
 variabilný              
symbol

špecifický 
symbol

druh platby

1016*ID 013
Školné v externej forme štúdia  pre všetky stupne štúdia (§ 92 ods. 4 v spojení s ods. 16 

zákona5)

1216*ID 014 Školné za prekro čenie ŠDŠ v externej forme štúdia  pre všetky stupne štúdia (§92 ods.4
v spojení s ods.16 zákona) 

1316*ID 001 školné za prekro čenie štandardnej d ĺžky štúdia  pre všetky stupne štúdia                                      
(§ 92 ods. 6 zákona)

1416*ID 001 Školné za prekro čenie štandardnej d ĺžky štúdia z dôvodu ďalšieho štúdia absolventa 
po skončení predchádzajúceho štúdia pre všetky stupne štúdia (§ 92 ods. 6 zákona)

1516*ID 016
Školné za štúdium v dennej forme štúdia , ktoré sa uskutočňuje v inom  ako v štátnom 
jazyku  (§ 92 ods. 8 zákona)

1916*ID 012
školné za súbežné štúdium v o všetkých troch stupňoch štúdia                                                                         
(§ 92 ods. 4 v nadväznosti na ods. 6 zákona o VŠ) - nové od 01.01.2013

********** 003 poplatok za prijímacie konanie - elektronická prihláška  (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ)

2015000000 003 poplatok za prijímacie konanie - papierová prihláška (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ)

2316*ID 006
poplatky za vydanie dokladov o štúdiu – študent s ID (preukaz študenta STU, preukaz ISIC 
študenta STU, výkaz o štúdiu - index, výpis výsledkov štúdia); (článok 7 bod 2 smernice 
rektora č. 2/2013-SR)

2316000000 006
Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu – študent bez ID – prijatý na štúdium ŠP v prvom roku 
štúdia (preukaz študenta STU, preukaz ISIC študenta STU, výkaz o štúdiu - index, výpis 
výsledkov štúdia) (článok 7 bod 2 smernice rektora č. 2/2013-SR)  

2116*ID 006

Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia; [článok 7 bod 3 smernice rektora č. 2/2013-
SR;  písm. a) a ž písm. c)];  bezplatne, platí sa len Rozhodnutie o uznaní, resp. zamietnutí 
uznania dokladu o vzdelaní  vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 zákona 
o VŠ   

2116*ID 006 Poplatky za vydanie duplikátov; (článok 7 bod 4 smernice rektora č. 2/2013-SR) 

4116*ID vrátenie sociálneho štipendia

4216*ID vrátenie doktorandského štipendia

vysvetlivky

SK78 8180 0000 0070 0008 1471

SPSRSKBA
číslo ú čtu  

 pre platby na študijných oddeleniach fakúlt STU pr e akademický rok 

2016/2017

Variabilné symboly  a špecifické symboly 

*ID - identifikačné číslo študenta, pred ktoré sa pridá počet núl potrebný do počtu 10-miestneho 
variabilného symbolu
********** evidenčné číslo elektronickej prihlášky na štúdium

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM - §92 zákona a článok 6 smernice rektora č. 2/2013 - SR

POPLATKY za materiálne zabezpe čenie prijímacieho konania - §92 ods. 12 zákona                                                            
a článok 6 smernice rektora č. 2/2013 - SR

POPLATKY spojené so štúdiom § 92 ods. 15 zákona a článok 7 smernice rektora č. 2/2013-SR 

ŠKOLNÉ  - § 92 ods. 1 až ods. 11 zákona a  článok 2 a článok 3 smernice rektora č. 2/2013- SR


