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METODICKÉ USMERNENIE č. 7/2022 

 
k Smernici č. 116  

Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov  

a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  

Žilinskej univerzity v Žiline 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto metodické usmernenie sa vydáva v súvislosti so zmenami v zákone č. 131/2002 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VŠ“)  
v určovaní výšky školného. 

2. Toto usmernenie platí pre určovanie výšky školného pre všetkých študentov, okrem 
študentov, ktorí študujú na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy. 
V prípade takýchto študentov sa školné a poplatky spojené so štúdiom riadia ustanoveniami 
tejto zmluvy. Ak medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky 
úhrady školného alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, 
povinnosť uhradiť školné nevzniká, ak sa študentovi poskytuje štipendium z finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium  
zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi, ktorý v Slovenskej 
republike študuje v rámci akademickej mobility podľa § 58a zákona o VŠ, prostredníctvom 
výmenného programu vytvoreného so súhlasom vlády alebo v rámci programu Európskej 
únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport, alebo študentovi, ktorému bol 
udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana 
povinnosť uhradiť školné nevzniká.  

3. Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné,  
ak mu vznikne povinnosť uhradiť ročné školné podľa § 92 odseku 5, 6  
alebo odseku 8 zákona o VŠ. Študent verejnej vysokej školy v externej forme štúdia  
je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia. 

4. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného 
predpisu, sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky. 

 
Článok 2 

Školné za súbežné štúdium  

 
1. Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 

programov poskytovaných verejnou vysokou školou (ďalej tiež „vysoká škola“) v tom istom 
stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium 
v akademickom roku 2022/2023.  

2. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom 
stupni po prerušení, je povinný uhradiť vysokej škole pomernú časť z ročného školného  
v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca akademického roka 
2022/2023 po jeho opätovnom zapísaní. 

 
Článok 3 

Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia 
 
1. Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného 

programu sa za každý ďalší rok štúdia určí ako pomerná časť z ročného školného  
v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku  
vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta. 
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2. Pre akademický rok 2022/2023 sa stanovená suma vydelí 60 kreditmi (štandardná záťaž) 
a vynásobí počtom kreditov za predmety, ktoré má študent zapísané v tomto akademickom 
roku. Školné sa predpíše vo výške vypočítanej v Akademickom informačnom 
a vzdelávacom systéme UNIZA (AIVS UNIZA).  

3. Ak študent študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu 
účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto 
výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia 
príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne štipendium, povinnosť uhradiť 
školné nevzniká v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky 
štúdia.  

4. 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. 
 

Článok 4 
Školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku  

 
1. Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku 

uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program (ako celok) uskutočňuje výlučne v inom  
ako štátnom jazyku (ďalej len „cudzí jazyk“). Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak 
a) niektorá vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal študovať príslušný 

študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni  
v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku, a 

b) príslušná fakulta o povinnosti uhradiť školné písomne informovala prijatého uchádzača 
o štúdium spolu s výškou ročného školného na všetky roky štúdia počas štandardnej 
dĺžky štúdia študijného programu. 

2. Študent v dennej forme štúdia uhrádza každý akademický rok počas štandardnej dĺžky 
štúdia študijného programu ročné školné za štúdium v cudzom jazyku vo výške určenej 
smernicou na akademický rok, v ktorom bol prijatý na štúdium. Fakulta môže zverejnené 
školné v priebehu štúdia znížiť. 

3. Študent v dennej forme štúdia je povinný po prekročení štandardnej dĺžky štúdia uhradiť 
ročné školné za štúdium v cudzom jazyku vo výške určenej fakultou pre daný študijný 
program na príslušný akademický rok. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 1. 9. 2022. 
 
 
 
V Žiline dňa 30. 8. 2022  
 
 
 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
rektor 

 


