Meno a priezvisko: _________________________________________ročník/študijný program__________________
Adresa: __________________________________________________E-mail:________________________________

Vážená pani dekanka,
rozhodnutím č. ________/_________ zo dňa ___________________ mi vznikla povinnosť zaplatiť školné  vo výške _________ €. Podľa Vnútorného predpisu č. 28/2022, čl. 9 ods. 1 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2022/2023 si študent/ka v dennej forme štúdia môže podať žiadosť najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné.


Žiadam o zníženie/odpustenie školného

(2.) na základe skutočností hodných osobitného zreteľa:  
a) dosahujem za celé doterajšie štúdium  VŠP 1,00 – 1,20,
b) dosahujem za celé doterajšie štúdium  VŠP 1,21 – 1,50,
c) reprezentoval/a som UK na významných vedeckých, odborných, umeleckých alebo športových podujatiach,
d) som zamestnankyňou/zamestnancom UK alebo jej časti,
e) som študentkou/študentom so špecifickými potrebami,
f) spĺňam alebo by som spĺňal/a podmienky na priznanie soc. štipendia alebo iným spôsobom preukázateľne dokladujem zlú sociálnu situáciu,
g) dokladujem vážnu zdravotnú alebo rodinnú situáciu alebo (úmrtie v rodine, vážny úraz a pod.),
h) mám menej ako 25 rokov a zároveň som rodičom dieťaťa do 3 rokov (vrátane)
i) do 30. septembra som zanechal/a štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré som bol riadne prijatý a zapísal som sa na štúdium, na ktoré som bol dodatočne prijatý alebo
j) ako doktorand/ka prekračujem počet publikovaných prác potrebných na pripustenie k obhajobe DP o 100%,
k) v akademickom roku 2022/2023 prekračujem štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19
l) prekračujem štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku plnenia svojich občianskych povinností (najmä brannej povinnosti, povinnosti vykonať mimoriadnu službu a pod.) v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stav

(3) prekračujem štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu:
a) v dôsledku prieťahov spôsobených  fakultou pri zabezpečení obhajoby dizertačnej práce alebo
b) v dôsledku porušenia práv študenta zo strany UK alebo fakulty, ktoré bolo konštatované rozhodnutím súdu, rektora alebo dekana

(4) študujem na programe poskytovanom v inom ako štátnom jazyku
a)  časť štúdia absolvujem na partnerskej fakulte (vysokej škole) na základe zmluvy medzi fakultami (fakultou a vysokou školou) a neprekračujem štandardnú dĺžku štúdia
b)  sa po prerušení štúdia opätovne zapíšem do letného semestra príslušného akademického roka, neprekračujem štandardnú dĺžku štúdia a pred prerušením štúdia som si dôsledne plnil/a študijné povinnosti.




V ________________________, dňa ________________________	Podpis:_________________________________________

