
 

 

 
 

Príloha č. 1 k Smernici č. 243 
 
 
 

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

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Táto príloha k Smernici č.243 upravuje výšku ročného školného a poplatkov 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 a určuje ďalšie poplatky. 

 
 

Článok 2 
Výška školného pre dennú formu štúdia 

1. Výška ročného školného pre študijné programy v dennej forme štúdia sa stanovuje podľa 
nasledujúcej tabuľky: 

      

2. Pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a pri súbežnom štúdiu v externej forme štúdia sa platí 
ročné školné vo výške uvedenej  v článku 3 ods. 2. 

 

 

Článok 3 

Výška školného pre externú formu štúdia  
1. Výška školného pre konkrétne študijné programy v externej forme štúdia pre 1., 2. a 3. stupeň  je 

stanovená na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia pre študentov,  ktorí nastúpia do 
prvého roku štúdia v akademickom roku 2023/2024. 

2.  Výška školného v externej forme štúdia sa stanovuje podľa nasledujúcich tabuliek:  
 

Druh školného  

Suma pre akademický rok  2023/2024 
 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

 
a)  pri prekročení štandardnej dĺžky  
štúdia 
 

1 100 € 1 100 € 1 500 € 

 
b)  za súbežné štúdium druhého 
a ďalšieho študijného programu 
 

900 € 900 € 1 500 € 

 
c)  za študijný program výlučne v inom 
ako štátnom jazyku 
 

3 500 € 3 500 € 3 500 € 



Študijné programy v externej forme štúdia v akademickom roku 2023/2024             1. stupeň štúdia 

 

 

Študijné programy v externej forme štúdia v akademickom roku 2023/2024                2. stupeň štúdia 
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Študijný program 

Plánovaný počet 

prijatých na   

externú formu 

štúdia 

Ročné školné 

pre externú 

formu štúdia 

(€) 

FPEDAS  železničná doprava 30 500 

SjF strojárstvo 30 900 

SvF 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 30 

1100 

technológia a manažment stavieb 30 

FBI 

krízový manažment 15 

600 záchranné služby 15 

bezpečnostný manažment 15 

FRI informačný manažment 20 1350 

FHV mediamatika a kultúrne dedičstvo 18 800 
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Študijný program 

Plánovaný 

počet 

prijatých na  

externú 

formu štúdia 

Ročné školné 

pre  externú 

formu štúdia (€) 

FPEDAS železničná doprava 30 500 

SjF strojárstvo 40 700 

SvF 

geodézia a kartografia 30 

900 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 50 

technológia a manažment stavieb 30 

FBI 

krízový manažment 15 

500 záchranné služby 15 

bezpečnostný manažment 15 

FRI manažment 20 1100 

FHV mediamatika a kultúrne dedičstvo 18 750 



Študijné programy v externej forme štúdia  v akademickom roku 2023/2024               3. stupeň štúdia 
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Študijný program 

Plánovaný počet 

prijatých na 

externú formu 

štúdia 

Ročné 

školné pre 

externú 

formu štúdia        

(€) 

FPEDAS 

dopravné služby a logistika 6  

 

1700 

doprava 4 

ekonomika a manažment podniku 4 

ekonomika dopravy, spojov a služieb 4 

SjF 

automatizované výrobné systémy 3  

 

 

 

1000 

strojárske technológie 2 

technické materiály 1 

časti a mechanizmy strojov 3 

energetické stroje a zariadenia 2 

koľajové vozidlá 1 

priemyselné inžinierstvo 3 

FEIT 

elektrotechnológie a materiály 2 

1000 

riadenie procesov 2 

silnoprúdová elektrotechnika 2 

telekomunikácie 2 

teoretická elektrotechnika 2 

SvF 

teória a konštrukcie pozemných stavieb 4 

1500 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 7 

technológia a manažment stavieb 4 

FBI 

bezpečnostný manažment  2 

1200 krízový manažment  2 

záchranné služby  2 

FRI 

aplikovaná informatika 3 

2000 

manažment 1 

FHV mediamatika a kultúrne dedičstvo 2 2000 



Článok 4 
 Poplatky spojené so štúdiom 

1. Poplatky za rigorózne konanie pre absolventov magisterských študijných programov sa stanovujú 
podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Položka Suma (EUR) 

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania 
a s obhajobou rigoróznej práce (PhDr., PaedDr.) 

480  

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania 
a s obhajobou rigoróznej práce (RNDr.) 

280  

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

 
2. Ďalšie poplatky sa stanovujú podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Položka Suma 

Duplikát vysokoškolského diplomu 20  
 
 
 
 

Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške/záverečnej skúške 20  
 

Duplikát dodatku k diplomu 20  

Duplikát rozhodnutia o uznaní dokladov 20  

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladov 50  

Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku 50  

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

20  
 

Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku (všetky prípady) 50  

Výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 
20  

 

Výpis osnov predmetov v anglickom jazyku 50  

Vypracovanie individuálneho študijného plánu študenta  0 /50 * 

Prerušenie štúdia a predĺženie prerušenia štúdia    20  

Doklad o dĺžke štúdia vyhľadaný v archíve a zaslaný do SR/ do 
zahraničia 

   20  

Zápis študenta po prestupe na štúdium z inej vysokej školy 20  

Poplatok za prijímacie konanie (zverejňuje sa v Informáciách o možnosti 
štúdia pre príslušný akademický rok) 

15-50  

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

- 

* V prípade individuálneho študijného plánu zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov môže 
rektor na návrh dekana poplatok odpustiť. 

 



3. 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“) sú: 

a) výpis výsledkov štúdia (v súlade s § 67 ods. 5 písm. a) zákona o VŠ),  
b) vysokoškolský diplom,  
c) vysvedčenie o štátnej skúške 
d) dodatok k diplomu. 
 

4. Doklady potrebné pri vyslaní študentov UNIZA na výmenné pobyty v zahraničí sú vydávané 
bezplatne. Žiadateľ sa musí aktívne podieľať na ich príprave. 
 

Článok 5 
Poplatok za vydanie a prolongáciu preukazu študenta  

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

 

Článok 6 
Poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

1. Poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov sa stanovujú podľa nasledujúcej 
tabuľky: 

 

Položka Suma (EUR) 

Poplatok za habilitačné konanie 3 000  

Poplatok za inauguračné konanie 5 000  

 

 

Článok 7 
Spôsob platby 

 
1. Platba školného a všetkých poplatkov 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 prijímacie konanie označuje 

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

FPEDAS SjF FEIT SvF FBI  FRI FHV ÚZVV 

 

UNIZA 

 

Školné pri 

prekročení 

štandardnej dĺžky 

štúdia  

Bc. – 09412 

 

10111 10211 10311 10411 10911 10511 10811 - 19011 

Mgr./Ing. – 09413 

 

10112 10212 10312 10412 10912 10512 10812 - 19012 



PhD. – 0942 

 

10113 10213 10313 10413 10913 10513 10813 13213 19013 

 

Školné za štúdium 

v externej forme  

Bc. – 09412 

 

10191 10291 10391 10491 10991 10591 10891 - 19091 

Mgr./Ing. – 09413 

 

10192 10292 10392 10492 10992 10592 10892 - 19092 

PhD. – 0942 

 

10193 10293 10393 10493 10993 10593 10893 13293 19093 

Poplatok za 

materiálne 

zabezpečenie 

prijímacieho 

konania 

Bc. – 09412 

 

10131 10231 10331 10431 10931 10531 10831 - 19031 

Mgr./Ing. – 09413 

 

10132 10232 10332 10432 10932 10532 10832 - 19032 

PhD. – 0942 

 

10133 10233 10333 10433 10933 10533 10833 13233 19033 

Poplatok za 

habilitačné     

konanie 

 

O-12-1xx/0004-00 

 

1014 1024 1034 1044 1094 1054 1084 - 1904 

Poplatok za 

inauguračné     

konanie 

 

O-12-1xx/0005-00 

 

1015 1025 1035 1045 1095 1055 1085 - 1905 

Poplatok za úkony 

rigorózneho     

konanie 

 

O-12-1xx/0006-00 

 

1016 1026 1036 1046 1096 1056 1086 - 1906 

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

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/ústavy  



 
 

2. Pri platbe je potrebné vždy uviesť meno platiteľa. 
3. Čísla bežných účtov Žilinskej univerzity v Žiline sú uvedené v tabuľke: 

 
 
 

Pracovisko Účet v tvare IBAN 

FPEDAS SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

SjF SK34 8180 0000 0070 0026 9861 

FEIT SK74 8180 0000 0070 0026 9917 

SvF SK59 8180 0000 0070 0026 9896 

FBI SK30 8180 0000 0070 0026 9933 

FRI SK96 8180 0000 0070 0026 9909 

FHV SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

ÚZVV SK69 8180 0000 0070 0037 5349 

UNIZA SK40 8180 0000 0070 0008 0700 

 
 


