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FAKULTA / UŠP 
Študijný program uskutočňovaný v štátnom jazyku                         

(3 ročné štúdium (3r), 4 ročné štúdium (4r)) 

Školné pre    
dennú formu 

štúdia v              
AR 2023/2024             
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia, za 

súbežné 
štúdium) (€) 

Školné pre 
externú formu 

štúdia na všetky 
roky štúdia počas 
štandardnej dĺžky 

štúdia so 
začiatkom od      

AR 2023/2024 (€) 

Školné pre 
externú formu 

štúdia v               
AR 2023/2024           
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia) (€) 

I. stupeň 

LF 

lesníctvo (3r) 1250 700 700 

lesníctvo (4r) - 500 500 

aplikovaná zoológia a poľovníctvo (3r) 1250 700 700 

aplikovaná zoológia a poľovníctvo (4r) - 500 500 

DF 

drevárstvo s podporou informačných technológií (3r) 1250 500 500 

drevárstvo s podporou informačných technológií (4r) - 400 400 

tvorba a konštrukcia nábytku (3r) 1250 500 500 

tvorba a konštrukcia nábytku (4r) - 400 400 

drevené stavby (3r) 1250 500 500 

drevené stavby (4r) - 400 400 

dizajn nábytku a interiéru (3r) 1250 - - 

protipožiarna ochrana a bezpečnosť (3r) 1250 600 600 

protipožiarna ochrana a bezpečnosť (4r) - 500 500 

ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (3r)  1250 600 600 

ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (4r)  - 500 500 

FEE 

ochrana a využívanie krajiny (3r) 1250 800 800 

ochrana a využívanie krajiny (4r) - 500 500 

ekológia a ochrana biodiverzity (3r) 1250 - - 

forenzná a kriminalistická environmentalistika (3r) 1250 1000 1000 

forenzná a kriminalistická environmentalistika (4r) - 600 600 

FT 
výrobná technika a manažment výrobných procesov (3r) 1250 800 800 

výrobná technika a manažment výrobných procesov (4r) - 600 600 

UŠP 
ekonomika a manažment prírodných zdrojov (3r) 1250 600 600 

ekonomika a manažment prírodných zdrojov (4r) - 500 500 
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FAKULTA / UŠP 
Študijný program uskutočňovaný v štátnom jazyku                            

(2 ročné štúdium (2r), 3 ročné štúdium (3r)) 

Školné pre    
dennú formu 

štúdia v              
AR 2023/2024             
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia, za 

súbežné 
štúdium) (€) 

Školné pre 
externú formu 

štúdia na všetky 
roky štúdia počas 
štandardnej dĺžky 

štúdia so 
začiatkom od      

AR 2023/2024 (€) 

Školné pre 
externú formu 

štúdia v               
AR 2023/2024           
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia) (€) 

II. stupeň 

LF 

adaptívne lesníctvo (2r) 1250 900 900 

adaptívne lesníctvo (3r) - 600 600 

aplikovaná zoológia a poľovníctvo (2r) 1250 900 900 

aplikovaná zoológia a poľovníctvo (3r) - 600 600 

ekológia lesa (2r) 1250 - - 

geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve (2r) 1250 - - 

DF 

drevené stavby (2r) 1250 600 600 

drevené stavby (3r) - 500 500 

drevárske inžinierstvo (2r) 1250 600 600 

drevárske inžinierstvo (3r) - 500 500 

tvorba a konštrukcia nábytku (2r) 1250 600 600 

tvorba a konštrukcia nábytku (3r) - 500 500 

dizajn nábytku a interiéru (2r) 1250 - - 

protipožiarna ochrana a bezpečnosť (2r) 1250 700 700 

protipožiarna ochrana a bezpečnosť (3r) - 600 600 

ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (2r) 1250 700 700 

ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (3r) - 600 600 

FEE 

ochrana a využívanie krajiny (2r) 1250 1000 1000 

ochrana a využívanie krajiny (3r) - 600 600 

ekológia a ochrana biodiverzity (2r) 1250 - - 

forenzná a kriminalistická environmentalistika (2r) 1250 1200 1200 

forenzná a kriminalistická environmentalistika (3r) - 700 700 

FT 
výrobná technika (2r) 1250 900 900 

výrobná technika (3r) - 600 600 

UŠP 
ekonomika a manažment prírodných zdrojov (2r) 1250 700 700 

ekonomika a manažment prírodných zdrojov (3r) - 600 600 
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FAKULTA / UŠP Študijný program uskutočňovaný v štátnom jazyku 

Školné pre    
dennú formu 

štúdia v              
AR 2023/2024             
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia, za 

súbežné 
štúdium) (€) 

Školné pre 
externú formu 

štúdia na všetky 
roky štúdia počas 
štandardnej dĺžky 

štúdia so 
začiatkom od      

AR 2023/2024 (€) 

Školné pre 
externú formu 

štúdia v              
AR 2023/2024           
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia) (€) 

III. stupeň 

LF 

hospodárska úprava lesov 1250 1500 1100* 

lesnícka fytológia 1250 1500 1100* 

ekosystémové služby lesov 1250 1500 1100* 

ekológia lesa 1250 1500 1100* 

DF 

technológia spracovania dreva 1250 1200 1200 

protipožiarna ochrana a bezpečnosť 1250 1200 1200 

dizajn nábytku a bývania 1250 1200 1200 

FEE 

ekológia a ochrana biodiverzity 1250 1200 1000* 

ochrana a využívanie krajiny 1250 1200 1000* 

environmentálne inžinierstvo 1250 1400 1000* 

FT výrobná technika 1250 1200 1100* 

UŠP ekonomika a manažment lesnícko - drevárskeho komplexu 1250 1200 1000* 

* platí pre študentov so začiatkom štúdia do AR 2023/24 
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FAKULTA 
Študijný program uskutočňovaný v cudzom jazyku                     

denná forma štúdia 
Stupeň štúdia 

Školné na všetky 
roky štúdia počas 
štandardnej dĺžky 

štúdia so 
začiatkom od      

AR 2023/2024 (€) 

Školné v             
AR 2023/2024             
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia, 

súbežné 
štúdium) (€) 

DF protipožiarna ochrana a bezpečnosť tretí 3000 3000 

LF 

lesnícka fytológia tretí 2000 2000 

ekosystémové služby lesov tretí 2000 2000 

ekológia lesa tretí 2000 2000 
     

     

FAKULTA 
Študijný program uskutočňovaný v cudzom jazyku                   

externá forma štúdia   
Stupeň štúdia 

Školné na všetky 
roky štúdia počas 
štandardnej dĺžky 

štúdia so 
začiatkom od      

AR 2023/2024 (€) 

Školné v             
AR 2023/2024             
(pri prekročení 

štandardnej 
dĺžky štúdia, 

súbežné 
štúdium) (€) 

DF protipožiarna ochrana a bezpečnosť tretí 3000 3000 

LF 
lesnícka fytológia tretí 2000 2000 

ekológia lesa tretí 2000 2000 
     

     

Vo Zvolene, dňa: 11.10.2022    

   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

    rektor 

     
 


