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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 2021/2022 
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘). 

 
Článok 2 

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

Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022 
 

1. V zmysle ustanovení Smernice Žilinskej univerzity v Žilne č. 116 a jej príloh v aktuálnom 
znení je v akademickom roku 2021/2022 stanovené školné, poplatky a platby spojené 
so štúdium a poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov podľa tabu-
liek 1 až 6.  

2. Poplatky sa platia prevodným príkazom 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 štu-
denta. 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,  

 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 v dennej forme štúdia, ak je študijný program SvF 
UNIZA uskutočňovaný v štátnom jazyku 

Položka 
Bc. Ing. PhD. 

D D D 

Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia  450 450 750 

v. s. 10411 10412 10413 

Školné za súbežné štúdium druhého a ďalšieho študijného  
programu 

450 450 750 

v. s. 9201 9202 9203 
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Tab. 2 – Školné za štúdium v platených študijných programoch SvF UNIZA v externej for-
me štúdia, školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné štú-
dium druhého a ďalšieho študijného programu v externej forme štúdia uskutočňo-
vaných v štátnom jazyku 

Položka 
Bc. Ing. PhD. 

E E E 

Školné za štúdium platených študijných programov v externej forme 
štúdia 

700 900 1 000 

Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia 700 900 1000 

v. s. 10491 10492 10493 

Tab. 3 – Školné za štúdium študijného programu SvF UNIZA uskutočňovaného 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 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

v. s. 9301 9302 9303 

Tab. 4 – Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

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 konanie súvisiace s prestupom z inej vysokej školy, resp. univerzity 20 1047 
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Tab. 5 – Poplatky spojené s udeľovaním vedecko–pedagogických titulov na SvF UNIZA 

Položka Suma v. s. 

Poplatok za habilitačné konanie 3 000 1044 

Poplatok za inauguračné konanie 5 000 1045 

Tab. 6 – Poplatky spojené so štúdiom na SvF UNIZA 

Položka Suma 

Duplikát vysokoškolského diplomu  20 

Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške 20 

Duplikát dodatku k vysokoškolskému 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. v aktuálnom znení)  

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 určí dekan podľa skutočných nákladov)  

v. s. 1047 

 

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

4. Doklady vydávané pri zápise na štúdium sú vydávané bezplatne. 

5. Doklady potrebné pri vyslaní študentov UNIZA na výmenné pobyty v zahraničí sú vydá-
vané bezplatne. Žiadateľ sa musí aktívne podieľať na ich príprave. 

6. Za znížený poplatok vo výške 50 % z výšky poplatkov uvedenej v tabuľke 5 sú vydávané 
pre žiadateľov, ktorí sú študentmi UNIZA: 
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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 ko-
nečnej podoby (vrátane prípadného prekladu a vytlačenia) si zabezpečil žiadateľ 
sám. 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu a nadobúda účinnosť  
1. septembra 2021. 

2. Ruší sa príkaz dekana SvF UNIZA č. 6/2020 z 10. marca 2020.  

 
 
V Žiline 15. júna 2021. 
 

prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v. r. 
dekan SvF UNIZA 


