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Smernica č. 1/2012 

o podmienkach zníženia alebo odpustenia školného 

Čl. 1 
Predmet smernice 

V súlade s § 92 a § 113a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Smerni-
cu č. 5/2007-N rektora STU v Bratislave dekan SjF STU vydáva smernicu, v ktorej sú 
uvedené podmienky, na základe ktorých sa posudzujú žiadosti študentov o zníženie 
alebo odpustenie školného. 
 

Čl. 2 
Podmienky pre odpustenie školného 

Odpustiť školné v plnej výške možno študentom, ktorí: 
a) diplomovú prácu vypracovali v zahraničnej inštitúcii a z organizačných dôvo-

dov v riadnom termíne nemohli absolvovať štátnu skúšku na SjF STU, 
b) prekročili štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu absolvovania zahraničnej mobili-

ty v poslednom ročníku štúdia a v riadnom termíne nemohli absolvovať štát-
nu skúšku na SjF STU, 

c) výrazne prispeli k rozvoju SjF STU, 
d) sú na rodičovskej dovolenke, 
e) v  predchádzajúcom akademickom roku mali závažné zhoršenie zdravotného 

stavu alebo majú trvalo zhoršený zdravotný stav. 
 

Čl. 3 
Podmienky pre zníženie školného 

Znížiť školné možno študentom, ktorí po prekročení štandardnej dĺžky štúdia majú 
absolvovať iba menší počet predmetov a štátnu skúšku. Výška zníženého školného 
sa vypočíta podľa vzťahu: 
 

ZŠK = ŠS + n * P 
 
kde  ZŠK – znížené školné 
 ŠS    – školné za štátnu skúšku vo výške 250,00 € 
 n      – počet zapísaných predmetov (vrátane predmetu „Záverečná práca“) 
 P      – školné za 1 predmet vo výške 50,00 € 
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Čl. 4 
Zamietnutie žiadosti o úpravu  školného 

 
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie školného bude zamietnutá v nasledujúcich prí-
padoch: 

a) ak ako dôvod žiadateľ uvádza zlú sociálnu situáciu, lebo tieto problémy sa 
riešia formou sociálneho štipendia, 

b) ak ako dôvod žiadateľ uvádza dobré študijné výsledky, lebo to sa týka proce-
su udeľovania mimoriadneho prospechového štipendia, 

c) ak ako dôvod žiadateľ uvádza prestup z inej vysokej školy. 
 

Čl. 5 
Rozhodnutie o žiadosti o úpravu  školného 

V súlade s pravidlami uvedenými v tejto smernici dekan fakulty spracuje pre každé-
ho žiadateľa návrh na úpravu školného a postúpi ho na konečné rozhodnutie rekto-
rovi STU. 
 

 
Bratislava 1. februára 2012 
 
 
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 dekan SjF STU v Bratislave 


