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Fakulta: ....... ..... ..... .... ... ............ ......... ............. ....................... ................ .......... ..... ....... ........................... ................... . 

Studijný 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 § 71 odst. l písmeno k) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplneni 
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 odst. 3 písmeno e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a doplneni 
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. l 
citovaného zákona, za ktorý môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie. 
V prípade, že nesplnením si danej povinnosti vznikne TnU AD škoda, bude študent povinný ju nahradiť v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

V súlade s§ 71 odst. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. Vám oznamujem, že 
v akademickom roku 2012/2013 som sa rozhodol/rozhodla študovať: 

-bezplatne študijný program: 

Vysoká škola Fakulta Názov študijného programu Stupeň štúdia1
: 

- školné uhradím za štúdium nasledujúcich študijných programov: 

Vysoká škola Fakulta Názov študijného programu Stupeň štúdia1
: 

V Trenčíne, dňa .......................... . 

1 Stupeň štúdia: l.- bakalárske štúdium (Bc.) 
2.- inžinierske alebo magisterské štúdium (Ing., Mgr.) 
3.- doktorandské štúdium (PhD.) 

2 Forma štúdia: D- denné štúdium 
E - externé štúdium 

podpis študenta 

Forma štúdia2
: 

Forma štúdia2
: 


