UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Š tu d ij né od d el e ni e
Ml y n sk é l u h y č . 4 , 8 2 1 0 5 B r a ti sl av a

Meno študenta: _______________________________________________

Študijný program/ročník _______________________

Adresa: ________________________________________________ Telefón: ____________________ E-mail:_________________________
Vážená pani dekanka,
rozhodnutím č. __________________ zo dňa ___________________ mi vznikla povinnosť zaplatiť školné vo výške
1100,00€. Podľa Vnútorného predpisu č. _________________ čl. 8 ods. 6 Smernica rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na
Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku ___________________, si študent v dennej forme
štúdia môže podať žiadosť najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné.

Žiadam o odpustenie alebo zníženie školného
(1) 1. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu súbežného štúdia:
a)☐ váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) 1,00 – 1,20, (dokladám potvrdenie o dosiahnutom
VŠP v predchádzajúcom ak. roku);
b)☐ váženého študijného priemeru 1,21–1,50, (dokladám potvrdenie o dosiahnutom VŠP v
predchádzajúcom ak. roku);
c)☐ zanechania štúdia, na ktoré som bol/a riadne prijatý/á v prvom roku štúdia do 30. septembra a
zápisu na štúdium, na ktoré som bol/a dodatočne prijatý/á, (dokladám potvrdenie o zanechaní štúdia, na
ktoré som bol/a riadne prijatý/á a kópiu rozhodnutia o dodatočnom prijatí na štúdium)
2. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia:
a)☐ som držiteľom ZŤP, (dokladám kópiu preukazu ZŤP osoby)
b)☐ som aktuálny reprezentant na olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách
Európy a dosahujem VŠP do 2,00, (dokladám potvrdenie o tom, že som aktuálnym reprezentantom na
olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy a potvrdenie o dosiahnutom VŠP v
predchádzajúcom ak. roku)
c)☐ mám dlhodobé zdravotné problémy, (dokladám lekárske potvrdenia preukazujúce dlhodobé
zdravotné problémy)
d)☐ v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, (dokladám kópiu rodného listu dieťaťa)
e)☐ spĺňam podmienky na udelenie sociálneho štipendia a dosahujem VŠP do 2,00, alebo iným spôsobom
preukázateľne dokladujem zlú sociálnu situáciu a dosahujem VŠP do 2,00, alebo preukázateľne dokladuje
hmotnú núdzu,(dokladám potvrdenie o tom, že spĺňam podmienky na udelenie sociálneho štipendia alebo
kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
alebo doklady, ktoré preukazujú zlú sociálnu situáciu a potvrdenie o dosiahnutom VŠP v predchádzajúcom
roku)
f)☐ som do 30. septembra zanechal štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré som bol riadne prijatý
a zapísal som sa na štúdium, na ktoré som bol dodatočne prijatý;
g)☐ som prekročil/a aspoň o 100% počet publikovaných prác potrebných na pripustenie k obhajobe
dizertačnej práce (platí len pre študentov 3. stupňa štúdia)- (dokladám výpis z Databázy evidencie
publikačnej činnosti zamestnancov UK);
h)☐ prekročil/a som štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu schválenej mobility (dokladám potvrdenie o
schválení mobility fakultou alebo iné relevantné potvrdenie k uvádzanému dôvodu)
☐ iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(2)☐ vykonania štátnej skúšky alebo časti štátnej skúšky

V ________________________, dňa ________________________

Podpis:_________________________________________
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