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Školné a poplatky spojené so štúdiom na Technickej univerzite vo Zvolene
Článok I
Úvodné ustanovenia
(1) Technická univerzita vo Zvolene (ďalej len „TU vo Zvolene“ alebo „TU“) vydáva v súlade s
§ 92, § 113af a súvisiacimi ustanoveniami 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“) a čl. 27 Štatútu TU vo Zvolene, ktorý upravuje rámcové ustanovenia o školnom
a o poplatkoch spojených so štúdiom na TU vo Zvolene (ďalej len „Štatút TU“), túto
Organizačnú smernicu č.8/2013 (ďalej len „smernica“) s celouniverzitnou pôsobnosťou.
(2) TU vo Zvolene je oprávnená žiadať školné a poplatky spojené so štúdiom od študentov TU vo
Zvolene, uchádzačov o štúdium na TU vo Zvolene a ďalších osôb v rozsahu a za úkony podľa
tejto smernice.
(3) Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na TU vo Zvolene je 10 %
z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných
výdavkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„ministerstvo“) verejným vysokých školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného
rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur
nadol. Výška základu pre príslušný akademický rok je súčasťou prílohy č.2 tejto smernice.
(4) TU zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na
štúdium školné a poplatky spojené so štúdiom na nasledujúci akademický rok. Pri študijných
programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné na všetky roky
štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia. Pod zverejnením sa rozumie oznámenie na úradnej
výveske TU vo Zvolene alebo jej fakulty a hromadným spôsobom na webovom sídle TU vo
Zvolene alebo jej fakulty.

Článok II
Školné
(1) Rektor TU určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné. Ak ide o študijné programy
zabezpečované fakultou, výšku ročného školného pre tieto študijné programy určuje rektor
TU na návrh dekana fakulty. Výšku ročného školného pre nasledujúci akademický rok určí
rektor formou rozhodnutia o určení výšky školného.
(2) Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v dennej
forme
štúdia
nesmie
prekročiť
päťnásobok
základu
(počítaného
podľa
§ 92 ods. 1 zákona o VŠ). Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia
nesmie prekročiť sumu maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok
ustanovuje ministerstvo opatrením (§ 92 ods. 3 zákona o VŠ). Obmedzenie výšky školného sa
nevzťahuje na školné podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ.

2

(3) Študent TU vo Zvolene v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne
povinnosť uhradiť ročné školné podľa ods. 4 alebo ods. 5 alebo ods. 7 tohto článku.
(4) Školné za súbežné štúdium druhého a ďalšieho študijného programu. Študent, ktorý študuje
súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných
verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a
ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku. Študent, ktorý sa
opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení
štúdia (§ 69 ods. 1 zákona o VŠ), je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z
ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca
príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
(5) Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia. Študent TU, ktorý študuje študijný program
poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný
uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa
zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo
študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v
jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do
celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný
na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku
zaokrúhľuje na celý akademický rok.
(6) V celkovej dobe štúdia podľa ods. 5 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný
na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.
(7) Školné za štúdium študijného programu výlučne v inom ako štátnom jazyku. Študent
študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku uhrádzať
ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona o VŠ uskutočňuje
výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak niektorá verejná
vysoká škola v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento študijný program, prijímala
na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa
uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského
štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“), ani nemá trvalý pobyt v
členskom štáte.
(8) Školné za štúdium v externej forme štúdia. Študent TU vo Zvolene v externej forme štúdia je
povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia. Školné po prekročení štandardnej dĺžky
štúdia zodpovedá školnému za štúdium v externej forme určenému v študijnom programe na
príslušný akademický rok.
(9) Povinnosťou študenta je okrem platenia školného pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na
určenie výšky školného (§ 71 ods. 3 , písm. b) zákona o VŠ). Študent, na ktorého sa vzťahuje
povinnosť uhradiť školné, vyplní Čestné vyhlásenie o svojom predchádzajúcom a súbežnom
vysokoškolskom štúdiu. Toto vyhlásenie môže byť aj súčasťou zápisového listu.
(10)TU vo Zvolene prostredníctvom rektora TU alebo dekana fakulty, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, oznámi študentovi povinnosť uhradiť školné a stanoví podmienky jeho
splatnosti. Toto oznámenie bude vo forme rozhodnutia na predpísanom tlačive a bude
doručené študentovi do vlastných rúk alebo osobne na protipodpis.
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(11)Výška ročného školného na príslušný akademický rok na TU vo Zvolene je uvedená v prílohe
č.2 tejto smernice, ktorá bude každoročne aktualizovaná.
Článok III
Poplatky spojené so štúdiom
(1) TU vo Zvolene môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne
zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov TU vo
Zvolene spojených s týmito úkonmi. Jeho výška nesmie presiahnuť 25% základu podľa čl. I ods.
3 tejto smernice.
(2) TU vo Zvolene môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67 zákona
o VŠ), poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sa požadujú v cudzom jazyku (§
68 zákona o VŠ), poplatky za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a poplatky za
uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu [§ 106 ods. 2 písm. a) zákona o VŠ].
(3) Výška poplatkov spojených so štúdiom na TU vo Zvolene podľa ods. 1 a 2 tohto článku je
uvedená v prílohe č.3 tejto smernice, ktorá bude každoročne aktualizovaná.
Článok IV
Školné a poplatky spojené so štúdiom zahraničných študentov
(1) Školné a poplatky spojené so štúdiom zahraničných študentov na TU vo Zvolene sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o VŠ, touto Organizačnou smernicou o školnom a
poplatkoch spojených so štúdiom na TU a Organizačnou smernicou o postupe pri prijímaní a
podmienkach štúdia zahraničných študentov na TU vo Zvolene č. 2/2013.
(2) Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené
so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.
(3) Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného
predpisu, sa na účely súvisiace so školným a poplatkami spojenými so štúdiom považuje za
občana Slovenskej republiky.
Článok V
Splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom
(1) Určené čiastky školného a poplatkov spojených so štúdiom sa poukazujú na bežné účty TU
k tomu určené. Finančnú operáciu je možné realizovať bezhotovostným prevodom. Povinnosť
uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická osoba alebo
právnická osoba. Školné je študent povinný uhradiť najneskôr v lehote stanovenej
v písomnom rozhodnutí TU o povinnosti uhradiť školné. Lehoty na úhradu poplatkov
spojených so štúdiom sú zverejnené na dekanátoch fakúlt a na Referáte pre pedagogickú
prácu Rektorátu TU.
(2) Úhrada poplatkov spojených so štúdiom je podmienkou pre vydanie požadovaných dokladov.
(3) Neuhradenie školného alebo poplatkov spojených so štúdiom na príslušný akademický rok
v lehote stanovenej univerzitou a v súlade so zákonom o VŠ je porušením ustanovenia § 71
ods. 3 písm. b) zákona o VŠ a vnútorných predpisov TU a bude posudzované ako zavinené
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porušenie právnych predpisov a vnútorných predpisov univerzity podľa § 72 ods. 1 zákona
o VŠ s dôsledkami možnosti vylúčenia zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ
v nadväznosti na § 66 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ.
Článok VI
Zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti
školného a poplatkov spojených so štúdiom.
(1) Rektor môže (§92 ods. 18 zákona o VŠ) školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť
alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú
situáciu študenta alebo pre iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa podľa zásad uvedených
v ods. 2 až 5 tohto článku v súlade s čl. 27 Štatútu TU.
(2) Rektor môže školné odpustiť, ak:
a) sa jedná o úplne osirelého študenta, najviac však do dovŕšenia 25 rokov jeho života;
b) je študent držiteľom preukazu ZŤP;
c) v odôvodniteľných prípadoch, ak sa jedná o študenta so špecifickými potrebami, ktorého
štúdium trvá dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu [§ 100 ods. 4
písm. e) zákona o VŠ];
d) k prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia došlo zo strany TU bez zavinenia študenta.
(3) Rektor môže školné znížiť, a to:
a) o 25%, ak študent:
1. dosiahol v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,26 až 1,50;
2. vierohodným spôsobom (lekársky nález, výpis zo zdravotnej dokumentácie) preukáže, že
má závažné zdravotné problémy trvajúce viac ako tri mesiace a menej ako jeden rok, ktoré mu
znemožňovali zúčastňovať sa vyučovacieho procesu a nespĺňa podmienky pre odpustenie
školného podľa ods. 2 písm. b) alebo c) tohto článku;
3. reprezentoval TU, resp. získal ocenenie na významných národných alebo medzinárodných
podujatiach a zároveň dosiahol v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný
priemer do 2,00.
b) o 50%, ak študent:
1. dosiahol v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,10 až 1,25;
2. vierohodným spôsobom (lekársky nález, výpis zo zdravotnej dokumentácie) preukáže, že
má závažné zdravotné problémy trvajúce viac ako jeden rok, ktoré mu znemožňovali
zúčastňovať sa vyučovacieho procesu a nespĺňa podmienky pre odpustenie školného podľa
ods. 2 písm. b) alebo c) tohto článku;
3. do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše
sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý;
4. prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roku štúdia alebo sa
zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal len štátnu skúšku, resp. predmet štátnej
skúšky, obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce;
5. dosiahol v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer do 2,00 a zároveň,
buď poberal v predchádzajúcom akademickom roku sociálne štipendium v mesačnej výške
minimálne 50% z maximálnej výšky sociálneho štipendia pre vysokoškolských študentov,
alebo iným spôsobom preukázateľne zdokladuje zlú sociálnu situáciu, alebo preukázateľne
zdokladuje hmotnú núdzu. Za zlú sociálnu situáciu sa považuje skutočnosť, keď na jedného
člena spoločnej domácnosti, v ktorej študent žije, pripadá čistý mesačný príjem nižší ako 75%
životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, posudzovaný za predchádzajúci
kalendárny rok.
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6. je na materskej alebo rodičovskej dovolenke;
7. preukáže iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. študent prekročí štandardnú
dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility schválenej TU, počas ktorej získal minimálne 20
kreditov a pod.). Rektor v tomto prípade rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní vo
vedení TU.
8. spĺňa súčasne najmenej dve podmienky podľa ods. 3 písm. a) tohto článku.
c) o 75%, ak študent:
1. dosiahol v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,00 až 1,09;
2. je v čase rozhodovania v pracovnoprávnom vzťahu s TU; netýka sa to dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru;
3. spĺňa súčasne najmenej dve podmienky podľa ods. 3 písm. b) tohto článku alebo spĺňa
mininálne po jednej podmienke podľa ods. 3 písm. a) aj b) tohto článku.
(4) Rektor môže odložiť termíny splatnosti školného najviac do 5 mesiacov odo dňa vydania
rozhodnutia o vyrubení školného, a to ak študent preukázateľne zdokladuje neschopnosť jeho
úhrady v stanovenom termíne splatnosti.
(5) Poplatky spojené so štúdiom môže rektor odpustiť, znížiť alebo odložiť termín splatnosti len
vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, a to po prerokovaní vo vedení TU. Pre
rozhodovanie v týchto prípadoch platia ods. 2 až 4 primerane.
(6) O odpustení, znížení alebo odložení termínu splatnosti školného a poplatkov spojených so
štúdiom rozhoduje rektor, pri študijných programoch uskutočňovaných na fakulte na základe
predchádzajúceho písomného stanoviska dekana, a to vždy len na základe písomnej žiadosti
študenta (vzor žiadosti je uvedený v prílohe č.1 tejto smernice). Podanie žiadosti má odkladný
účinok. Proti rozhodnutiu rektora o odpustení, znížení alebo odložení termínu splatnosti
školného a poplatkov spojených so štúdiom nemožno podať odvolanie; je preskúmateľné
súdom. V zmysle § 92 ods. 18 zákona o VŠ na odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu
splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom nie je právny nárok, ani v prípade, že
študent splní podmienky ustanovené v Štatúte TU a priloží všetky relevantné doklady.
Článok VII
Náležitosti predkladania žiadostí
(1) Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného alebo poplatkov
spojených so štúdiom v zmysle čl. VI ods. 6 tejto smernice musí byť riadne odôvodnená,
doložená relevantnými dokladmi a študent ju môže podať v termíne maximálne do 8 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení školného a u poplatkov spojených so štúdiom
v termíne maximálne do 8 dní od ich splatnosti. Na neskoršie podanú žiadosť sa neprihliada.
V odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa môže rektor pripustiť podanie
žiadosti v inej lehote.
(2) Študent so špecifickými potrebami priloží k žiadosti:
a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa
o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej
dokumentácie, alebo
b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo
špeciálneho pedagóga.
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(3) Študent so závažnými zdravotnými problémami priloží k žiadosti lekárske vysvedčenie nie
staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález alebo výpis zo zdravotnej
dokumentácie. Predloženie len samotného potvrdenia lekára o závažných zdravotných
problémoch študenta, je nepostačujúce.
(4) Študent nachádzajúci sa v zlej sociálnej situácii priloží k žiadosti najmä:
a) právoplatné rozhodnutie a potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia, alebo
b) právoplatné rozhodnutie a potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, alebo
c) relevantné doklady potvrdzujúce, že čistý mesačný príjem na jednu plnoletú fyzickú
osobu, posudzovaný za predchádzajúci kalendárny rok, je nižší ako 75 % životného
minima.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
(1) Na vzťahy touto organizačnou smernicou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona o VŠ a Štatútu TU.
(2) Organizačná smernica č. 8/2013 bola schválená po prerokovaní vo vedení TU vo Zvolene
rektorom TU dňa 19. septembra 2013 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
(3) Touto organizačnou smernicou č. 8/2013 sa zároveň ruší OS č. 6/2010 o školnom
a poplatkoch spojených so štúdiom na Technickej univerzite vo Zvolene.
(4) Neoddeliteľnou súčasťou Organizačnej smernice č. 8/2013 sú:
a) Príloha č.1: Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného
b) Príloha č.2: Ročné školné na TU vo Zvolene v príslušnom akademickom roku.
c) Príloha č.3: Poplatky spojené so štúdiom na TU vo Zvolene v príslušnom akademickom
roku.

Vo Zvolene dňa 19. septembra 2013

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor TU vo Zvolene
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