
 

PRÍKAZ DEKANA č. 2/2007  
 

VÝŠKA ROČNÉHO ŠKOLNÉHO SPOJENÁ SO ŠTÚDIOM ŠTUDIJNÝCH 
PROGRAMOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2008/09  

 
k Smernici dekana č. 6/2007 určujúcej školné spojené so štúdiom študijných programov 
podľa § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), čl. 23 Štatútu STU v Bratislave 
a v súlade so smernicou rektora STU v Bratislave č. 5/2007-N  
 
 
 
(1) Výška školného v 1. a v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania na akademický 

rok 2008/09: 

 
 
 
 
 

 

Študijné programy 
Školné za 
akademický rok 

Školné za 

jeden semester 

Všetky študijné programy v 1. stupni (bakalárske):   

- študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia 
štúdia absolvovanie menej ako troch kreditovaných 
predmetov 

 

 

12 000 Sk 

 

 

  6 000 Sk 

- študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia 
štúdia menej ako 40 kreditov ale absolvovanie viac ako 
dvoch kreditovaných predmetov 

 

 

16 000 Sk 

 

 

  8 000 Sk 

- študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia 
štúdia 40 a viac kreditov 

 

20 000 Sk 

 

10 000 Sk 

Všetky študijné programy v 2. stupni (inžinierske):   

- študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia 
štúdia absolvovanie menej ako troch kreditovaných 
predmetov 

 

 

17 000 Sk 

 

 

  8 500 Sk 

- študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia 
štúdia menej ako 40 kreditov ale absolvovanie viac ako 
dvoch kreditovaných predmetov  

 

 

21 000 Sk 

 

 

10 500 Sk  

- študentovi chýba na splnenie podmienok skončenia 
štúdia 40 a viac kreditov 

 

25 000 Sk 

 

12 500 Sk 
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(2) Termíny splatnosti 
Školné za 1. semester (zimný) treba uhradiť a na študijnom oddelení predložiť doklad 
o zaplatení najneskôr do 30. novembra akademického roka, na ktorý sa vzťahuje 
povinnosť platenia školného za štúdium. 

Školné za 2. semester (letný) treba uhradiť a na študijnom oddelení predložiť doklad 
o zaplatení najneskôr do konca prvého týždňa 2. semestra akademického roka, na 
ktorý sa vzťahuje povinnosť platenia školného za štúdium. 
 
 
 

(3) Uhradenie školného 
Školné študent hradí peňažnou poukážkou alebo bankovým prevodom na bankový 
účet fakulty. 

 
Banka:     Štátna pokladnica 
Účet:       7000085552/8180 
Konštantný symbol:    0558 
Variabilný symbol:    

 bakalárske štúdium: školné za 1. semester  -  1104 
    školné za 2. semester  -  1204 

 
inžinierske štúdium: školné za 1. semester  -  2104 

    školné za 2. semester  -  2204 
 

V správe pre prijímateľa treba uviesť priezvisko a osobné číslo študenta. 
 
 
 
 
Bratislava december 2007  
                   prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., v. r. 
         dekan 


