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Táto smernica upravuje školné, poplatky a platby spojené so štúdiom a poplatky spojené 

s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len 

„ŽU“) v súlade s ust. § 76, § 92, §113a  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“). 

  

 

ČASŤ I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1  

Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na ŽU 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.  

 

Článok 2 

Výška poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním 

vedecko-pedagogických titulov 

Výška poplatkov a platieb spojených so štúdium a platieb spojených  s udeľovaním 

vedecko-pedagogických titulov je odvodená  od skutočných nákladov ŽU, 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 a § 113a zákona o VŠ. 

(2) Školné za súbežné štúdium druhého a ďalšieho študijného programu (ktorý si študent 

nezvolil ako bezplatný podľa § 70 a § 71 zákona o VŠ).  

(3) Školné za externé štúdium.  

(4) Školné za štúdium cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu a štátov, ktoré sú 

zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej 

konfederácie (ďalej len členské štáty) a nie sú občanmi Bieloruskej republiky, Bosny 

a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej 

republiky, Srbskej republiky, Ukrajiny a nemajú trvalý pobyt v členskom štáte. 

Školné sa vyberá na základe zmluvy o štúdiu (zmluvy o zabezpečení vysokoškolského 

štúdia na vlastné náklady študenta) uzavretej s cudzincom. U študentov študujúcich v 

rámci medzištátnych zmlúv sa školné riadi príslušnými ustanoveniami týchto zmlúv.  

(5) Školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku. 

(6) Školné sa stanovuje a vyberá v súlade s ustanoveniami  § 92 a § 113a zákona o VŠ. 
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(7) Ak študent ukončí štúdium pred koncom akademického roka, školné ani jeho časť sa 

nevracia (Štatút ŽU v Žiline §29 ods.2) 

 

  

Článok 4 

Určenie výšky školného 

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

predchádzajúcom vyjadrení dekanov.  

(2) V prípade školného za štúdium cudzincov sa školné určuje s uvážením, či cudzinec podľa 

čl. 3 ods. 4 študuje v slovenskom alebo cudzom jazyku. 

(3) Výška školného podľa čl. 3 ods. 1, 2 a 4 je uvedená v prílohe č. 1 tejto smernice. 

(4) Výšku školného podľa čl. 3 ods. 3 na jednotlivé akademické roky určuje dekan (rektor pre 

študentov celouniverzitných študijných programov). 

 

 

ČASŤ III 

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 

 

Článok 5  

Druhy poplatkov 

(1) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok sa vyberá od 

uchádzača o štúdium.  

(2) Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou 

rigoróznej práce.  

(3) Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu. 

Poplatok sa vyberá od absolventov magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu 

skúšku. 

(4) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu, ich duplikátov a ostatné potvrdenia a výpisy 

o štúdiu uvedené v prílohe č.1 smernice. 

 

Článok 6 

Určenie výšky poplatkov 

Výšku poplatkov spojených so štúdiom určuje rektor v súlade s čl. 2 tejto smernice. 

Výška poplatkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto smernice. 

 

 

 

ČASŤ IV 

PLATBY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM 

 

Článok 7 

Druhy platieb 

(1) Platba za vydanie a prolongáciu preukazu študenta vo forme čipovej karty 

s funkcionalitami služieb v rámci ŽU a mimo ŽU.  

(2) Platba za knižničné, edičné, informačné a pod. služby. 

(3) Platba za účasť na ďalšom, kontinuálnom, kvalifikačnom vzdelávaní a  kurzoch. 
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Článok 8 

Výška platieb 

(1) Výšku platieb podľa čl. 7 ods. 1 a 2 určuje na základe návrhu jednotlivých pracovísk 

kvestor formou cenníka. 

(2) Výšku platby účastníkov ďalšieho, kontinuálneho a kvalifikačného vzdelávania vrátane 

rozpočtu programov a kurzov určuje rektor, okrem platby za kurz slovenského jazyka, kde 

je platba určená v prílohe č. 1 tejto smernice. V prípade, ak vyššie uvedené aktivity sú 

organizované na fakultách ŽUŽ, určuje výšku platby dekan.  

 

ČASŤ V 

POPLATKY SPOJENÉ S UDEĽOVANÍM VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH 

TITULOV 

 

Článok     9 

Druhy poplatkov 

(1) Poplatok za habilitačné konanie.  

(2) Poplatok za inauguračné konanie. 

 

Článok   10 

Výška poplatkov 

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 VI  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok   11 

Splatnosť školného, poplatkov a platieb 

(1) Školné, poplatky a platby 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. 

(3) V odôvodnených prípadoch môže rektor, na základe žiadosti študenta, rozdeliť úhradu 

školného na dve polovičné splátky za každý semester osobitne. V takom prípade musí byť 

druhá splátka uhradená pred termínom začiatku druhého semestra.  

(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. 

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

(7) Platby sú splatné pred začatím príslušného úkonu, resp. konania. 
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Článok  12 

Osobitné ustanovenia 

Poplatky podľa čl. 5 ods. 2 a 3 a podľa čl.   9 sa nevyberajú od zamestnancov ŽU. Fakulty 

si vzájomne uhradia skutočné náklady. 

 

 

 

 

Článok   13 

Odpustenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

Rektor v súlade s platným metodickým usmernením môže 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 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok  14 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Smernica č. 107 nadobúda platnosť dňom podpísania rektorkou a účinnosť 

nadobúda dňom 1. septembra 2013. 

2. Smernicu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov. 

3. Dňom účinnosti tejto Smernice č.107 ruší sa Smernica č. 99 zo dňa 30. augusta 2011 

v znení dodatku č.1 vrátane Príloh č.1, č.2 a ich dodatkov. 

4. Súčasťou smernice sú: 

a) Príloha č. 1 Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov 

spojených s  udeľovaním vedecko-pedagogických titulov. 

b) Príloha č. 2 Spôsob platby školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a 

poplatkov spojených s  udeľovaním vedecko-pedagogických titulov. 

 

 

 

V Žiline, dňa 25. januára  2013 

 

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

                 rektorka 

 

 


