 
s funkcionalitami služieb v rámci UNIZA a mimo UNIZA podľa čl. 5 ods. 5 Smernice určuje 
každoročne po ukončení verejného obstarávania kvestor a zverejňuje sa formou cenníka. 

 
Článok 5 

Poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 
 

Poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov podľa čl. 9 Smernice sa 
stanovujú podľa tejto tabuľky: 
 

Položka Suma 

Poplatok za habilitačné konanie 3 000 € 

Poplatok za inauguračné konanie 5 000 € 
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Príloha č. 2 

                  k Smernici č. 116 
Spôsob platby  

školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov  
a  poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Táto príloha upravuje spôsob platieb školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov 
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov uvedených v Prílohe č. 1 k Smernici 
č. 116 a ďalších poplatkov podľa čl. 7 Smernice. 

 
 

Článok 2 
Spôsob platby 

(1) Platba školného a všetkých poplatkov uvedených v Prílohe č. 1 k Smernici č. 116 
a platba ďalších poplatkov podľa čl. 7 Smernice sa realizuje v prospech bežných účtov 
fakúlt alebo UNIZA v Žiline, ktoré sú vedené v Štátnej pokladnici, prevodným príkazom 
alebo poštovou poukážkou,  pri dodržaní dole uvedených variabilných symbolov: 

  
 

 
 
Druh platby 

Variabilný symbol 
(posledná číslica pri školnom a poplatku za PK označuje 

stupeň štúdia – 1 = Bc., 2 = Ing./Mgr., 3 = PhD.) 

PEDAS SjF EF SvF FRI FHV FBI ÚZVV 
 

UNIZA 
 

Školné pri 
prekročení 
štandardnej dĺžky 
štúdia  

Prvý stupeň terciálneho 
vzdelávania (Bc.) - 09412 

10111 10211 10311 10411 10511 10811 10911 - 19011 

Prvý stupeň terciálneho 
vzdelávania (Mgr./Ing.) - 
09413 

10112 10212 10312 10412 10512 10812 10912 - 19012 

Druhý stupeň terciálneho 
vzdelávania (PhD.) - 0942 

10113 10213 10313 10413 10513 10813 10913 13213 19013 

 
Školné za štúdium 
v externej forme  

Prvý stupeň terciálneho 
vzdelávania (Bc.) - 09412 

10191 10291 10391 10491 10591 10891 10991 - 19091 

Prvý stupeň terciálneho 
vzdelávania (Mgr./Ing.) - 
09413 

10192 10292 10392 10492 10592 10892 10992 - 19092 

Druhý stupeň terciálneho 
vzdelávania (PhD.) - 0942 

10193 10293 10393 10493 10593 10893 10993 13293 19093 

Poplatok za 
materiálne 
zabezpečenie 
prijímacieho 
konania 

Prvý stupeň terciálneho 
vzdelávania (Bc.) - 09412 

10131 10231 10331 10431 10531 10831 10931 - 19031 

Prvý stupeň terciálneho 
vzdelávania (Mgr./Ing.) - 
09413 

10132 10232 10332 10432 10532 10832 10932 - 19032 

Druhý stupeň terciálneho 
vzdelávania (PhD.) - 0942 

10133 10233 10333 10433 10533 10833 10933 13233 19033 

Poplatok za 
habilitačné      
konanie 

 
O-12-1xx/0004-00 

 
1014 1024 1034 1044 1054 1084 1094 - 1904 

Poplatok za 
inauguračné     
konanie 

 
O-12-1xx/0005-00 

 
1015 1025 1035 1045 1055 1085 1095 - 1905 
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Poplatok za úkony 
rigorózneho     
konanie 

 
O-12-1xx/0006-00 

 
1016 1026 1036 1046 1056 1086 1096 - 1906 

Ostatné O-12-1xx/0007-00 1017 1027 1037 1047 1057 1087 1097 - 1907 

Školné za štúdium 
plateného 
študijného 
programu pri 
súbežnom štúdiu 

O-12-1xx/0020-01 
 

O-12-1xx/0020-02 
 

O-12-1xx/0020-03 

9201 
9202 
9203 

- pre všetky fakulty 

Školné za štúdium 
výlučne v inom ako 
štátnom jazyku 

O-12-1xx/0030-01 
 

O-12-1xx/0030-02 
 

O-12-1xx/0030-03 

9301 
9302 
9303 

- pre všetky fakulty 

 

Čísla bežných účtov Žilinskej univerzity v Žiline: 

Prac. Účet v tvare IBAN 

PEDAS SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

SjF SK34 8180 0000 0070 0026 9861 

EF SK74 8180 0000 0070 0026 9917 

SvF SK59 8180 0000 0070 0026 9896 

FRI SK96 8180 0000 0070 0026 9909 

FHV SK52 8180 0000 0070 0026 9925 
FBI SK30 8180 0000 0070 0026 9933 

ÚZVV SK69 8180 0000 0070 0037 5349 

UNIZA SK40 8180 0000 0070 0008 0700 

 

 
 

(2) Pri platbe je potrebné vždy uviesť meno platiteľa. 
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  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 2018/19.  
 

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 2018/2019           1. stupeň štúdia 

    

F
a
k
u

lt
a

 

Študijný program 

Plánovaný počet 
prijatých na  

externú formu 
štúdia 

Ročné školné 
pre  externú 
formu štúdia 

(€) 

FPEDAS 
železničná doprava 20 400 

ekonomika a manažment podniku 20 850 

SjF strojárstvo 40 
500 

 

EF digitálne technológie  30 500 

SvF 
staviteľstvo 50 700 

 technológia a manažment stavieb 30 

FHV 

mediamatika a kultúrne dedičstvo 15 

750 
 

interkultúrne a medzináboženské 
kompetencie a mediácia  

15 

učiteľstvo výchovy k občianstvu 
a náboženskej výchovy 

10 

FBI 

krízový manažment 15 

500 
 

záchranné služby 15 

bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry 15 

bezpečnostný manažment 15 

FRI manažment 20 700 
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Študijné programy v externej forme v akad. roku 2018/2019            2. stupeň štúdia 

    

F
a
k
u

lt
a

 

Študijný program 

Plánovaný počet 
prijatých na   

externú formu 
štúdia 

Ročné školné 
pre externú 

formu štúdia 
(€) 

FPEDAS  
železničná doprava 35 500 

ekonomika a manažment podniku 30 1100 

SjF strojárstvo 30 600 

SvF 

plánovanie dopravnej infraštruktúry 10 

900 
 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 20 

technológia a manažment stavieb 10 

FHV 
mediamatika a kultúrne dedičstvo 15 

800 
 učiteľstvo výchovy k občianstvu 

a náboženskej výchovy 
10 

FBI 

krízový manažment 15 

600 
 

záchranné služby 15 

bezpečnostný manažment 15 

bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry 15 

FRI informačný manažment 20 800 

 
    

Študijné programy v externej forme v akad. roku 2018/2019           3. stupeň štúdia 

    

F
a
k
u

lt
a

 

Študijný program 

Plánovaný počet 
prijatých na 

externú formu 
štúdia 

Ročné 
školné pre 

externú 
formu štúdia        

(€) 

FPEDAS 

ekonomika dopravy, spojov a služieb 4 

1700 

ekonomika a manažment podniku 4 

poštové technológie 3 

dopravné služby 4 

dopravná technika a technológia 4 

SjF 

energetické stroje a zariadenia 2 

1000 

strojárske technológie 4 

automatizované výrobné systémy 1 

časti a mechanizmy strojov 2 

priemyselné inžinierstvo 3 

koľajové vozidlá 1 

technické materiály 1 

počítačové modelovanie a mechanika strojov 1 
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EF 
 

elektroenergetika 2 

1000 

elektrotechnológie a materiály 2 

riadenie procesov 2 

silnoprúdová elektrotechnika 2 

telekomunikácie 2 

teoretická elektrotechnika 2 

 
SvF 

 

technológia a manažment stavieb 1 

2000 
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 1 

teória a konštrukcie pozemných stavieb 1 

aplikovaná mechanika 1 

FRI 

aplikovaná informatika 2 

2000 manažment 1 

inteligentné informačné systémy 1 

FHV 
 

mediamatika a kultúrne dedičstvo 2 2000 

FBI 

záchranné služby 5 

1000 krízový manažment 5 

bezpečnostný manažment 5 

ÚZVV súdne inžinierstvo 5 
 

1000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


