Metodické usmernenie, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie
alebo zníženie školného na STU
V zmysle § 92 ods. 16 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších úprav rektor môže
školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti
s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti
hodné osobitného zreteľa podľa zásad uvedených v štatúte vysokej školy.

A.

Rektor STU môže odpustiť školné v nasledujúcich prípadoch

1.

Študijné výsledky: školné nie je možné odpustiť len z dôvodu študijných výsledkov.

2.

Sociálna a zdravotná situácia študenta:
a) ak je študent sirota,
b) ak bol alebo je študent chovanec detského domova.

Pozn.: do ukončenia štúdia študentovi nesmie chýbať viac ako 30 kreditov.
3.

Iné skutočnosti:
a) ak študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu absolvovania schváleného
zahraničného študijného pobytu (schválenej zahraničnej mobility), počas ktorej získal
najmenej 20 kreditov za semester,
b) ak študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu ukončenia akreditácie študijného
programu na STU,
c) ak študent dosiahol v akademickom roku (ďalej len „AR“) predchádzajúcemu AR, v ktorom
vznikla povinnosť platiť školné VŠP do 1,2 a zároveň bol v tomto roku významným
športovcom (reprezentant SR na majstrovstvách sveta, Európy, olympijských hrách,
svetovej univerziáde),
d) ak študent doktorandského štúdia má splnené všetky podmienky a odovzdal aj záverečnú
prácu v termíne,
e) ak študent doktorandského štúdia je zamestnancom fakulty/ústavu (alebo zamestnancom
externého školiaceho strediska).

Pozn.: dôvody 3a, 3b a 3c nie je možné uplatňovať, ak povinnosť platiť školné vznikla z dôvodu
súbežného štúdia.

B.

Rektor STU môže znížiť školné v nasledujúcich prípadoch

1.

Študijné výsledky: - školné nie je možné znížiť len z dôvodu študijných výsledkov.

2.

Sociálna a zdravotná situácia študenta:
a) ak je študent polosirota - znížiť školné na 50%,
b) ak študenta v AR predchádzajúcemu AR, v ktorom vznikla povinnosť platiť školné, postihla
nepredvídateľná životná udalosť, ktorá neumožňuje platiť školné v plnej výške (napr. živelná
pohroma) - znížiť školné na 50%,
c) ak bol študent v AR prechádzajúcom AR, v ktorom vznikla povinnosť platiť školné, na
materskej dovolenke - znížiť školné na 50%,
d) ak je študent držiteľom preukazu ZŤP - znížiť školné na 50%,

e)

ak mal študent závažné zhoršenie zdravotného stavu (PN dlhšia ako 1 mesiac) v AR
predchádzajúcemu AR, v ktorom vznikla povinnosť platiť školné - znížiť školné na 50%.

Pozn.: vo všetkých prípadoch bodu 2 študentovi do ukončenia štúdia nesmie chýbať viac ako 30
kreditov.
3.

Iné skutočnosti:
a) ak študent absolvuje v AR len štátnu skúšku – znížiť školné na 25%,
b) ak študent absolvuje v AR štátnu skúšku a max 2 predmety – znížiť školné na 75%,
c) ak študent dosiahol v AR predchádzajúcemu AR, v ktorom vznikla povinnosť platiť školné
VŠP do 1,5 a zároveň bol v tomto roku významným športovcom (reprezentant SR na
majstrovstvách sveta, Európy, olympijských hrách, svetovej univerziáde) – znížiť školné na
50%.

Pozn.: dôvod 3c nie je možné uplatňovať, ak povinnosť platiť školné vznikla z dôvodu súbežného
štúdia.

C.

Spoločné ustanovenia

K žiadosti o zníženie a odpustenie školného je potrebné doložiť dokumenty, ktorými žiadateľ
preukazuje dôvod úpravy školného v závislosti od konkrétnej situácie. Sú to najmä:
 potvrdenie o schválení mobility,
 potvrdenie o reprezentácii na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, olympijských
hrách, svetovej univerziáde,
 kópia preukazu ZŤP,
 lekárske potvrdenie od odborného lekára preukazujúce vážne a dlhodobé zdravotné
problémy,
 kópia rodného listu dieťaťa pri čerpaní materskej dovolenky,
 kópia dokladov, dokazujúcich sociálny stav študenta sirota/polosirota,
 prípadne ďalšie relevantné dokumenty.

V Bratislave 18. 6. 2012

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1
rektor
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Originál podpísaného Metodického usmernenia, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie
alebo zníženie školného na STU je uložený a k nahliadnutiu prístupný v kancelárii vedúcej
Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov Rektorátu STU, Mgr. Marianny Michelkovej.
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