
* Prvý poplatok hradí uchádzač v prípade, ak využije na prihlásenie sa na štúdium elektronickú prihlášku 
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Poplatky spojené so štúdiom na TU vo Zvolene  
v akademickom roku 2018/2019 

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Táto príloha č. 3e upravuje výšku poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

a stanovuje výšku poplatkov za vydanie dokladov o štúdiu, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia 
a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu v akademickom roku 2018/2019. 
 
 

Článok 2 
Poplatky za materiálne zabezpečenia prijímacieho konania 

 
Výšku poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre štúdium na TU vo 

Zvolene od akademického roka 2019/2020 stanovuje tab. č.1 takto: 
 

Tab. č. 1 Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  

Fakulta Študijný program 

Poplatok (€) 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň 

elektronická prihláška                    (len 
papierová prihláška)* 

LF všetky študijné programy 35 (40) 35 (40) 35 (40) 

DF 
študijné programy v odbore dizajn 40 (45) 35 (40) 35 (40) 

ostatné študijné programy 35 (40) 35 (40) 35 (40) 

FEE všetky študijné programy 35 (40) 35 (40) 35 (40) 

FEVT všetky študijné programy 30 (30) 30 (30) 35 (35) 

UŠP všetky študijné programy 35 (40) 35 (40) - 
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Článok 3 
 

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a  za vydanie dokladov  
o absolvovaní štúdia   

 
Výšku poplatkov za vydanie dokladov o štúdiu, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a za 

uznávanie rovnocennosti dokladov spojených so štúdiom na TU vo Zvolene v akademickom roku 
2018/2019 stanovuje tab. č.2 takto: 
 
 

Tab. č. 2    Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu, za vydanie dokladov  o absolvovaní štúdia a za uznávanie 
rovnocennosti dokladov v akademickom roku 2018/2019 
 

vydanie preukazu študenta  

študenti v dennej 
forme štúdia  

I. stupeň, II. stupeň (noví študenti) 25 € 

III. stupeň  22 € 

študenti v externej forme štúdia 11 € 

vydanie výkazu o štúdiu (indexu) 10 € 

výpis výsledkov štúdia 20 € 

výpis výsledkov štúdia v cudzom jazyku 30 € 

výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov 45 € 

výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom jazyku,  
ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie 

60 € 

vydanie kópie výkazu o štúdiu (indexu) 30 € 

vydanie kópie vysokoškolského diplomu 
vydaného po roku 2006 45 € 

vydaného do roku 2006 60 € 

vydanie kópie vysvedčenia o štátnej skúške 
vydaného po roku 2006 45 € 

vydaného do roku 2006 60 € 

vydanie kópie dodatku k diplomu  35 € 

viac ako rok po skončení štúdia 35 € 

vydanie vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku 45 € 

vydanie ďalších potvrdení z archívnych dokumentov (napr. o dobe štúdia, o absolvovanej praxi 
a pod.) 

20 € 

 
 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto Príloha č. 3e je neoddeliteľnou súčasťou Organizačnej smernice č. 8/2013. Nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom schválenia rektorom TU. 
(2) Prílohu č. 3e je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov k Organizačnej  smernici 

č. 8/2013. 
 
 
 
Vo Zvolene, dňa 3. septembra 2018 

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

 


