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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1. V tomto príkaze je stanovené školné, poplatky a platby spojené so štúdium a poplatky 

spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku 2016/2017  

na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘). 
 

Článok 2 

Stanovenie výšky školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov 
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte  

Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2016/2017 

 

1. V zmysle ustanovení Smernice Žilinskej univerzity v Žilne č. 116 a jej príloh v aktuálnom 
znení je v akademickom roku 2016/2017 stanovené školné, poplatky a platby spojené 

so štúdium a poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov podľa ta-

buliek 1 až 5.  
2. Poplatky sa platia prevodom na účet SK59 8180 0000 0070 0026 9896 alebo poštovou 

poukážkou. Pri úhrade je nutné uviesť príslušný variabilný symbol (v. s.). V poznámke 

platby je nutné uviesť príslušný variabilný symbol a meno a priezvisko študenta. Všetky 
sumy sú uvádzané v eurách (EUR).  

V tabuľkách je skratkou označený stupeň štúdia a forma štúdia: 

 Bc.: 1. stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske štúdium, 

 Ing.: 2. stupeň vysokoškolského štúdia – inžinierske štúdium, 

 PhD.: 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium, resp. 

 D: denná forma štúdia, 

 E: externá forma štúdia. 

Tab. 1 – Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné štúdium druhého 

a ďalšieho študijného programu, ak je študijný program SvF UNIZA uskutočňovaný 
v štátnom jazyku 

Položka 
Bc. Ing. PhD. 

D E D E D E 

Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia  450 300 450 300 750 750 

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v prípade, ak štu-

dent z podmienok na riadne skončenie štúdia nesplnil iba štátnu 

skúšku a / alebo obhajobu záverečnej práce 
100 100 150 150 750 750 

v. s. 10411 10412 10413 
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Tab. 2 – Školné za štúdium v platených študijných programoch SvF UNIZA v externej forme 

štúdia uskutočňovaných v štátnom jazyku 

Položka 
Bc. Ing. PhD. 

E E E 

Školné za štúdium platených študijných programov v externej 

forme štúdia, ak bol študent prijatý na štúdium od akademického 

roku 2011/2012 alebo od akademického roku 2012/2013 
400 500 2 000 

Školné za štúdium platených študijných programov v externej 

forme štúdia, ak bol študent prijatý na štúdium od akademického 

roku 2013/2014 a neskôr 
700 900 2 000 

Školné za štúdium platených študijných programov v externej 

forme štúdia v prípade, ak študent z podmienok na riadne skon-

čenie štúdia nesplnil iba štátnu skúšku a / alebo obhajobu záve-

rečnej práce 

100 150 750 

v. s. 10491 10492 10493 

Tab. 3 – Školné za štúdium študijného programu SvF UNIZA uskutočňovaných výlučne 

v inom ako v štátnom jazyku 

Položka 
Bc. Ing. PhD. 

D E D E E D 

Školné za štúdium výlučne v inom ako štátnom jazyku 4 500 3 500 5 000 4 000 6 000 2 000 

v. s. 10421 10422 10423 

Tab. 4 – Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, habilitačné konanie a 

inauguračné konanie na SvF UNIZA 

Položka Suma v. s. 

Poplatok za prijímacie konanie – bakalárske štúdium 20 10431 

Poplatok za prijímacie konanie – inžinierske štúdium 20 10432 

Poplatok za prijímacie konanie – doktorandské štúdium 20 10433 

Poplatok za habilitačné konanie 3 000 1044 

Poplatok za inauguračné konanie 5 000 1045 
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Tab. 5 – Ostatné poplatky spojené so štúdiom na SvF UNIZA 

Položka Suma v. s. 

Doklad o dĺžke štúdia v anglickom jazyku 5 1047 

Doklad o dĺžke štúdia, doklad o poberaní štipendií v slovenskom jazyku 2 1047 

Doklad o dĺžke štúdia, doklad o poberaní štipendií v slovenskom jazyku  

vyhľadaný v archíve 
3 1047 

Doklad o návšteve školy v anglickom jazyku 3 1047 

Doklad o návšteve školy v slovenskom jazyku, nad 5 ks (suma za kus) 0,50 1047 

Doklad o uznaní rovnocennosti dokladov 35 1047 

Druhopis dodatku k vysokoškolského diplomu 20 1047 

Druhopis vysokoškolského diplomu 20 1047 

Druhopis vysvedčenia o štátnej skúške 20 1047 

Kópia výkazu o štúdiu 20 1047 

Zmena študijného programu z inej univerzity, resp. vysokej školy 20 1047 

Vydanie ďalšieho výkazu o štúdiu 3 1047 

Výpis osnov predmetov v anglickom jazyku 35 1047 

Výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 20 1047 

Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku (všetky prípady) 35 1047 

Výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku  

(okrem prípadu vydávaných podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v aktuálnom znení) 
20 1047 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu a nadobúda účinnosť  

1. septembra 2016. 

2. Ruší sa vyhláška dekana SvF UNIZA č. 4/2015 z 9. apríla 2015.  

 

 

V Žiline 24.marca 2016. 

 

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v. r. 

dekan SvF UNIZA 


