
Žilinská univerzita v Žiline 

Cenník č. 290 
 

Výška poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline 

v pobočke v Považskej Bystrici a v Čadci 

 

 

1. Výška poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Vzdelávací program Sociálne postavenie Suma 

1-ročný vzdelávací / počítačový 

program podľa ponuky 

(Považská Bystrica) 

 

Dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, 

nezamestnaný 
45 € za akad. rok 

Pracujúci, pracujúci dôchodca, 

SZČO 
60 € za akad. rok 

 

Cvičenie pre seniorov 

(Považská Bystrica) 

  

Dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, 

nezamestnaný, pracujúci, 

pracujúci dôchodca, SZČO  – 

jednotný poplatok 

75 € za akad. rok* 

1-ročný vzdelávací program 

podľa ponuky (Čadca) 

Dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, 

nezamestnaný  
45 € za ak. rok** 

Pracujúci, pracujúci dôchodca, 

SZČO  
60 € za ak. rok** 

 

*poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach: 

- prvá splátka v riadnom termíne pri prihlásení sa na Cvičenie pre seniorov podľa zásad Štatútu 

Univerzity tretieho veku, Smernice č. 188, poplatok vo výške 37,50 €; 

- druhá splátka do 31. januára kalendárneho roka, poplatok vo výške 37,50 €; 

 

** v prípade finančnej podpory z mesta Čadca prvých 30 prihlásených záujemcov s trvalým 

pobytom v meste Čadca, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, bude 

študovať zdarma – poplatok hradí mesto Čadca; 

 

2. Výška storno poplatkov 

3. Platby sa uhrádzajú vopred prevodom na účet (IBAN: SK3181800000007000166707) alebo 

poštovým poukazom na účet typu R odo dňa prihlasovania v sume na celý nasledujúci 

akademický rok (výnimku tvorí len poplatok za Cvičenie pre seniorov). 

4. V prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré nedovoľujú študentovi nastúpiť do prvého 

ročníka štúdia, je na jeho žiadosť možné vrátiť poplatok za štúdium v danom akademickom 

roku v plnej výške. 

5. Ceny za špecifické programy budú stanovené na základe cenovej kalkulácie. 

6. Zmena prezenčnej na dištančnú výučbu nie je dôvodom na vrátenie poplatku študentovi. 

Termín Výška storno poplatku 

Odhlásenie sa zo štúdia od 1. júla do 31. júla kalendárneho roka 25% z poplatku 

Odhlásenie sa zo štúdia od 1. augusta do 31. augusta kalendárneho roka 50% z poplatku 

Odhlásenie sa zo štúdia po 1. septembri kalendárneho roka 100% z poplatku 



7. Poplatky za štúdium na Univerzite tretieho veku nepodliehajú DPH. 

8. Cenník č. 290 nadobúda platnosť od 11. apríla 2022. 

9. Cenníkom č. 290 sa ruší platnosť Cenníka č. 279. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 29. 03. 2022       Ing. Jana Gjašíková 

    kvestorka UNIZA 


