ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE, ZNÍŽENIE ŠKOLNÉHO, ODLOŽENIE TERMÍNU JEHO SPLATNOSTI
A SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Meno a priezvisko: ........................................................................Narodený(á) .........................................
Názov katedry: ............................................................ Stupeň štúdia (Bc., Mgr., ArtD.): ……………...............
Evidenčný rok štúdia: ……………….......... Akademický rok: ....................................
Trvalé bydlisko: ..........................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa: ............................................................................................................................
Podľa § 92, 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 so smernicou rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠVU VP č. 2/2020
žiadam o:

□

odpustenie určeného školného

□

zníženie určeného školného

□

splátkový kalendár

Dôvod žiadosti:
(Označte príslušný bod v súlade so smernicou rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, o školnom
a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠVU VP č. 2/2020 podľa článku 5, bodov 5-7.
Dôvod žiadosti je potrebné zdokumentovať v prílohe.)
5. Rektor môže školné odpustiť ak
a) je študent držiteľom preukazu ZŤP s mierou funkčnej poruchy viac ako 70 %,
b) študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov,
c) ide o študenta – externého doktoranda, ktorý má s VŠVU uzatvorený pracovný pomer,
d) má študent závažné zdravotné problémy v trvaní viac ako jeden rok a zapríčinili, že študent prekračuje
štandardnú dĺžku štúdia,
e) je študent sirota alebo polosirota a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov
6. Rektor môže školné znížiť o
a) 25 %, ak študent
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku VŠVU na podujatí národného významu,
2. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,15 až 1,30,
3. má jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie poberajúceho dávku v nezamestnanosti a študent
v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.
b) 50 %, ak študent
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku VŠVU na podujatí medzinárodného významu,
2. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,00 až 1,14 ,
3. má závažné zdravotné problémy v trvaní menej ako jeden rok a zapríčinili, že študent prekračuje štandardnú
dĺžku štúdia,
4. má oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie poberajúcich dávku v nezamestnanosti a študent v čase
podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.
c) 75 %, ak študent
1. je držiteľom preukazu ZŤP,
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2. má jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia a študent v čase
podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.
d) 25% - 100% ak študent
1. spĺňa podmienky na priznania sociálneho štipendia.
2. v zmysle ust. § 108e ods. 4 zákona z dôvodu krízovej situácie nemohol riadne skončiť štúdium v lehote podľa § 65
ods. 2 zákona a rektor mu na základe odôvodnenej žiadosti mimoriadne predĺžil štúdium nad rozsah ustanovený v §
65 ods. 2.
e) 50% - 100% ak študent
1. v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky prekračuje štandardnú dĺžku štúdia.
2. má povinnosť uhradiť školné z dôvodu súbežného štúdia a v prvom roku štúdia do 30. septembra zanechá
štúdium v študijnom programe, na ktorý bol prijatý ako na prvý v poradí
f) 60% - 70% ak študent
1. prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia alebo sa zapíše na štúdium
po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce.
7. Rektor môže odložiť termín splatnosti školného a môže povoliť uhradenie školného v dvoch splátkach:
a) uhradenie prvej splátky do 31. októbra príslušného akademického roka,
b) uhradenie druhej splátky do 28. februára príslušného akademického roka.

Ak študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2020/2021 z dôvodu mimoriadnej
situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v letnom semestri akademického roka 2019/2020
môže rektor školné odpustiť alebo znížiť – dôvody treba zdokladovať
Zoznam príloh:

Dátum: ......................................

Podpis študenta ......................................

Návrh prorektora pre štúdium
Školné navrhujem:

□ odpustiť v plnej výške
□ znížiť o ............. %
□ splátkový kalendár – uhradiť školné v dvoch splátkach:
1. splátka do .......................
2. splátka do .......................

□

zamietam

Zdôvodnenie:

Dátum: ............................

Podpis prorektora pre štúdium: .................................................
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