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PRÍKAZ REKTORA  č. 03/2017 

VÝŠKA ŠKOLNÉHO A POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM 
V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 

V súlade s ustanovením § 92, § 113a, § 113aca a § 113af zákona číslo 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia  § 12  Štatútu Technickej univerzity v Košiciach, ako aj v súlade s uznesením číslo 
47/2017 zo zasadnutia Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach konaného dňa 
06.11.2017, ktorým bola výška školného a poplatkov spojených so štúdiom schválená, 

u r č u j e m  

1. výšku školného  pre študijné programy, ktoré sa budú uskutočňovať na Technickej univerzite 
v Košiciach a na jej fakultách - Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Fakulte 
materiálov, metalurgie a recyklácie, Strojníckej fakulte, Fakulte elektrotechniky a informatiky, 
Stavebnej fakulte, Fakulte výrobných technológií, Ekonomickej fakulte, Fakulte umení a Leteckej 
fakulte (ďalej len zaužívané skratky uvedených fakúlt), 

2. výšku poplatkov spojených so štúdiom  na Technickej univerzite v Košiciach a na jej fakultách, 
3. formu platenia a splatnos ť školného a poplatkov spojených so štúdiom 

v akademickom  roku 2018/2019 nasledovne: 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Ročné školné podľa § 92 ods. 1 až 8, § 113a ods. 10, § 113aca a § 113af  zák. č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) sú povinní uhradiť študenti Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“), ktorí 

 
a) študujú súbežne v tom istom stupni dva alebo viac študijných programov (§ 92 ods. 5 zákona), 

z ktorých jeden študujú na inej vysokej škole bezplatne podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona, 
b) študujú súbežne na TUKE v tom istom stupni dva alebo viac študijných programov (§ 92 ods. 

5 zákona), 
c) študujú študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia (§ 92 ods. 6 a § 113a ods. 

10 zákona), 
d) študujú v externej forme štúdia (§ 92 ods. 3, § 113af zákona), pokiaľ neboli prijatí na bezplatný 

študijný program podľa § 113aca zákona, 
e) študujú študijný program výlučne v inom ako štátnom jazyku (§ 92 ods. 8 zákona) alebo jazyku 

národnostnej menšiny (§ 92 ods. 9 zákona), keď je možné v SR študovať tento študijný program 
aj v štátnom jazyku. 

2. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom 
sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv (§ 92 ods. 11 zákona). 

 
3. Každý študent a prijatý uchádzač na TUKE je povinný uhradiť určené ročné školné pred zápisom 

na akademický rok 2018/2019 a pri zápise predložiť doklad o zaplatení, resp. preukázať 
sa rozhodnutím rektora o znížení, odpustení alebo odklade termínu splatnosti školného. 

 
4. Úhrada školného sa realizuje spôsobom určeným na základe rozhodnutia dekana fakulty, 
 spravidla prevodom na účet fakulty. 
 
5. Uchádzač o štúdium na TUKE je povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie 

prijímacieho konania podľa § 92 ods. 12 zákona v lehote a spôsobom, ktoré určí a zverejní fakulta 
(§ 57 ods. 5 zákona). 
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6. Študent TUKE je povinný uhradiť poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 13 až 15 zákona 
v lehote a spôsobom, ktoré pre poskytovanú službu určí TUKE, resp. fakulta. 

 
7. V súlade s § 92 ods. 18 zákona a § 12 ods. 7 Štatútu TUKE môže rektor školné a poplatky spojené 

so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti na základe písomnej žiadosti 
študenta v prípade, ak: 

 
a) ide o študenta v ťažkej sociálnej situácii, 
b) ide o študenta so špecifickými potrebami a zdravotnými problémami, 
c) ide o študenta s vynikajúcimi študijnými výsledkami, 
d) ide o inú skutočnosť hodnú osobitného zreteľa. 

Pri posudzovaní uvedených žiadostí sa postupuje podľa Metodického pokynu k zníženiu, 
odpusteniu, odloženiu termínu splatnosti alebo vráteniu školného, ktorým sa dopĺňajú a vysvetľujú 
ustanovenia § 12 ods. 7 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach a ktorý je prílohou č. 37 OS 
Vzdelávanie. 

8. Ak sa študent rozhodne požiadať o zníženie, odpustenie, vrátenie školného alebo odloženie 
termínu jeho splatnosti urobí tak do 30. júna. Dekani predložia žiadosti rektorovi za účelom 
rozhodnutia do 8. júla (v akademickom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom 
vznikla povinnosť uhradiť školné). 

9. Ak sa prijatý uchádzač o štúdium rozhodne požiadať o zníženie, odpustenie, vrátenie školného 
alebo odloženie termínu jeho splatnosti urobí tak do 30. septembra. Dekani predložia žiadosti 
rektorovi za účelom rozhodnutia do 7. októbra (v akademickom roku, v ktorom vznikla povinnosť 
uhradiť školné). 

II. 
Školné 

1. Študenti sú povinní uhradiť ročné školné za: 

a) štúdium druhého a ďalšieho študijného programu pri súbežnom štúdiu (§ 92 ods. 5 zákona) 
 

Študijný program 
uskutočňovaný na 

FBERG FMMR SjF FEI SvF FVT EkF FU LF TUKE 

Výška školného 
v EUR/akad. rok 

500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 665,- 500,- 500,- 

b) štúdium študijného programu, ak trvá dlhšie ako štandardná dĺžka (§ 92 ods. 6 zákona) 

Študijný program 
uskutočňovaný na 

FBERG FMMR SjF FEI SvF FVT EkF FU LF TUKE 

Výška školného 
v EUR/akad. rok 

500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 665,- 500,- 500,- 

c) štúdium študijného programu v externej forme (§ 92 ods. 3 zákona) v slovenskom jazyku1: 

Výška školného v EUR / akademický rok  
Študijný program 
uskutočňovaný na 

FBERG FMMR SjF FEI SvF FVT EkF FU LF 

1. stupeň 600,- 500,- 600,- 600,- 500,- 500,- 570,-2 - 550,- 

                                                           
1 Výška maximálneho ročného školného za štúdium študijného programu v externej forme (§ 92 ods. 3 zákona) 
v slovenskom jazyku podľa príslušného študijného odboru je ustanovená v súlade s Opatrením MŠVVaŠ SR 
z 1. septembra 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0. 
2 Počas štandardnej dĺžky štúdia je študent povinný uhradiť určené školné za každý rok štúdia študijného 
programu, na ktorý sa prihlásil, t.j. v prípade EkF dobiehajúce programy v externej forme na 1. stupni 760 EUR 
a na 2. stupni 930 EUR. 
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Študijný program 
uskutočňovaný na 

FBERG FMMR SjF FEI SvF FVT EkF FU LF 

2. stupeň  750,- 600,- 800,- 700,- 700,- 500,- 620,-2 - 750,- 

3. stupeň 1000,- 700,- 1000,- 900,- 1000,- 600,- 1000,- 600,- 1000,- 
 

d) štúdium študijného programu v dennej forme výlučne v inom ako štátnom jazyku (§ 92 ods. 
8 zákona) alebo jazyku národnostnej menšiny (§ 92 ods. 9 zákona): 
 
 

Maximálna výška školného v EUR / akademický rok  
Študijný program 
uskutočňovaný na 

FBERG FMMR SjF FEI SvF FVT EkF FU LF 

1. stupeň 5.000,- 2.900,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- - 2.900,- 
2. stupeň  6.000,- 3.500,- 6.000,- 6.000,- 6.000,- 6.000,- 6.000,- - 3.500,- 
3. stupeň 7.000,- 3.900,- 7.000,- 7.000,- 7.000,- 7.000,- 7.000,- - 3.900,- 

 
e) štúdium študijného programu v externej forme výlučne v inom ako štátnom jazyku, alebo jazyku 

národnostnej menšiny v zmysle Opatrenia MŠVVaŠ SR z 1. septembra 2017 č. 2017-
4747/33569:10-15A0: 

 

 
Výška školného v EUR / akademický rok 

Študijný program 
uskutočňovaný na 

FBERG FMMR SjF FEI SvF FVT EkF FU LF 

1. stupeň - 1.310,- - 1.200,- - 1.300,- 1.070,- - 1.100,- 
2. stupeň  - 1.960,- - 1.700,- - 1.900,- 1.610,- - 1.700,- 
3. stupeň - 4.870,- 4.870,- 4.500,- 5.000,- 4.800,- 3.330,- - 3.000,- 

 
 

III. 
Poplatky spojené so štúdiom 

1. Študenti TUKE sú povinní uhradiť nasledovné poplatky spojené so štúdiom: 
 

Poplatok Výška poplatku  
v EUR/akad. rok 

1) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12):  
a) bez prijímacej skúšky – papierová prihláška 25,– 
b) bez prijímacej skúšky – e-prihláška 20,– 
c) s prijímacou skúškou – papierová prihláška 35,– 
d) s prijímacou skúškou – e-prihláška 30,– 

2) úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou 
rigoróznej práce (§ 92 ods. 13)  
 

400,– 

3) vydanie diplomu za rigoróznu skúšku (§ 92 ods. 14) 
 

80,– 

4) doklady o štúdiu – originály (§ 92 ods. 15):  
a) preukaz študenta TUKE:  

- pre študentov v dennej forme – s vizuálom a funkciou  
medzinárodného preukazu ISIC 

 
20,– 

- pre študentov v externej forme – lokálny s interným 
univerzitným vizuálom bez funkcie ISIC 

 
10,– 

- prolongačná známka ISIC pre obnovenie vizuálnej platnosti 
preukazu študenta v dennej forme štúdia 

 
10,– 
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Poplatok Výška poplatku  
v EUR/akad. rok 

- poplatok za nastavenie sektorov čipu preukazu pre použitie 
v interných (stravovací systém, UK, prístupové systémy TUKE) 
a externých aplikáciách (verejná doprava prímestská, diaľková, 
železničná doprava, MHD, e-peňaženka, časové lístky MHD,...) 
aktivovaných prostredníctvom univerzitného terminálu (pre 
študentov externého štúdia tento poplatok zahŕňa aj prolongačnú 
známku Externista) 

 
 
 
 
 
 

2,50 

- poplatok za komplexné služby univerzitnej knižnice 7,– 

b) výkaz o štúdiu (index)   8,– 
c) výpis výsledkov štúdia z registra študentov TUKE: 

- v slovenskom jazyku 
- v anglickom jazyku pre účely akademickej mobility 
- v anglickom jazyku pre iné účely 

 
4,–  za stranu 

bezplatne 
6,–  za stranu 

d) výpis skúšok a zápočtov z archívnych dokumentov: 
- v slovenskom jazyku 
- v anglickom jazyku 

 
10,–  za stranu 
12,–  za stranu 

e) úkony spojené so zápisom: 
- v určenom termíne; denná forma 
- v určenom termíne; externá forma 
- v náhradnom termíne po určenom termíne 
- zápis predmetov v termíne určenom fakultou 
- zápis predmetov mimo termín určený fakultou 

 

 
10,– 
17,– 
34,– 

bezplatne 
3,– za predmet 

f) započítanie kreditov z predchádzajúceho štúdia (uznávanie 
predmetov, posúdenie ekvivalentnosti predmetov): 
- akademické (ECTS) mobility (§ 58a zák.) 
- ostatné prípady 

 

 
 

bezplatne 
4,–  za predmet 

5) doklady o štúdiu - duplikáty (§ 92 ods. 15):  
a) preukaz študenta TUKE: 

- pre študentov v dennej forme – s vizuálom a funkciou  
  medzinárodného preukazu ISIC 
- pre študentov v externej forme – lokálny s interným  
  univerzitným vizuálom bez funkcie ISIC 

b) výkaz o štúdiu (index) 
c) rozhodnutie o prijatí na štúdium 
d) vyhľadanie a zhotovenie odpisu / kópie archívneho dokumentu 

 

 
 

10,– 
 

10,– 
2,–  za stranu 

3,– 
4,–  za stranu 

6) doklady o absolvovaní štúdia v slovenskom jazyku (§ 92 ods. 15):  
a) vydanie dokladov v určenom termíne bezplatne 
b) uschovanie dokladov neprevzatých v určenom termíne 1,- za kalendárny deň 
c) diplom – duplikát 20,– 
d) vysvedčenie o štátnej skúške – duplikát 20,– 
e) dodatok k diplomu – duplikát 30,– 

7) doklady o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku (§ 92 ods. 15):  
a) diplom – originál (dvojjazyčný, SJ+AJ) bezplatne 
b) diplom – duplikát (dvojjazyčný, SJ+AJ) 30,– 
c) dodatok k diplomu – originál (dvojjazyčný, SJ+AJ) bezplatne 
d) dodatok k diplomu – duplikát (dvojjazyčný, SJ+AJ) 

 
40,– 

8) poplatok spojený s ukončením štúdia:  
a) 1. stupeň – denná forma 10,– 
b) 1. stupeň – externá forma 15,– 
c) 2. stupeň – denná forma 10,– 
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Poplatok Výška poplatku  
v EUR/akad. rok 

d) 2. stupeň – externá forma 15,– 
e) 3. stupeň – interná forma 30,– 
f) 3. stupeň – externá forma 40,– 
g) poplatok za konanie štátnych skúšok (ŠS) v termíne určenom 

fakultou pre konanie riadnych ŠS podľa harmonogramu akad. 
roka 

 
 

bezplatne 
h) poplatok za konanie ŠS mimo termín určený fakultou pre 

konanie riadnych ŠS podľa harmonogramu akad. roka 
 

 
100,– 

9) vydanie rozhodnutia o uznaní, resp. zamietnutí uznania  
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou 
školou (§ 92 ods. 15) 
a) pre účely pokračovania v štúdiu na TUKE3 

 
b) pre účely pokračovania v štúdiu alebo pre účely regulovaného   

povolania3 
 

c) vykonanie rozdielovej skúšky pre účely rozhodnutia o uznaní     
dokladu o vzdelaní (len v prípade pokračovania v štúdiu na 
TUKE) 

 
 
 

50,– 
 

99,50 
 
 

200,– 

 

 

 
2. Ak si vyžiadané potvrdenie alebo výpis vyžaduje vyhľadávanie tlačených dokumentov v archíve, 

k poplatku uvedenému v tabuľke sa pripočítava príplatok vo výške 100%. 

IV. 
Iné poplatky 

Poplatok Maximálna v ýška 
poplatku v EUR 

1) Habilitačné alebo vymenúvacie konanie uchádzačov, ktorí nie sú na TUKE 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 76 ods. 9): 

 

a)  habilitačné konanie 1 500,– 
b)  inauguračné (vymenúvacie) konanie 2 000,– 

 

Spôsob a lehotu na uhradenie poplatku určí TUKE, resp. fakulta, na ktorej sa habilitačné alebo 
vymenúvacie konanie uskutočňuje. 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Výška školného, poplatkov spojených so štúdiom a výška iných poplatkov bola schválená  
Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 06.11.2017 číslo uznesenia 
47/2017. 

2. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

                                                           
3 Pre doklady v inom ako v štátnom jazyku je potrebné predložiť úradný preklad dokladov. 


