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1. Účel vydania, rozsah platnosti a zodpovednosti
1.1 Účel vydania
Účelom vydania tejto organizačnej smernice je určiť výšku školného a poplatkov
spojených so štúdiom na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
1.2 Rozsah platnosti
Táto organizačná smernica je platná pre všetkých zamestnancov TnUAD, ktorí sa
podieľajú na činnostiach v nej uvedených a študentov TnUAD, ktorým z nej vyplývajú
práva a povinnosti a pre žiadateľov, požadujúcich vydanie dokladov podľa bodu 5.1.3
až 5.1.5. Táto organizačná smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektora.
1.3 Zodpovednosť za oboznámenie s organizačnou smernicou a jej dodržiavanie
Za oboznámenie zamestnancov s touto organizačnou smernicou (ďalej len OS) sú
zodpovední vedúci organizačných útvarov. Za oboznámenie uchádzačov o štúdium
a študentov s touto OS zodpovedá prorektor pre výchovu a vzdelávanie, prorektor pre
stratégiu a rozvoj a dekan, ak študent študuje študijný program, uskutočňovaný na
fakulte. Za dodržiavanie tejto OS sú zodpovední všetci vedúci organizačných útvarov,
ktorých zamestnanci túto OS používajú a riadia sa ňou.
2. Definícia pojmov a použité skratky
2.1 Definícia pojmov
členské štáty....štáty Európskej únie alebo štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody
o EHP a Švajčiarskej konfederácie,
Zákon o VŠ.. zákon č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
školné...........finančná úhrada študenta za poskytované vysokoškolské štúdium,
poplatky........finančná úhrada študenta/žiadateľa, spojená so štúdiom,
základ...........základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej
vysokej škole. Vzťahuje sa na AR, ktorý začína v danom kalendárnom roku.
Jeho výška je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta
denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom
verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu
schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa
zaokrúhľuje na celých 5 € nadol MŠVVaŠ SR zverejňuje jeho výšku pre
príslušný akademický rok na svojej internetovej stránke. Hodnota základu
pre akademický rok 2019/2020 je 470,00 €,
súčasť..........fakulta, celouniverzitné pracovisko TnUAD.
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2.2. Použité skratky
AR
EHP
FPT
FSEV
FŠT
FZ
KP
MŠVVaŠ SR
ON
OS
TnUAD
UŠP
ÚPVaV
ŤZP
VŠP
LVMZ

Akademický rok
Európsky hospodársky priestor
Fakulta priemyselných technológií
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Katedra politológie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Organizačná norma
Organizačná smernica
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzitný študijný program (t.j. študijný program uskutočňovaný na
univerzite)
Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie
Ťažko zdravotne postihnutý
Vážený študijný priemer
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

3. Spoločné ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
3.1

TnUAD zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom na nasledujúci AR
najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na
štúdium (§ 92 ods. 16 Zákona o VŠ).

3.2

Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom univerzity.

3.3

Najmenej 20 % výnosov zo školného podľa § 92 odsekov 5 a 6 Zákona o VŠ je
príjmom štipendijného fondu univerzity. Tú časť príjmov zo školného, ktorá nie je
príjmom štipendijného fondu univerzity, možno použiť len na plnenie hlavných
úloh univerzity v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

3.4

Na poplatky sa podľa zákona nevzťahujú všeobecné predpisy o správnych
poplatkoch.

3.5

Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať
iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

3.6

Konanie študenta, ktorý nezaplatil školné alebo poplatky spojené so štúdiom vo
výške a v termíne určených touto OS a ktorému rektor nepovolil ich zníženie,
odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti, alebo ktorý uviedol nepravdivé
skutočnosti, rozhodujúce na ich určenie, je disciplinárnym priestupkom (§ 72 Zákona
o VŠ).
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4. Školné
4.1 Ustanovenia o školnom a výške školného
4.1.1

Rektor určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide o študijné
programy zabezpečované fakultou, robí tak na návrh dekana fakulty. Ročné
školné sa vzťahuje na AR. Ak študent študoval v niektorom zo študijných
programov len časť AR, táto doba sa zaokrúhľuje na celý AR. Ročné školné v
študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok
základu (bod 2.1 OS). Maximálne ročné školné v študijných programoch
v externej forme štúdia je odvodené od dotácie na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov v zmysle § 89 ods. 4 Zákona o VŠ.

4.1.2

Obmedzenie výšky školného sa nevzťahuje na školné podľa § 92 ods. 8 Zákona o VŠ.

4.1.3

Študent TnUAD v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu
vznikne povinnosť uhradiť školné podľa bodu 4.1.5 alebo 4.1.7.

4.1.4

Študent, prijatý na externú formu štúdia, je povinný uhradiť ročné školné
v každom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia. Školné po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia v externej forme štúdia odpovedá školnému za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v externej forme štúdia platného v danom
AR. Ak študent zmení dennú formu štúdia na externú formu v zimnom semestri,
je mu určené ročné školné za externú formu štúdia. Ak študent zmení formu
štúdia z dennej na externú v letnom semestri, je mu určené ročné školné za
externú formu štúdia, pričom je povinný uhradiť polovicu z ročného školného.

4.1.5

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom AR dva alebo viac študijných programov
v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a v ďalšom študijnom
programe za štúdium v príslušnom AR. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na
štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69
ods. 1 Zákona o VŠ), je povinný uhradiť TnUAD pomernú časť z ročného
školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, zostávajúcich do konca
príslušného AR po jeho opätovnom zapísaní.

4.1.6

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom AR dva alebo viac študijných
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je
povinný písomne oznámiť univerzite/fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom
programe bude v AR študovať bezplatne. Spravidla toto rozhodnutie oznamuje
v deň zápisu do ďalšieho roka štúdia, najneskôr však do 30.9. príslušného AR.
Svoje rozhodnutie oznamuje na tlačive F-3U004-02-00.

4.1.7

Študent v dennej a externej forme štúdia, ktorý študuje študijný program
poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia, je povinný uhradiť TnUAD ročné školné za každý ďalší rok štúdia; ak
študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia z dôvodu
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účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní
podmienok tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia
počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo
poskytované sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká
v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.
V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na
verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa
vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom AR súbežne zapísaný na
štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu
započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium
študijného programu v príslušnom AR, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na
celý AR.
4.1.8

V celkovej dobe štúdia podľa bodu 4.1.7 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol
študent
zapísaný
na
štúdium
na
verejnej
vysokej
škole
v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.

4.1.9

Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom AR
uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) Zákona
o VŠ uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné
vznikne, len ak niektorá verejná vysoká škola v AR, v ktorom začal študovať tento
študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni
v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku.

4.1.10 Ak ide o študenta študijného programu v dennej forme štúdia, ktorý nie je občanom
členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte, platí školné, ak sa študijný
program uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku (§ 92 ods. 8 Zákona
o VŠ) a na stanovenie výšky školného sa nevzťahuje obmedzenie (§ 92 ods. 3
Zákona o VŠ).
4.1.11 Pri určovaní doby štúdia sa za účelom zistenia prekročenia štandardnej doby
štúdia postupuje podľa § 92 ods. 6 (bod 4.1.7) a § 92 ods. 7 (bod 4.1.8).
4.1.12 Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné
a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Študent,
ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného
predpisu (§ 7 ods. 1 Zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa na účely tohto odseku považuje za
občana SR.
4.1.13 Evidenciu študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo súbežne
študujú viac študijných programov, spolu s evidenciou požadovaných
a zaplatených poplatkov za štúdium vedú študijné referáty jednotlivých súčastí
TnUAD. Rozhodnutie rektora, resp. dekana, ak sa študijný program uskutočňuje
na fakulte, o určení výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
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resp. za súbežné štúdium, zašlú jednotlivé študijné referáty študentovi v termíne
do 15.10. daného AR.
Rozhodnutie o určení výšky školného, v ktorom je jednoznačne uvedené, z akého
dôvodu je školné určené, sa vypracováva dvojmo. Jeden originál je určený pre
študenta, druhý sa zakladá do osobného spisu študenta.
4.1.14 Ak univerzita/fakulta dodatočne zistí, že študent zatajil informácie, ktoré sú
rozhodujúce pre určenie školného, určí študentovi povinnosť zaplatiť školné za
predchádzajúce AR neodkladne po takomto zistení. Výška takéhoto školného je
daná výškou školného za príslušné AR, za ktoré sa určuje.
4.1.15 Výška ročného školného pre AR 2019/2020
Výška ročného školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
za súbežné štúdium a za externé štúdium
Súčasti
TnUAD

I. stupeň-forma
štúdia
PŠDŠ

FŠT
600 €
FPT
600 €
CUP FunGlass
FSEV
660 €
CUP Politológia Sj 660 €
FZ

550 €

externé
štúdium
4 AR
500 €
600 €

II. stupeň-forma
štúdia
PŠDŠ

450 €
490 €

700 €
700 €
700 €
660 €
660 €

450 €

550 €

externé
štúdium
3 AR
550 €
700 €
450 €
490 €

III. stupeň-forma štúdia
PŠDŠ
900 €
800 €
800 €
900 €
900 €

externé
štúdium
4 AR 5 AR
900 €
800 € 800 €
800 €
900 €
900 €

500 €

Výška ročného školného pre študijný program, vyučovaný na TnUAD v cudzom
jazyku, za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, za súbežné štúdium a za externé
štúdium
II. stupeň
III. stupeň
I. stupeň
Súčasť TnUAD denné externé
denné
externé
denné externé PŠDŠ
štúdium

štúdium

PŠDŠ

štúdium

štúdium

PŠDŠ

štúdium štúdium

FPT - Aj

800 €

800 € 800 €

CUP FunGlass
CUP Politológia
Aj

800 €

800 €

900 €

900 € 900 €

AR počet akademických rokov v štandardnej dĺžke štúdia
PŠDŠ - prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej, externej forme štúdia a za
súbežné štúdium
4.2 Podmienky zníženia, odpustenia alebo odloženia termínu splatnosti školného.
4.2.1

Rektor môže v súlade s § 92 ods. 18 Zákona o VŠ školné odpustiť, znížiť alebo
odložiť ich termíny splatnosti, ak študent o to požiada na základe:
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•
•
•

písomnej žiadosti študenta o zníženie, odpustenie alebo odloženie
termínov splatnosti školného,
priložených dokladov, súvisiacich s dôvodom pre odpustenie, zníženie
alebo odloženie termínu splatnosti školného,
priloženého stanoviska dekana fakulty s uvedením nižšie určených
dôvodov A až C.

4.2.2 Študent, ktorému vznikla povinnosť uhradiť školné, môže podľa bodu 4.2.1 podať
iba jednu písomnú žiadosť, na ktorej je jasne vyznačená iba jedna možnosť
úpravy školného.
4.2.3 Študentom v externej forme štúdia sa školné neodpúšťa a neznižuje, s výnimkou
ods. A písm. c).
A. Rektor môže školné odpustiť:
a) ak študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi a posudzovanou
osobou je aj študent,
b) ak sa jedná o úplne osirelého študenta, najviac však do dovŕšenia 25 rokov
veku,
c) ak je študent zamestnancom TnUAD,
d) v odôvodniteľných prípadoch podľa § 100 ods. 4 písm. e) zákona o VŠ.
B. Rektor môže školné znížiť o:
a) 25% ak študent:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku TnUAD v Trenčíne na
národnom podujatí,
2. má v čase podania žiadosti jedného rodiča poberajúceho dávku
v nezamestnanosti,
3. ide o študentku/študenta na materskej dovolenke a má aspoň jedno dieťa/
rodičovskej dovolenke, max. však do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa.
b) 50% ak študent:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku TnUAD v Trenčíne na
medzinárodnom podujatí,
2. študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodu súbežného štúdia
a v prvom roku štúdia do 30. septembra zanechá štúdium v študijnom
programe, na ktorý bol prijatý ako prvý v poradí,
3. uskutoční zápis do ďalšieho roku štúdia iba z dôvodu absolvovania štátnej
skúšky,
4. poberal v predchádzajúcom akademickom roku sociálne štipendium
v mesačnej výške aspoň 150 EUR,
5. má v čase podania žiadosti jedného rodiča v evidencii uchádzačov
o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia,
c) 75% ak študent:
1. má v čase podania žiadosti oboch rodičov v evidencii uchádzačov
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o zamestnanie bez nároku na podporu v predchádzajúcich šiestich
mesiacoch pred podaním žiadosti,
2. do 30. septembra zanechá štúdium v 1. roku štúdia, na ktorý bol riadne prijatý
a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý.
C. Rektor môže odložiť termín splatnosti školného ak o to študent požiada, maximálne na
obdobie 4 mesiacov.
4.2.4

Súčasti TnUAD v termíne do 1.9. zašlú písomne (s doručenkou do vlastných rúk),
alebo osobne oproti podpisu Výzvu na zaplatenie školného študentom, ktorým
vznikla povinnosť uhradiť školné. Študentom v prvom roku štúdia, ktorí boli
zapísaní na štúdium, zašlú písomne (s doručenkou do vlastných rúk), alebo
osobne oproti podpisu Rozhodnutie na zaplatenie do 30.9. Študent má právo do
ôsmich kalendárnych dní od prevzatia zásielky (rozhodujúci je dátum pečiatky
pošty na obálke) požiadať o zníženie, odpustenie, alebo odloženie termínu
splatnosti školného v prípade, ak u neho nastali skutočnosti uvedené v bodoch
4.2.1. Žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive s vyznačením iba jednej
možnosti (t.j. odpustenie, zníženie, odloženie termínu splatnosti) a riadne
zaevidovaná s konkrétnym dátumom doručenia na TnUAD. Písomnú žiadosť
predkladá študent vedúcemu CUP, ak sa študijný program uskutočňuje na
univerzite alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
K žiadosti je študent povinný priložiť originál alebo overenú fotokópiu dokladov,
ktorými preukazuje dôvody pre odpustenie alebo zníženie školného. V prípade
odloženia termínu splatnosti školného, študent dokladuje dôvody minimálne
čestným vyhlásením, že nemá dostatok finančných prostriedkov na jednorazovú
úhradu školného. Bez relevantných dokladov, preukazujúcich skutočnosti, ktoré
oprávňujú študenta žiadať o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu
splatnosti školného, alebo nedodržanie 8 dňovej lehoty na podanie žiadosti
o odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu splatnosti školného, bude žiadosť
študenta zamietnutá ako neoprávnená. Zamietnutie takejto žiadosti zašle
študentovi príslušná súčasť TnUAD.

4.2.5

Dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte/vedúci CUP, ak sa
študijný program uskutočňuje na univerzite, bez zbytočného odkladu predkladá
rektorovi žiadosť študenta spolu so svojím stanoviskom, konkrétnou zníženou
sumou, prípadne termínom odloženia splatnosti, výzvou alebo rozhodnutím na
zaplatenie školného, ak je to potrebné s potvrdením o dosiahnutom VŠP, potvrdením
o schválení mobility fakultou, prípadne inými dokladmi, ktoré oprávňujú študenta
v zmysle bodu 4.2.1 žiadať o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti
školného.

4.2.6

Žiadosť študenta o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti
školného má odkladný účinok. Rozhodnutie rektora podľa bodu 4.2 je konečné.
Zaplatené školné sa študentovi nevracia.

4.2.7
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5. Poplatky
5.1 Výška poplatkov spojených so štúdiom
5.1.1
•

Poplatky za prijímacie konanie:
poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium podľa
podmienok jednotlivých súčastí TnUAD pre daný AR, maximálne však 117,50 €
(§ 92, ods. 12 Zákona o VŠ). Kalkuláciu skutočných nákladov za materiálne
zabezpečenie prijímacieho konania a výšku poplatku predloží rektorovi TnUAD
dekan fakulty alebo garant univerzitného študijného programu. Po doručení
a zaevidovaní prihlášky na štúdium v prípade nezúčastnenia sa na prijímacej
skúške alebo jej stiahnutia uchádzačom o štúdium sa poplatok nevracia.

5.1.2

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu, ich kópií a poplatky súvisiace so štúdiom:
• priebežný výpis absolvovaných predmetov z databázy
v slovenskom jazyku............................................................................ 3,50 €
• preukaz študenta ISIC – denný študent.............................................. 22,00 €
• duplikát preukazu ISIC ....................................................................... 22,00 €
• preukaz externého študenta TnUAD ..................................................... 9,00 €
• duplikát preukazu externého študenta TnUAD ......................................9,00 €
• prolongačná známka ISIC – denný študent........................................ 12,00 €
• prolongačná známka EXTERNISTA ................................................... 2,50 €
• záznamník klinickej praxe ...................................................................10,00 €

5.1.3

Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich kópií:
• vysokoškolský diplom.......................................................................bezplatne
• dodatok k diplomu ........................................................................... bezplatne
• vysvedčenie o štátnej skúške.......................................................... bezplatne
• obal na diplom................................................................................. bezplatne
• vyhotovenie konečného výpisu absolvovaných predmetov
z registratúrnych záznamov fakulty........................................... 6,50 €/strana
• výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku..................................2 €/strana
(maximálne však do výšky 20 €)
• výpis osnov predmetov v anglickom jazyku.....................................3 €/strana
(maximálne však do výšky 35 €)
• duplikát vysokoškolského diplomu, alebo duplikát diplomu o vykonaní
rigoróznej skúšky + obal (výpis z knihy diplomov)...............................35,00 €
• duplikát dodatku k diplomu .................................................................30,00 €
• duplikát vysvedčenia o štátnej skúške ...............................................30,00 €
• duplikát konečného výpisu absolvovaných predmetov
z registratúrnych záznamov fakulty................................................ 2 €/strana
• duplikát výkazu o štúdiu /index/ .........................................................10,00 €
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5.1.4

Potvrdenia o štúdiu:
• potvrdenie o štúdiu, vydávané študentom TnUAD v slovenskom jazyku
na tlačive univerzity a iných úradných tlačivách .............................. bezplatne
• potvrdenia o štúdiu, vydávané na vlastnú žiadosť absolventom TnUAD,
alebo žiadateľom, ktorí ukončili štúdium podľa § 66 Zákona o VŠ .............3 €

5.1.5

Iné dokumenty, súvisiace so štúdiom:
• rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní............................................ 50,00 €

5.1.6

Poplatok za úkony spojené so zabezpečovaním rigorózneho konania
a s obhajobou rigoróznej práce na Fakulte zdravotníctva (§ 92, ods. 13 Zákona
o VŠ) ......................................................................................................500,00 €

5.1.7

Poplatok za úkony spojené so zabezpečovaním rigorózneho konania
a s obhajobou rigoróznej práce na Celouniverzitnom pracovisku Politológia
(§ 92, ods. 13 Zákona o VŠ) ..................................................................500,00 €

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na
Fakulte zdravotníctva...............................................................................100,00 €
5.1.9 Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na
Celouniverzitnom pracovisku Politológia ................................................100,00 €
5.1.10 Poplatok za administratívne činnosti súvisiace s riadnym ukončením štúdia
a riadnym ukončením rigorózneho konania ............................................. 15,00 €
5.1.8

5.1.11 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 €
5.1.12 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 €
5.2 Zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti poplatkov
5.2.1

Rektor poplatky spojené so štúdiom neodpúšťa, neznižuje ani neodkladá ich
splatnosť; to neplatí pre zamestnancov TnUAD, ktorí študujú na TnUAD, okrem
poplatku za preukaz študenta a za prolongačnú známku.

5.2.2

Poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu na
TnUAD, bude žiadateľovi vrátený na základe jeho žiadosti, doručenej do 5
pracovných dní od zápisu na štúdium na TnUAD.

6. Forma platenia a splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom
6.1

Školné a poplatky spojené so štúdiom sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na
účet TnUAD podľa pokynov, požadovaných jednotlivými súčasťami TnUAD.
Splatnosť školného je stanovená na 10 dní od doručenia výzvy alebo rozhodnutia
o určení výšky školného. Splatnosť poplatkov spojených so štúdiom je najneskôr
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ku dňu vykonania úkonu, za ktorý sa poplatok uhrádza. Študent je zodpovedný za
správne uvedenie údajov, potrebných k identifikácii platby.
6.2.

V prípade, že platba školného alebo poplatkov bola uhradená duplicitne a študent
alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevzala na seba povinnosť uhradiť
školné alebo poplatky, nepožiada písomne o vrátenie duplicitnej platby v lehote do
2 mesiacov odo dňa realizácie bezhotovostného prevodu na účet TnUAD, sa
považuje za premlčanú. Po tejto lehote nie je možné duplicitnú platbu vrátiť.

6.3

Platby súvisiace so zápisom študenta je potrebné zrealizovať tak, aby bol prevod
na účte TnUAD uskutočnený minimálne 8 pracovných dní pred termínom zápisu.

6.4

Neuhradenie školného alebo poplatkov spojených so štúdiom za príslušný
akademický rok v lehote stanovenej TnUAD a v súlade so zákonom o VŠ je
porušením ustanovenia § 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ a vnútorných predpisov
TnUAD a bude posudzované ako zavinené porušenie právnych predpisov
a vnútorných predpisov TnUAD podľa § 72 ods. 1 zákona o VŠ s dôsledkami
vylúčenia zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ v nadväznosti na § 66
ods. 1 písm. d) zákona o VŠ.

6.5

Neuhradené školné bude vymáhané súdnou cestou.

7. Súvisiaca dokumentácia
7.1. Interná
Štatút TnUAD
Študijný poriadok TnUAD
7.2. Externá
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
8. Formuláre
F-3U004-01-00 Žiadosť
F-3U004-02-00 Oznámenie o úhrade školného z dôvodu štúdia 2 alebo viacerých
študijných programov súbežne
F-3U004-03-00 Podklady k úhrade školného pre akademický rok 2019/2020 a poplatkov
spojených so štúdiom na TnUAD
9. Tabuľka o oboznámení
Je na rubovej strane titulného listu tejto ON.
,
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F-3U004-01-00

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Fakulta: .........................................................................................................................................
Forma štúdia............................... Akademický rok 2019/2020
Rok štúdia .....................
Stupeň štúdia: ............................ Študijný program (v skratke): ..............................................
Študent (meno, priezvisko, titul): .................................................................................................
Dátum narodenia.................................... E-mail: ........................................................................
Telefónne číslo: .....................................
Ulica/č. domu ...............................................................................................................................
PSČ.......................... Mesto.........................................................................................................

ŽIADOSŤ
V zmysle § 92, ods. 18 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Štatútu TnUAD, žiadam rektora TnUAD
o1:

□ odpustenie

□ zníženie

□ odloženie termínu splatnosti

□ školného za súbežné štúdium
□ školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
□ školného za externú formu štúdia
□ poplatku za:...............................................................................................................................
Zdôvodnenie žiadosti študenta v zmysle bodu 4.2 Organizačnej smernice č. .....................:
Zoznam príloh (originály alebo overené kópie):
V Trenčíne, dňa ………………………

……………………………………
podpis žiadateľa
____________________________________________________________________________
STANOVISKO DEKANA FAKULTY/VEDÚCEHO CUP
odporúčam / neodporúčam2 žiadosti vyhovieť
V Trenčíne, dňa ………………………

……………………………………
podpis dekana/vedúceho CUP
____________________________________________________________________________
STANOVISKO REKTORA:
vyhovujem / nevyhovujem2 žiadosti
V Trenčíne, dňa ………………………

……………………………………
podpis rektora
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F-3U004-02-00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Fakulta: ......................................................................................................................................................................
Študijný program: .......................................................................................................................................................
Študent (meno, priezvisko, titul): ...............................................................................................................................
Dátum narodenia: ............................... Bydlisko: .......................................................................................................
E-mail.: ............................................................................ Telefónne číslo: ..............................................................

Oznámenie o úhrade školného z dôvodu štúdia 2 alebo viacerých študijných
programov súbežne
Poučenie:
V zmysle § 70 ods. 1 písm. k) a § 71 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má študent vysokej školy, ktorý súbežne študuje
v jednom akademickom roku viacero študijných programov, právo rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude
v akademickom roku študovať bezplatne.
V zmysle § 71 ods. 3 písmeno e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých
zákonov je povinnosťou študenta vysokej školy písomne oznámiť vysokej škole (fakulte) svoje rozhodnutie do 30.
septembra príslušného akademického roka.
Nesplnenie uvedenej povinnosti bude považované za disciplinárny priestupok v zmysle § 72 odst. 1 citovaného
zákona, za ktorý môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie.
V prípade, že nesplnením si danej povinnosti vznikne TnUAD škoda, bude študent povinný ju nahradiť v súlade
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V súlade s § 71 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. Vám oznamujem, že v akademickom
roku 2019/2020 som sa rozhodol/rozhodla študovať:
- bezplatne študijný program:
Vysoká škola

Fakulta

Názov študijného programu

Stupeň štúdia1:

Forma štúdia2:

Stupeň štúdia1:

Forma štúdia2:

- školné uhradím za štúdium nasledujúcich študijných programov:
Vysoká škola

Fakulta

V Trenčíne, dňa ………………………

Názov študijného programu

....................................
podpis študenta
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Podklady k úhrade školného pre akademický rok 2019/2020
a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD
Adresa:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Školné a poplatky spojené so štúdiom sa budú uhrádzať výlučne bezhotovostne na účet:
Banka:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:
SK 1381800000007000065375
SWIFT kód:
SPSRSKBA (pri zahraničných platbách)
Špecifický symbol: - ID osoby - aktívneho študenta, ktoré je uvedené v AISe
- v prípade uchádzača o štúdium alebo žiadateľa
o vystavenie potvrdenia alebo iných dokumentov uveďte
rodné číslo bez lomky (/)
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača, študenta alebo žiadateľa.
Variabilný symbol - prijímacie konanie:
FŠT
10302
FPT
10502
FSEV
10602
FZ
10902
Politológia
19002
FunGlass-VILA 10702
Variabilný symbol - poplatky spojené so štúdiom:
FŠT
10301
FPT
10501
FSEV
10601
FZ
10901
Politológia
19001
FunGlass-VILA 10701
UTV
190130
Variabilný symbol – školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium:
FŠT
10330
FPT
10550
FSEV
10660
FZ
10905
Politológia
19005
FunGlass-VILA 10770
Variabilný symbol – školné za externú forma štúdia:
FŠT
10331
FPT
10551
FSEV
10661
FZ
10904
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Politológia
19004
FunGlass-VILA 10771
Variabilný symbol – školné za študijné programy poskytované v anglickom jazyku
FPT
10504
Politológia
19904
Variabilný symbol – rigorózne konanie:
FZ
10906
Politológia
19003
Variabilný symbol – špecializačné štúdium:
FZ
10907
Variabilný symbol – poplatok za administratívne činnosti súvisiace s riadnym
ukončením štúdia
FŠT
10303
FPT
10503
FSEV
10603
FZ
10903
Politológia
19093
FunGlass-VILA 10703
UTV
190130

