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V Y H L Á Š K A 

rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

č. 21/2011 

o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave 

na akademický rok 2012/2013 

 
 
V súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), Opatrením Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) z 1. augusta 2011               
č. 2011-3174/27166:7-071 ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 
2012/2013 pre študijné programy v externej forme a čl. 38 Štatútu Trnavskej univerzity  v Trnave  

 
vydávam 

 
túto vyhlášku, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite 
v Trnave (ďalej len „univerzita“). 
 
 

čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Podľa ustanovenia § 92 ods. 14 zákona o vysokých školách verejná vysoká škola zverejní najneskôr 

dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium školné a poplatky 
spojené so štúdiom (ďalej len „školné a poplatky“) na nasledujúci akademický rok.  

(2) Základom na určenie školného a poplatkov na verejnej vysokej škole 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. Hodnota základu na akademický rok 2012/2013     
je 305,00 €. Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur nadol. 

(3) Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku a určuje ho 
ministerstvo školstva.  

(4) Školné a poplatky sú výnosom univerzity. 

(5) Univerzita určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné. Ročné školné v študijných 
programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa ods. 2. Ročné školné 
v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu maximálneho ročného 
školného určenú ministerstvom školstva. 

(6) S účinnosťou od 1. mája 2004, t. j. dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej 
republiky do Európskej únie, sa občania členských štátov Európskej únie (§ 113 ods. 4 zákona 
o vysokých školách), alebo občania, ktorí majú v členských štátoch trvalý pobyt alebo občania 
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej 
konfederácie (ďalej len „členské štáty“) alebo občania Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, 
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo 
Ukrajiny pre účely platenia školného a poplatkov spojených so štúdiom na univerzite posudzujú 
rovnako ako občania Slovenskej republiky. 
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čl. 2 
Školné pre občanov Slovenskej republiky, členských štátov a občanov Bieloruskej republiky, Bosny  

a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky 
alebo Ukrajiny 

(1) Študent univerzity v dennej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ktorý 
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre daný študijný program, školné neplatí. 

(2) Študent v externej forme štúdia, ktorý bol prijatý na bezplatný študijný program a ktorý študuje 
počas štandardnej dĺžky štúdia, školné neplatí.  

(3) Študentovi doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ktorý bol prijatý  
na štúdium pred 1. septembrom 2007 nevzniká povinnosť uhradiť školné ani v prípade prekročenia 
štandardnej dĺžky štúdia. 

(4) Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný univerzitou dlhšie, ako je jeho štandardná 
dĺžka štúdia, je povinný uhradiť univerzite ročné školné za každý ďalší rok štúdia.  

(5) Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov 
poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné 
v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku. 

(6) Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni     
po prerušení (§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách), je povinný uhradiť univerzite pomernú časť z 
ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného 
akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.  

(7) Na určenie výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia ustanovenej pre študijný 
program v príslušnom stupni štúdia sa zisťuje doba 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. 

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

(9) Študent príslušnej fakulty univerzity je povinný, určeným spôsobom a v termíne stanovenom 
fakultou univerzity pravdivo uviesť skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky školného. 

(10) Na výpočet celkovej doby štúdia pre študenta prijatého na štúdium pred 1. septembrom 2007 sa 
vzťahujú ustanovenia § 113a zákona o vysokých školách: 

a) Ak študent študoval v tom istom stupni vysokoškolského štúdia súbežne vo viacerých študijných 
programoch v jednom akademickom roku alebo v jeho časti, zohľadní sa mu v celkovej dobe štúdia 
štúdium v každom študijnom programe pred 1. septembrom 2008 osobitne. 

b) Ak študent študoval v niektorom študijnom programe len časť akademického roka, táto doba  
sa zaokrúhľuje na celý akademický rok. 

c) Ak bol študent zapísaný len v časti akademického roka, považuje sa za zapísaného počas celého roka. 
d) Doba štúdia v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom štúdia sa zohľadňuje 

v celkovej dobe štúdia v študijných programoch prvého stupňa. Doba štúdia v študijných programoch   
so spojeným prvým a druhým stupňom štúdia presahujúca tri roky sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia 
v študijných programoch druhého stupňa. 

e) Ak ide o študenta študijného programu so spojeným prvým a druhým stupňom štúdia zohľadňuje sa aj 
doba, počas ktorej bol zapísaný na štúdium študijných programov prvého stupňa a študijných programov 
druhého stupňa. 

f) Ak študent pokračoval v magisterskom druhu štúdia alebo v inžinierskom druhu štúdia  
po predchádzajúcom absolvovaní bakalárskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov, považuje sa 
toto jeho nadväzujúce štúdium  za štúdium študijného programu druhého stupňa. 

g) Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi počas akademického roka, uhradí adekvátnu časť 
určeného ročného školného podľa počtu mesiacov zostávajúcich do skončenia príslušného akademického 
roka. 
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h) V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium  
na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné. 

(11) Na výpočet celkovej doby štúdia pre študenta prijatého na štúdium po 1. septembri 2007 sa                                     
vzťahujú ustanovenia § 92 zákona o vysokých školách: 

a) Ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných 
programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. 

b) Študentovi, ktorý študuje študijný program poskytovaný univerzitou dlhšie, ako je štandardná dĺžka 
štúdia, sa v celkovej dobe štúdia zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej 
škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania. Doba, 
počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku sa na 
účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok. 

c) Prvé tri roky štúdia v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom štúdia sa považujú 
za študijné programy prvého stupňa, štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe  
so spojeným prvým a druhým stupňom štúdia sa považuje za prvý rok štúdia v študijnom programe 
druhého stupňa a ďalšie roky primerane. 

(12) Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa ods. 5, študent má právo rozhodnúť sa, 
v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má      
na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok. Povinnosťou študenta je písomne oznámiť príslušnej 
fakulte univerzity rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku 
študovať bezplatne. 

(13) Ročné školné podľa ods. 4, ods. 5 a ods. 6 pre študentov študijných programov v: 

a)  dennej forme štúdia uskutočňovaných na fakultách: 

Filozofická fakulta            
- bakalárske študijné programy        700 € 
- magisterské študijné programy        800 € 
- doktorandské študijné programy         900 € 

Pedagogická fakulta  
- bakalárske študijné programy        730 € 
- magisterské študijné programy        900 € 
- doktorandské študijné programy         300 € 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
- bakalárske študijné programy        600 € 
- magisterské študijné programy        700 € 
- doktorandské študijné programy        750 € 

Teologická fakulta 
- bakalárske študijné programy         610 € 
- magisterské študijné programy        630 € 
- doktorandské študijné programy        650 € 

Právnická fakulta 
- bakalárske študijné programy         680 € 
- magisterské študijné programy                   1020 € 
- doktorandské študijné programy                  1500 € 

b) externej forme štúdia uskutočňovaných na fakultách: 

Filozofická fakulta            
- bakalárske študijné programy (okrem študijného programu „psychológia“)   700 € 
- bakalársky študijný program „psychológia“       940 € 
- magisterské študijné programy        800 € 
- doktorandské študijné programy         900 € 
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Pedagogická fakulta  
- bakalárske študijné programy        730 € 
- magisterské študijné programy        900 € 
- doktorandské študijné programy         300 € 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
- bakalárske študijné programy        600 € 
- magisterské študijné programy        700 € 
- doktorandské študijné programy        750 € 

Teologická fakulta 
- bakalárske študijné programy         610 € 
- magisterské študijné programy        630 € 
- doktorandské študijné programy        650 € 

Právnická fakulta 
- bakalárske študijné programy         680 € 
- magisterské študijné programy                   1020 € 
- doktorandské študijné programy                  1500 € 

 

(14) Ročné školné pre študentov, ktorí študujú na študijných programoch v externej forme štúdia:  

a) Filozofická fakulta  
- bakalársky študijný program „filozofia“       700 € 
- bakalársky študijný program „história“       700 € 
- bakalársky študijný program „psychológia“       940 € 
- doktorandské študijné programy        900 € 

b) Pedagogická fakulta  
- bakalársky študijný program „sociálna pedagogika a vychovávateľstvo“   730 € 
- bakalársky študijný program „predškolská a elementárna pedagogika“   730 € 
- bakalársky študijný program „predškolská inkluzívna pedagogika“     730 € 
- bakalársky študijný program „učiteľstvo praktických chemických  
      a potravinárskych predmetov “         730 € 
- magisterský študijný program „sociálna pedagogika a vychovávateľstvo“    900 € 
- magisterský študijný  program „predškolská pedagogika“     900 € 
- magisterský študijný  program „učiteľstvo pre primárne vzdelávanie “   900 € 
- doktorandské študijné programy        300 € 

c) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
- bakalársky študijný program „ošetrovateľstvo“      600 € 
- bakalársky študijný program „sociálna práca“       600 € 
- bakalársky študijný program „verejné zdravotníctvo“     600 € 
- bakalársky študijný program „sociálna práca v zdravotníctve“    600 € 
- bakalársky študijný program „laboratórne a vyšetrovacie metódy“    600 € 
- magisterský študijný program „laboratórne a vyšetrovacie metódy“    700 € 
- magisterský študijný program „ošetrovateľstvo“      700 € 
- magisterský študijný program „riadenie a organizácia sociálnych služieb“    700 € 
- magisterský študijný program „sociálna práca“      700 €  
- magisterský študijný program „verejné zdravotníctvo“     700 € 
- doktorandské študijné programy        750 € 

d) Teologická fakulta  
- bakalársky študijný program „náuka o rodine“      610 € 
- bakalársky študijný program „formácia a vedenie spoločenstiev“    610 €  
- magisterský študijný program „náuka o rodine“      630 € 
- doktorandské študijné programy        650 € 
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e) Právnická fakulta  
- bakalársky študijný program „právo“       680 € 
- magisterský študijný program „právo“                 1020 € 
- doktorandské študijné programy                  1500 € 
f) Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v týchto študijných programoch sa určuje vo výške 

školného určeného v študijnom programe pre daný akademický rok.  
g) Študent verejnej vysokej školy v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku 

štúdia. 
h) Študent, ktorý bol prijatý na bezplatný študijný program v externej forme štúdia podľa doterajších 

predpisov, dokončí toto štúdium bezplatne; to neplatí, ak mu počas štúdia vznikne povinnosť uhradiť 
školné  podľa § 92 ods. 5 alebo ods. 6 zákona o vysokých školách. 

(15) Pre určenie školného môže univerzita zisťovať údaje o štúdiu študenta na iných vysokých školách. 
Študent je povinný pravdivo uviesť skutočnosti na určenie školného spôsobom a v termíne 
stanovenom univerzitou alebo fakultou, na ktorej je študent zapísaný. 

(16) Dekan fakulty rozhodne o povinnosti študenta uhradiť školné a zároveň mu písomne oznámi výšku 
školného, dôvod povinnosti uhradiť školné, spôsob a termín splatnosti školného najneskôr           
do 15. septembra 2012.  

(17) Školné sa platí vopred za celé obdobie, na ktoré bolo stanovené a je splatné posledný pracovný deň 
bežného mesiaca, v ktorom začal príslušný semester v zmysle platného harmonogramu                
na akademický rok. Podanie písomnej žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu 
splatnosti školného má odkladný účinok voči úhrade školného v predpísaných termínoch. Ak sa  
na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť pomernú časť z ročného školného podľa ods. 6,  je 
povinný tak urobiť v termíne určenom príslušnou fakultou univerzity. 

(18) Rektor univerzity môže na základe písomnej žiadosti študenta školné za nadštandardnú dĺžku 
štúdia, resp. za súbežné štúdium podľa ods. 13 a za štúdium v študijných programoch v externej 
forme štúdia podľa ods. 14 písm. a) b) c) d) znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti 
s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné 
skutočnosti hodné osobitného zreteľa podľa zásad uvedených v štatúte vysokej školy.  

(19) Písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného, vlastnoručne 
podpísanú, v podobe vyplneného formulára spolu s čestným prehlásením a doloženými 
hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť jeho žiadosti, predkladá študent 
prostredníctvom dekana fakulty rektorovi univerzity, a to najneskôr do 30. septembra 2012. 
Vyplnený formulár žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného 
a vyplnené čestné prehlásenie tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti študenta o zníženie, odpustenie 
alebo odklad termínu splatnosti školného a tieto tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie                      
na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov.  

(20) Dekan príslušnej fakulty univerzity posúdi žiadosť študenta a pripraví rektorovi univerzity návrh 
na zníženie, odpustenie, odloženie termínu splatnosti školného alebo zamietnutie žiadosti 
v termíne do 15. októbra 2012.  

(21) Rektor univerzity predloženú písomnú žiadosť študenta preskúma a na základe zistených 
skutočností, čestného prehlásenia, doložených dokladov a návrhu dekana podľa ods. 18 v termíne 
do 31. októbra 2012 rozhodne o znížení, odpustení školného alebo o odložení termínov jeho 
splatnosti, prípadne o zamietnutí žiadosti.  

(22) Ak rektor rozhodne o úhrade školného v splátkach, študent je povinný uhradiť školné v dvoch 
splátkach, z ktorých každá tvorí polovicu ročného školného určeného za štúdium v danom 
študijnom programe v nasledovných termínoch: prvá splátka je splatná najneskôr do  
30. novembra 2012 a druhá splátka je splatná najneskôr do 15. januára 2013.                      

(23) Študent, ktorý nezaplatil školné, pričom mal túto povinnosť a nepožiadal v termíne o zníženie, 
odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti, alebo sa v priebehu akademického roka 2012/2013 
zistí, že študent neuviedol všetky požadované informácie, ktoré sú rozhodujúce pre určenie 



- 6 - 

školného, bude podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách postihnutý disciplinárnym 
konaním. 

(24) Najmenej 20 % príjmov zo školného podľa ustanovenia § 92 ods. 18 zákona o vysokých školách 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. 15 % objemu týchto prostriedkov sa použije na plnenie 
celouniverzitných úloh. Zostávajúca časť príjmov zo školného sa použije na plnenie úloh  
pri zabezpečovaní vysokoškolského vzdelávania na fakultách. 

 
 

čl. 3 
Školné a poplatky spojené so štúdiom pre cudzincov 

 
(1) Tento článok vyhlášky sa nevzťahuje na občanov členských štátov podľa čl. 1 ods. 6.  

(2) U študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv sa školné a poplatky spojené so štúdiom 
riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Medzištátne zmluvy sú publikované v zbierke zákonov. 

(3) Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, 
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo 
Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt v členských štátoch (ďalej len „študent – cudzinec“), môže 
univerzita požadovať školné v osobitnej výške aj počas štandardnej dĺžky štúdia. 

(4) Zmluvu o poskytovaní vzdelávacích služieb so študentom – cudzincom uzatvára dekan príslušnej 
fakulty univerzity. 

(5) Školné pre študentov – cudzincov určuje rektor na základe návrhu dekana fakulty. V študijných 
programoch v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia sa určuje vo výške od 1000 € 
až do 5000 € na akademický rok a pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia sa určuje vo výške  
od 1500 € až do 8000 € na akademický rok. 

(6) 15 % príjmu zo školného z objemu týchto prostriedkov od študentov – cudzincov sa použije  
na plnenie celouniverzitných úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Zostávajúca časť príjmov 
zo školného od študentov – cudzincov sa použije na plnenie úloh pri zabezpečovaní 
vysokoškolského vzdelávania na fakultách. 

(7) Poplatky uvedené v čl. 5, čl. 6, čl. 7, čl. 8 a čl. 9 tejto vyhlášky hradia aj študenti – cudzinci, ktorí 
študujú na základe medzištátnych zmlúv, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

 
 

čl. 4 
Poplatky spojené so štúdiom 

 

(1) Poplatky spojené so štúdiom (ďalej len „poplatky) sú jednorazové platby študenta, resp. uchádzača 
o štúdium za vybrané úkony spojené so štúdiom. 

(2) Výška poplatkov sa odvodzuje od skutočných nákladov. 

(3) Poplatky sú výnosom univerzity. 15 % príjmu z poplatkov sa použije na plnenie celouniverzitných 
úloh. Zostávajúca časť príjmov z poplatkov sa použije na plnenie úloh pri zabezpečovaní 
vysokoškolského vzdelávania na fakultách. 

(4) Podrobnosti o poplatkoch sú ustanovené v čl. 5 až čl. 9 tejto vyhlášky. 

(5) Poplatky podľa čl.5 až čl. 9 tejto vyhlášky nie je možné znížiť alebo odpustiť. 
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čl. 5 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre akademický rok 2013/2014 

 

(1) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je odvodený od skutočných nákladov 
spojených s týmito úkonmi a nesmie presiahnuť 25 % základu podľa čl. 1 ods. 2. 

(2) Po doručení a zaevidovaní prihlášky na štúdium sa poplatok nevracia v prípade nezúčastnenia sa  
na prijímacej skúške alebo jej stiahnutia uchádzačom o štúdium.  

(3) Poplatky na fakultách univerzity: 
a) Filozofická fakulta   38 € 
- elektronická prihláška    30 € 
b) Pedagogická fakulta    33 € 
- elektronická prihláška    25 € 
c) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce    45 € 
- elektronická prihláška    40 € 
d) Teologická fakulta    35 € 
- elektronická prihláška    30 € 
e) Právnická fakulta  
 - bakalársky študijný program „právo“    60 € 
 - magisterský študijný program „právo“    50 € 
 - doktorandské študijné programy    50 € 
- elektronická prihláška 
 - bakalársky študijný program „právo“    58 € 
 - magisterský študijný program „právo“    48 € 
 - doktorandské študijné programy    48 € 
 

 
čl. 6 

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov 
 

(1) Podľa § 67 zákona o vysokých školách dokladom o štúdiu sú preukaz študenta, výpis výsledkov 
štúdia a záznamník klinickej praxe.  

(2) Poplatky za preukaz študenta upravuje úplné znenie Vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave  
3/2004 v znení zmien a doplnkov, ktorou sa vydáva organizačný a prevádzkový poriadok systému 
automatickej identifikácie osôb zo dňa 27. apríla 2010. 

(3) Poplatky za výpis výsledkov štúdia 
a) výpis výsledkov štúdia študentovi         10 € 
b) výpis výsledkov štúdia absolventovi         20 € 
c) výpis výsledkov štúdia študentovi, ktorý skončil štúdium v zmysle § 66 ods. 1 zákona o vysokých 

školách - iné skončenie štúdia                 30 € 
 
 

čl. 7 
Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich duplikátov 

 
(1) Podľa § 68 zákona o vysokých školách dokladom o absolvovaní štúdia sú vysokoškolský diplom, 

vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. 

(2) Poplatky za diplom 
a) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali 

rigoróznu skúšku                 85 € 
b) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali 

rigoróznu skúšku a sú v hlavnom pracovnom pomere, resp. na čiastočný úväzok na fakultách     
univerzity            25 € 
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c) vydanie dekrétu o priznaní vedecko-pedagogického titulu „docent“    67 € 
d) vydanie dekrétu o priznaní vedecko-pedagogického titulu „docent“ zamestnancom, ktorí sú v hlavnom 

pracovnom pomere, resp. na čiastočný úväzok na univerzite    25 € 
e) duplikát bakalárskeho, magisterského, doktorandského diplomu a diplomu vydaného po vykonaní 

rigoróznej skúšky    50 € 
- viac ako rok po skončení štúdia    60 € 

f) duplikát dekrétu vedecko-pedagogického titulu docent              50 €   

(3) Poplatky za vysvedčenie o štátnej skúške 
a) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške        17 € 

- viac ako rok po skončení štúdia    27 € 
b) vydanie vysvedčenia o štátnej skúške v anglickom jazyku             50 € 

(4) Poplatok za kópiu dodatku k diplomu        34 € 
- viac ako rok po skončení štúdia    44 € 

 
 
 

čl. 8 
Poplatky za úkony so zabezpečením rigorózneho konania 

  
(1) Podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách verejná vysoká škola môže požadovať poplatok  

za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce. Výšku 
poplatku možno určiť do 150 % základu podľa  čl. 1 ods. 2 tejto vyhlášky.  

(2) Poplatky na fakultách univerzity: 
a) Filozofická fakulta .............................................................................................................................   350 € 
b) Pedagogická fakulta ............................................................................................................................. 350 € 
c) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ................................................................................................450 € 
d) Teologická fakulta ................................................................................................................................350 € 
e) Právnická fakulta ..................................................................................................................................350 € 
 
 

čl. 9 
Iné poplatky 

 
(1) Vydanie rozhodnutia o uznaní/zamietnutí uznania rovnocennosti dokladu o vzdelaní na akademické 
účely            50 €  

(2) Na účel uznania dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou: 
a) vykonanie doplňujúcej skúšky         20 €  
b) vykonanie štátnej skúšky                    150 €  
c) dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej, dizertačnej práce             150 €  

(3) Uznanie skúšky absolvovanej na univerzite alebo na inej VŠ       2 €  

(4) Zmena študijného programu v rámci študijného odboru       34 €  

(5) Poplatok za obnovenie prístupu do systému MAIS pre študentov      5 €  

(6) Iné potvrdenie súvisiace so štúdiom v slovenskom jazyku       3 €  

(7) Potvrdenie o štúdiu z archívnej dokumentácie                   20 €  
  
 

čl. 10 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Formu platenia a splatnosť poplatkov určuje Štatút Trnavskej univerzity v Trnave (čl. 38 ods. 12 

a ods. 13). 
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(2) Školné a poplatky sa uhrádzajú výlučne bezhotovostným prevodom na účet. 

(3) Doklad o zaplatení školného je študent povinný predložiť do termínu splatnosti školného. 

(4) V zmysle tejto vyhlášky univerzita vyberá poplatky za uskutočnené úkony určené: 
- čl. 2 ods. 4, 5, 6, 14 
- čl. 3 ods. 5 
- čl. 7 ods. 2 písm. a), b), c), d), e),  f) 
- čl. 9 ods. 1, 5  

Číslo účtu: 7000065500/8180 
Variabilný, konštantný a špecifický symbol určí univerzita podľa druhu poplatku. 

(5) V zmysle tejto vyhlášky fakulta vyberá poplatky za uskutočnené úkony určené: 
- čl. 5 ods. 3 písm. a), b), c), d), e) 
- čl. 6 ods. 3 písm. a), b), c)  
- čl. 7 ods. 3 písm. a), b) a ods. 4 
- čl. 8 ods. 2 písm. a), b), c), d), e) 
- čl. 9 ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3, 4, 6, 7 

(6) Čísla účtov fakúlt: 
Filozofická fakulta 
Účet: 7000241228/8180 
Pedagogická fakulta 
Účet: 7000241199/8180 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Účet: 7000241201/8180 
Teologická fakulta 
Účet: 7000241236/8180 
Právnická fakulta 
Účet: 7000241244/8180 
Variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol určí fakulta podľa druhu poplatku. 

 
 

čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tejto smernice môže na seba prevziať 

iná fyzická alebo právnická osoba. 

(2) Podľa zákona o vysokých školách sa na poplatky spojené so štúdiom nevzťahujú všeobecné predpisy 
o správnych poplatkoch. 

(3) Táto vyhláška nadobúda platnosť dňom jej podpisu rektorom univerzity a účinnosť dňom                    
1. septembra 2012. 

(4) Dňom 31. augusta 2012 sa zrušuje Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2010 
o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave                          
na akademický rok 2011/2012 zo dňa 6.12. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. marca 2011 
a Dodatku č. 2 zo dňa 30. mája 2011. 

 
 
Trnava 5. decembra 2011 
 
          
 

 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave 


