Určenie variabilného a špecifického symbolu k
VYHLÁŠKE
rektora Trnavskej univerzity v Trnave
č. 7/2009
o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave
na akademický rok 2010/2011 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Táto vyhláška nadobúda platnosť dňom jej podpisu rektorom univerzity a účinnosť dňom
1. septembra 2010.

Úhrady na univerzitu a rektorát:
V zmysle tejto vyhlášky univerzita vyberá poplatky za uskutočnené úkony
určené:
-čl. 2 ods. 4, ods. 5, ods. 6, ods. 14
-čl.3, ods.5
-čl. 7 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), f)
-čl. 9 ods. 1
Účet: 7000065500/8180, variabilný, konštantný symbol a špecifický symbol určí univerzita
podľa druhu poplatku (viď nižšie).
Čl. 2 ods. 4, ods. 5 a ods. 6
(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, 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.
Bankové údaje:
Účet: 7000065500/8180
a) Filozofická fakulta:
- bakalárske študijné programy
610 €
- magisterské študijné programy
630 €
- doktorandské študijné programy
650 €
Bankové údaje:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol (VS):
vygenerovaný VS pre platbu za štúdium v MAIS jedinečný
pre každé štúdium
špecifický symbol: 19011
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
Úhrady od r. 2010 realizovať iba prevodom na účet (nezasielať poštovou poukážkou)
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Čl. 2 ods.14
(15) Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia, ktorí študujú na spoplatnených
študijných programoch. Školné podľa tohto odseku vyhlášky nie je možné znížiť alebo
odpustiť.
a) Filozofická fakulta
- doktorandský študijný program
650 €
Bankové údaje:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol (VS):
vygenerovaný VS pre platbu za štúdium v MAIS jedinečný
pre každé štúdium
špecifický symbol: 19014
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
Úhrady od r. 2010 realizovať iba prevodom na účet (nezasielať poštovou poukážkou)
Čl. 3 ods.5
(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 1 000 EUR až do 5 000 EUR na akademický rok a pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia
sa určuje vo výške od 1 500 EUR až do 6 000 EUR na akademický rok.
a) Filozofická fakulta:
Bankové údaje:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol (VS):
vygenerovaný VS pre platbu za štúdium v MAIS jedinečný
pre každé štúdium
špecifický symbol: 19015
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
Úhrady od r. 2010 realizovať iba prevodom na účet (nezasielať poštovou poukážkou)
Čl. 7 ods.2
(2) Poplatky za diplom
a) vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí
vykonali rigoróznu skúšku
67 €
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 €
c) vydanie diplomu o priznaní vedecko-pedagogického titulu docent“
67 €
d) vydanie diplomu o priznaní vedecko-pedagogického titulu „docent“ zamestnancom, ktorí
sú v hlavnom pracovnom pomere, resp. na čiastočný úväzok na univerzite
25 €
e) duplikát bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského diplomu
50 €
f) vydanie diplomu v anglickom jazyku
34 €
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Čl. 9 ods. 1
(1) Uznanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou alebo iným na to
oprávneným zahraničným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu
50 €

Rektorát:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...), resp. bez symbolu, ak nie
je študent v MAIS
špecifický symbol: 99905
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Ďalšie platby na univerzite, ktoré nie sú vo vyhláške:

1. Platba za preukazy, duplikáty preukazov
- preukaz ISIC pre denných študentov
- preukaz Externý študent

16 €
8€

Rektorát:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol (VS):
vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...)
špecifický symbol: 99050
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

2. Aktualizačná známka ISIC, NOISIC a EXTERNISTA
Typ známky

Termín
Cena do termínu úhrady
Cena po termíne úhrady
úhrady*
30.4. *
2,50 Eur
Nedá sa získať po 30.4.
NOISIC
30.6. *
8,50 Eur
9,00 Eur
ISIC
30.6. *
0,50 Eur
1,00 Eur
EXTERNISTA
* rok termínu úhrady na nový akademický rok je študent povinný uhradiť do termínu
uvedeného v tabuľke predchádzajúceho akademického roku
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Rektorát:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...)
špecifický symbol: 99051
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
Úhrady od r. 2010 realizovať iba prevodom na účet (nezasielať poštovou poukážkou)
Zvýšenú cenu po termíne neplatia študenti, ktorí sa hlásia z Bc. štúdia na Mgr. štúdium
a o ich prijatí sa rozhoduje až v mesiaci august. (!zmena špecifického symbolu pri platbe
pozri nižšie)
Rektorát:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...)
špecifický symbol: bude uvedený v rozhodnutí o prijatí (v prípade Bc. študenta
pokračujúceho v Mgr. štúdiu)
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
Úhrady od r. 2010 realizovať iba prevodom na účet (nezasielať poštovou poukážkou)
3. nabíjanie CardPay na stravu v študenskej jedálne (len bankovým prevodom)
Študentská jedáleň:
Účet: 7000270299/8180
variabilný symbol: čipové číslo univerzitného preukazu (10 miestny kód)
špecifický symbol: 1800
konštantný symbol: 0308
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
4. úhrada za univerzitné tričko
Rektorát:
Účet: 7000065543/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...)
špecifický symbol: 99052
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno
5. úhrada za univerzitu tretieho veku okrem teologickej fakulty (UTV)
-študijný odbor „Základy práce s PC“
40 €
-ostatné študijné odbory
33 €
Rektorát:
Účet: 7000065500/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...), resp. bez symbolu, ak nie
je študent v MAIS
špecifický symbol: 99906
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno
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6. úhrada za univerzitu tretieho veku teologickej fakulty (UTV)
-študijný odbor TF
33 €
Teologická fakulta:
33 €
Účet: 7000241236/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...), resp. bez symbolu, ak nie
je študent v MAIS
špecifický symbol: 49906
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Úhrady na fakulty:
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
-čl. 6 ods. 4 písm. a), b), c), d)
-čl. 7 ods. 3 písm. a), b)
-čl. 7 ods. 4
-čl. 8 ods. 2 písm. a), b), c), d), e)
-čl. 9 ods. 2 písm. a), b)
-čl. 9 ods. 3, 4
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
Čl. 5 ods.3
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
(3) Poplatky na fakultách univerzity:
a) Filozofická fakulta
33 €
Bankové údaje FF:
Účet: 7000241228/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za uchádzača = osobné číslo
uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač
zasiela prihlášku poštou
špecifický symbol: 10002
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno
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Čl. 6 ods. 3, 4
(3) Poplatok za vyhotovenie duplikátu výkazu štúdia (index)
33 €
(4) Poplatky za výpis výsledkov štúdia
a) výpis výsledkov štúdia študentovi počas štúdia
10 €
b) druhý a každý ďalší výpis výsledkov štúdia absolventovi štúdia
17 €
c) výpis výsledkov štúdia študentovi, ktorý skončil štúdium v zmysle § 66 ods. 1 zákona
o vysokých školách - iné skončenie štúdia
17 €
d) výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku za každý jeden absolvovaný ročník
34 €
Čl. 7 ods. 3, 4
(3) Poplatky za vysvedčenie o štátnej skúške
a) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške
b) vydanie vysvedčenia o štátnej skúške v anglickom jazyku
(4) Poplatok za kópiu dodatku k diplomu

17 €
34 €
34 €

Čl. 9 ods. 2, 3, 4
(2) Na účel uznania dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou:
a) vykonanie doplňujúcej skúšky
20 €
b) vykonanie štátnej skúšky
150 €
(3) Uznanie skúšky absolvovanej na univerzite alebo na inej VŠ 2 €
(4) Zmena študijného programu v rámci študijného odboru
34 €
Filozofická fakulta
Bankové údaje FF:
Účet: 7000241228/8180
variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu za osobu v MAIS = osobné číslo
študenta v MAIS (10-miestne číslo začínajúce číslicami 13...), resp. bez symbolu, ak nie
je študent v MAIS
špecifický symbol: 10021
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Čl. 8 ods.2
Poplatky za úkony so zabezpečením rigorózneho konania

350 €

a) Filozofická fakulta
Bankové údaje FF:
Účet: 7000241228/8180
variabilný symbol: bez symbolu (nemá číselnú identifikáciu v MAIS)
špecifický symbol: 10003
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno
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