
  

D O D A T O K č. 1 
 

k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v 

Trnave na akademický rok 2019/2020 (ďalej len ,,dodatok č.1“)  
 
 

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške školného a poplatkov 
spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2019/2020 (ďalej 
len ,,vyhláška“) sa mení nasledovne :  
 

Čl. I 
 

1. V čl. 2 ods. 11b) sa v časti  
Pedagogická fakulta 

- magisterské študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 2,5 roka v 3. roku štúdia, 
sa vypúšťa text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom roku štúdia“. 
 

2. V čl. 2 ods. 12b) Pedagogická fakulta  
- magisterský študijný program „predškolská pedagogika“ v 3. roku štúdia, sa vypúšťa 

text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom roku štúdia“ 
- magisterský študijný program „sociálna pedagogika a vychovávateľstvo“ v 3. roku 

štúdia, sa vypúšťa text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom roku 
štúdia“ 

- magisterský študijný program „učiteľstvo pre primárne vzdelávanie “ v 3. roku štúdia, 
sa vypúšťa text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom roku štúdia“ 
magisterský študijný program „učiteľstvo anglického jazyka (jednoodborové)“ v 3. 
roku štúdia, sa vypúšťa text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom 
roku štúdia“ 
 

3. V čl. 2 ods. 12c) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
- magisterský študijný program „laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ v 

3. roku štúdia, sa vypúšťa text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom 
roku štúdia“ 

- magisterský študijný program „verejné zdravotníctvo“ v 3. roku štúdia, sa vypúšťa text 
„v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom roku štúdia“ 

- magisterský študijný program „riadenie a organizácia sociálnych služieb“ v 3. roku 
štúdia, sa vypúšťa text „v 3. roku štúdia“ a nahrádza sa textom „v poslednom roku 
štúdia“ 
 

4. V čl. 5 sa za ods. 4 vkladá ods. 5, ktorý znie: 
(5) Ak uchádzač vyplní prihlášku na štúdium v deň konania dňa otvorených dverí, čo 
bude na prihláške vyznačené úradnou pečiatkou, bude mu z poplatku určeného v ods. 
4 a) až f) odpustená suma 10,- Eur.  
 

5. V čl. 9 sa vypúšťa ods. 1 a) až b). 
 

6. V čl. 10 ods. 4 sa vypúšťa text „ods. 1 písm. a), b) a.“ 
 
 



  

Čl. II 
 

Tento dodatok č. 1 k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický 
rok 2019/2020 nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia na úradnej výveske univerzity a 
účinnosť dňom 1. septembra 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
      .......................................................... 
             prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
                   rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
 
Tento dodatok č.1 vyhlášky bol vyhlásený na úradnej výveske univerzity dňa 4. apríla 2019. 
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