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Ročné školné na TU vo Zvolene v akademickom roku 2013/2014 
 
 
 

Článok 1 
Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 

 
Výška základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na dané akademické 

roky je uvedená v tab. č.1. 
 
 

Tab. č. 1   Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom 
akademický rok hodnota základu 

2012/2013 305 € 
2013/2014 320 € 
2014/2015 330 € 

 
 
 

Článok 2 
Ročné školné v akademickom roku 2013/2014 

 
Výška ročného školného (€/akademický rok) podľa čl. II  Organizačnej smernice č. 8/2013 sa 

stanovuje podľa tab. č. 2-5 takto:  
 
 
Tab. č. 2 
Ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, celkovej dĺžky štúdia 
a za súbežné štúdium pre všetky študijné programy, stupne a formy štúdia na 
TU vo Zvolene v akademickom roku 2013/2014 

800 € 
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Tab. č. 3     Ročné školné za štúdium v externej forme v I. stupni štúdia v akademickom 
roku 2013/2014 

Fakulta Študijný program 
Ročné školné (€) 

1. rok 
štúdia 

2. rok 
štúdia 

3. rok 
štúdia 

LF 
lesníctvo 630 630 600 
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 630 630 600 

DF 

drevárske technológie 400 400 400 
konštrukcie drevených stavieb a nábytku 400 400 400 
výroba nábytku 400 400 400 
ochrana osôb a majetku pred požiarom 800 800 800 
podnikový manažment v drevospracujúcom 
priemysle 600 600 600 

konštrukcie drevených stavieb a nábytku 
(DP Volyně) 

250 250 250 

FEE environmentálny manažment 600 700 600 

FEVT 

dopravná a manipulačná technika 500 800 800 
výrobná technika 500 800 800 
priemyselné inžinierstvo 500 800 800 
ekotechnika 500 800 800 

UŠP ekonomika a manažment obnoviteľných 
prírodných zdrojov 600 600 600 

 
 

 
Tab. č. 4      Ročné školné za štúdium v externej forme v II. stupni štúdia v akademickom 

roku 2013/2014 

Fakulta Študijný program 
Ročné školné (€) 

1. rok 
štúdia 

2. rok 
štúdia 

3. rok 
štúdia 

LF 

lesníctvo 840 840 - 
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 840 840 - 
ekológia lesa 840 840 - 
geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve 840 840 - 

DF 

konštrukcia drevárskych výrobkov 600 600 - 
drevárske inžinierstvo 600 600 - 
nábytok a výrobky z dreva 600 600 - 
technická bezpečnosť osôb a majetku 1000 1000 - 
podnikový manažment v drevospracujúcom 
priemysle 800 800 - 

FEE environmentálny manažment 900 900 - 

FEVT 
priemyselné inžinierstvo - 800 800 
ekotechnika 600 800 800 
výrobná technika 600 800 800 

UŠP manažment a financovanie lesných podnikov 800 800 - 
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Tab. č. 5     Ročné školné za štúdium v externej forme v III. stupni štúdia v akademickom 

roku 2013/2014 

Fakulta Študijný program 
Ročné školné (€) 

1. rok 
štúdia 

2. rok 
štúdia 

3. rok 
štúdia 

LF 

technika a technológie lesníckej výroby 1050 1050 1000 
pestovanie a ochrana lesa 1050 1050 1000 
hospodárska úprava lesov 1050 1050 1000 
lesnícka fytológia 1050 1050 1000 
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1050 1050 1000 
lesnícke meliorácie 1050 1050 1000 

DF 

technológia spracovania dreva 1200 1200 1200 
štruktúra a vlastnosti dreva 1200 1200 1200 
konštrukcia a procesy drevárskych 
výrobkov 

1200 1200 1200 

protipožiarna ochrana a bezpečnosť 1200 1200 1200 
FEE ekológia a ochrana biodiverzity 1000 1100 1000 

 environmentálne inžinierstvo 1000 1100 1000 
FEVT výrobná technika 1000 1100 1000 

 
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto Príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Organizačnej smernice č. 8/2013. Nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom schválenia rektorom TU 19. septembra 2013. 
(2) Prílohu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov k Org. smernici č. 8/2013. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
Vo Zvolene, dňa 19. septembra 2013                                                          prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

   rektor TU 


