
 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2  k ORGANIZAČNEJ SMERNICI 
 

Určenie výšky školného pre akademický rok  

2017/2018 a poplatkov spojených so štúdiom  

na TnUAD 

 
vydaná v zmysle ustanovenia § 92 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky z 15.08.2016 č. 2016-14804/18793:1-15A0, 

ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 

2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia a čl. 28 Štatútu Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

 

Číslo:  3-U-004 

Počet strán:           Platnosť od: 28. 09. 2017 

                                                                                   Účinnosť od: 28. 09. 2017 

Vypracovali                                             Podpis 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. – prorektorka pre   
                                                          výchovu a vzdelávanie    vr 

                                                                             

Verifikoval                                                                Podpis 

JUDr. Ľubica Fialová                                                   vr      

Validoval                                                                  Podpis   

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor                             vr         

Schválil AS TnUAD dňa 28.09. 2017                      Podpis  

Doc. Ing. Ján Kútik, CSc.                                                    vr 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 

Študentská 2,  911 50   T R E N Č Í N 

 

    

 



 
 ON 3-U-004   

Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru s ON: 3-U-004 

 

Vedúci útvaru:                                      dňa:                                        podpis 

  

Prehlasujem, že som túto ON preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa ňou budem 

riadiť.  

 

Por. číslo Meno a priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 ON 3-U-004   

DODATOK č. 2  

k organizačnej smernici  3-U-004 

Určenie výšky školného pre akademický rok 2017/2018 
 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD 

 

Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2017/2018 
a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD sa mení a dopĺňa takto: 
 
Bod 5.1 sa dopĺňa o 2 body takto: 
5.1.8 Poplatok uchádzačovi, ktorý nie je na TnUAD v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas, za úhradu nákladov, spojených s habilitačným konaním 

o udelenie titulu docent vo výške ....................................................1000,00 €.  

5.1.9 Poplatok uchádzačovi, ktorý nie je na TnUAD v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas, za úhradu nákladov, spojených s inauguračným konaním 

o udelenie titul profesor vo výške ..................................................1500,00 €.  

 

Ostatné časti organizačnej smernice č.  3-U-004 Určenie výšky školného pre akademický 
rok 2017/2018  a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD a Dodatok č. 1 zostávajú 
nezmenené. 

 


