
 

 

 
 

Dodatok číslo 2  
 
k Smernici rektora  
číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014  
Školné a poplatky spojené so štúdiom 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
na akademický rok 2015/2016 
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 
 
Dátum: 16. 02. 2016 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 
 

V Bratislave 16. 02. 2016 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU“) v súlade s § 92 ods. 3 a ods. 18 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s článkom 9 ods. 2 Smernice rektora číslo 8/2014-SR Školné a poplatky spojené so 
štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 zo dňa 
10. 09. 2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 vydáva tento  
 

dodatok číslo 2  
 

k smernici rektora číslo 8/2014-SR zo dňa 10. 09. 2014  
Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

na akademický rok 2015/2016 
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 

(ďalej len „dodatok číslo 2“)  
 

Článok I.  
 

Smernica rektora číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 
04. 03. 2015 (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 4 bod 5 sa na začiatok prvej vety vkladajú slová „Ak ďalej nie je ustanovené inak,“. 

2. Za článkom 5 sa vkladá nový článok 5a, ktorý aj s nadpisom znie nasledovne: 

„Článok 5a 
Školné v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností STU 

(1) Študentovi, ktorý v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností STU zmenil študijný 

program v rámci STU z dôvodu odňatia práv pôvodného študijného programu, na ktorom bol 

zapísaný alebo z dôvodu vzniku nového študijného programu (ďalej len „zmenený študijný 

program“) a na pôvodnom študijnom programe študentovi v akad. roku 2015/2016 vznikla 

povinnosť uhradiť školné (ďalej len „pôvodná povinnosť uhradiť školné“) sa školné odpúšťa. 

Školné v zmysle tohto článku sa odpúšťa len tomu študentovi, ktorý si pôvodnú povinnosť uhradiť 

školné splnil (vrátane rozhodnutia o znížení školného podľa článku 5 tejto smernice) a tiež tomu 

študentovi, ktorému rektor pôvodnú povinnosť uhradiť školné odpustil postupom podľa článku 5 

tejto smernice. 

(2) Na postupy podľa tohto článku sa nepoužijú ustanovenia článku 4 a 5 tejto smernice.  

(3) Študijné oddelenie príslušnej fakulty/Ústavu manažmentu STU po zápise študenta 

na zmenený študijný program vytvorí v AIS rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné študenta 

podľa bodu 1 tohto článku a následne odstúpi útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov 

Rektorátu STU zoznam študentov, ktorých sa odpustenie školného v zmysle tohto článku týka. 

Rozhodnutie podľa tohto bodu sa nevydáva ani nedoručuje v písomnej forme. 

(4) Zoznam študentov podľa bodu 3 tohto článku musí byť podpísaný príslušným 

dekanom fakulty/riaditeľom Ústavu manažmentu STU a musí obsahovať nasledovné údaje o 

študentovi:   
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a) meno, priezvisko, tituly,  

b) ID AIS,  

c) pôvodný študijný program pred zmenou,  

d) pôvodnú povinnosť uhradiť školné,  

e) zmenený študijný program. 

(5) Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov Rektorátu STU na základe zoznamu 

študentov podľa bodov 3 a 4 tohto článku, vytvorí v AIS rozhodnutia o odpustení školného 

študentom v zmysle bodu 1 tohto článku, a to do 30 dní odo dňa doručenia zoznamu. 

(6) Deň vytvorenia rozhodnutia o odpustení školného v zmysle bodu 5 tohto článku sa 
považuje za deň vydania rozhodnutia o odpustení školného, a to bez povinnosti jeho vydania 
a doručenia príslušnému študentovi v písomnej forme.“. 

 
Článok II. 

 
1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 2 k smernici rektora je jeho príloha číslo 1, ktorá 
obsahuje „Úplné znenie smernice rektora číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014 - Školné a poplatky 
spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 
- v znení jej dodatku číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16. 02. 2016“. 

4. Dodatok číslo 2 nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho podpisu.  

 

 
 
 

.........................................................1 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  

rektor  
 

                                                        
1 Originál podpísaného „Dodatku číslo 2 k smernici rektora číslo 8/2014-SR z 10. 09. 2014 Školné a poplatky 
spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016 v znení dodatku 
číslo 1 zo dňa 04. 03. 2015“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  


