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I.
Úvod
1. Technická univerzita vo Zvolene (ïalej len TU vo Zvolene) v y d á v a v súlade s § 92
a súvisiacimi ustanoveniami zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ïalej len zákon o VŠ )
a èl. 27 Štatútu TU vo Zvolene, ktorý upravuje rámcové ustanovenia o školnom
a o poplatkoch spojených so štúdiom na TU vo Zvolene ( ïalej len Štatút), túto
Organizaènú smernicu è. 6 / 2010 ( ïalej len smernica ) s univerzitnou pôsobnos•ou.
2. TU vo Zvolene je oprávnená žiada• školné a poplatky spojené so štúdiom od študentov
TU vo Zvolene, uchádzaèov o štúdium na TU vo Zvolene a ïalších osôb v rozsahu a za
úkony pod¾a tejto smernice.
3. Študent je povinný uhrádza• školné a poplatky spojené so štúdiom, urèené touto
smernicou (§ 71 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona o VŠ).
3.1. je povinný pravdivo uvies• skutoènosti rozhodujúce na ich urèenie (§ 71 ods. 3 písm.
b) zákona o VŠ).
3.2. je povinný písomne oznámi• TU vo Zvolene rozhodnutie pod¾a § 70 ods.1
písm. k) do 30. septembra príslušného akademického roka (§ 71 ods. 3 písm. e)
zákona o VŠ).

II.
Poplatok za materiálne zabezpeèenie prijímacieho konania
1. Výšku poplatku za materiálne zabezpeèenie prijímacieho konania na príslušnej fakulte
stanoví fakulta v rozsahu skutoèných nákladov, najviac však do výšky 25 % základu na
urèenie školného a poplatkov spojených so štúdiom poèítaného pod¾a § 92 ods. 1 zákona
o VŠ. Základ sa vz•ahuje na akademický rok, ktorý zaèína v danom kalendárnom roku.
Poplatok za materiálne zabezpeèenie prijímacieho konania sa stanoví na jedného
uchádzaèa, na príslušný stupeò a formu štúdia.
2. Návrh poplatku za materiálne zabezpeèenie prijímacieho konania schva¾uje Akademický
senát univerzity, alebo Akademický senát fakulty, ak sa študijný program uskutoèòuje na
fakulte, najneskôr do 30. 6. príslušného roka.
3. Schválenú výšku poplatku oznámi fakulta prorektorovi pre pedagogickú prácu najneskôr
do 15 kalendárnych dní od jej schválenia.

III.
Školné za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia, súbežné štúdium a školné
v študijných programoch v externej forme štúdia.
1. Študent TU, ktorý študuje študijný program TU vo Zvolene dlhšie, ako je jeho štandardná
dåžka štúdia, je povinný uhradi• TU vo Zvolene roèné školné za každý ïalší rok štúdia
(§ 92 ods. 6 zákona o VŠ). Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku
dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom
istom stupni, je povinný uhradi• roèné školné v druhom a ïalšom študijnom programe za
štúdium v príslušnom akademickom roku (§ 92 ods. 5 zákona o VŠ). Študent TU vo
Zvolene, ktorý študuje študijný program v externej forme štúdia, ktorý nie je bezplatným
študijným programom je povinný uhradi• roèné školné (§ 89 ods. 5 zákona o VŠ).
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2. Roèné školné v študijných programoch v dennej forme nesmie presiahnu• 5-násobok
základu (§ 92 ods. 3 zákona o VŠ). Roèné školné v študijných programoch v externej
forme štúdia nesmie prekroèi• sumu maximálneho roèného školného urèenú na príslušný
akademický rok opatrením MŠ SR (§ 92 ods. 3 zákona o VŠ).
3. Pre študijné programy uskutoèòované na fakulte, urèuje roèné školné TU vo Zvolene na
návrh fakulty.
4. Návrh urèenia výšky roèného školného ( príloha è.1) pre nasledujúci akademický rok
predkladá dekan fakulty rektorovi TU vo Zvolene najneskôr do 31.10. príslušného
kalendárneho roka.
5. Výšku školného pre nasledujúci akademický rok, po predchádzajúcom vyjadrení kvestora,
urèí rektor TU vo Zvolene formou oznámenia o urèení výšky školného ( príloha è. 2)
najneskôr dva mesiace pred posledným dòom urèeným na podávanie prihlášok na
štúdium.
6. Povinnos•ou študenta je pravdivo uvies• skutoènosti rozhodujúce na urèenie výšky
školného (§ 71 ods. 3 , písm. b) zákona o VŠ).Študent, na ktorého sa vz•ahuje povinnos•
uhradi• školné vyplní Prehlásenie o svojom doterajšom štúdiu (príloha è. 3).Toto
prehlásenie môže by• aj súèas•ou zápisového listu.
7. TU vo Zvolene prostredníctvom dekana fakulty oznámi študentovi, ktorý prekroèil
štandardnú dåžku štúdia, alebo ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva
alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom
stupni, takto urèenú výšku školného v príslušnom akademickom roku a stanoví
podmienky jeho splatnosti. Toto oznámenie bude v písomnej forme a na predpísanom
tlaèive a bude doruèené študentovi do vlastných rúk ( príloha è. 4).
8. Pokraèovanie v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku je podmienené preukázaním
úhrady školného hodnoverným spôsobom.

IV.
Školné a poplatky spojené so štúdiom cudzincov
1. Školné a poplatky spojené so štúdiom cudzincov študujúcich na TU vo Zvolene v rámci
medzištátnych zmlúv sa riadi príslušnými ustanoveniami týchto zmlúv.
2. Cudzinci, ktorí sú obèanmi èlenského štátu, alebo majú pobyt v èlenskom štáte platia
školné a poplatky spojené so štúdiom na TU vo Zvolene pod¾a ustanovení èl. III. a èl. V.
3. Od cudzincov, ktorí nie sú obèanmi èlenského štátu EU, Bieloruskej republiky, Bosny
a Hercegoviny, Èiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky,
Srbskej republiky alebo Ukrajiny, alebo nemajú trvalý pobyt v èlenskom štáte EU, môže
TU vo Zvolene požadova• školné v osobitnej výške aj poèas štandardnej dåžky štúdia
(§ 92 ods. 9 zákona o VŠ). Osobitná výška školného je urèená v rozpätí 200% až 600 %
základu.
4. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom cudzincov sa urèí postupom
uvedeným v èl. III.
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V.
Poplatky spojené so štúdiom
1. Žiadate¾ je povinný TU vo Zvolene zaplati• nasledovné poplatky :
a) poplatky za vydávanie dokladov o štúdiu
b) poplatky za vydávanie kópií dokladov o štúdiu a absolvovaní štúdia
c) poplatky za vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia v cudzom jazyku
d) poplatky za nostrifikovanie dokladu o absolvovanom vysokoškolskom štúdiu
v zahranièí
2.

















Výška poplatkov pod¾a bodu 1. je nasledovná :
vydanie preukazu študenta ................................................................
vydanie výkazu o štúdiu (indexu)......................................................
výpis výsledkov štúdia.......................................................................
výpis výsledkov štúdia v cudzom jazyku..........................................
výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov ...........................
výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom jazyku,
ak fakulta zabezpeèuje preklad a je potrebné archívne vyh¾adávanie
vydanie kópie výkazu o štúdiu (indexu)............................................
vydanie kópie vysokoškolského diplomu..........................................
vydanie kópie vysvedèenia o štátnej skúške......................................
vydanie kópie dodatku k diplomu......................................................
vydanie vysokoškolského diplomu v cudzom jazyku........................
vydanie vysvedèenia o štátnej skúške v cudzom jazyku....................
poplatok za uznávanie dokladov o vzdelaní mimo èlenských štátov EU
na úèely výkonu regulovaných povolaní............................................
potvrdenie o dobe štúdia z archívnych dokumentov .........................
iné potvrdenia súvisiace so štúdiom v cudzom jazyku .....................

pohyblivá
7,- €
7,- €
15,- €
10,-€
30,-€
17,- €
34,- €
17,- €
20,- €
50,- €
34,- €
100,- €
5,-€
7,-€

3. Výška poplatkov spojená so štúdiom v externej forme doktorandského študijného
programu je nasledovná :
 poplatok za skúšky a oponentské posudky k projektu dizertaènej práce ........ 70,- €
 poplatok za obhajobu dizertaènej práce ............................................................200,- €
4. Zamestnanci TU vo Zvolene študujúci v externej forme doktorandského štúdia na TU vo
Zvolene uvedené poplatky neplatia. Zamestnancom TU vo Zvolene, ktorí študujú
v externej forme doktorandského štúdia mimo školiacich pracovísk TU vo Zvolene budú
hradené poplatky pod¾a tohto bodu rektorátom TU vo Zvolene, pokia¾ sa toto štúdium
uskutoèòuje v záujme zvyšovania kvalifikaènej štruktúry TU vo Zvolene.
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VI.
Splatnos• školného a poplatkov spojených so štúdiom
1. Urèené èiastky školného a poplatkov spojených so štúdiom sa poukazujú na bežné úèty
TU vo Zvolene k tomu urèené. Finanènú operáciu je možné realizova• poštovou
poukážkou, bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do pokladne TU vo Zvolene.
2. Úhrada poplatkov spojených so štúdiom je podmienkou pre vydanie požadovaných
dokladov.
3. Povinnos• uhradi• školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevzia• iná
fyzická osoba alebo právnická osoba.
4. Školné a poplatky spojené so štúdiom je študent povinný uhradi• najneskoršie v lehote
stanovenej v oznámení TU vo Zvolene uvedenom v èl. III. bod 7. tejto smernice.

VII.
Výnimky z platieb
1. Rektor TU vo Zvolene môže na základe písomnej žiadosti študenta školné a poplatky
spojené so štúdiom zníži•, odpusti• alebo odloži• termíny ich splatnosti s prihliadnutím na
študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutoènosti hodné
osobitného zrete¾a ( 92 ods. 16 zákona o VŠ).
2. Rektor môže školné zníži•, najviac však o 50% zo stanovenej výšky školného.
3. Rektor môže školné odpusti•, ak ide o úplne osirelého študenta alebo študenta – držite¾a
preukazu ZPS a Z•PS.
4. Na základe písomnej žiadosti študenta môže rektor TU vo Zvolene odloži• termín
splatnosti školného s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu
študenta.
5. Rektor TU vo Zvolene môže na základe písomnej žiadosti študenta v odôvodnených
prípadoch zníži• aj poplatky spojené so štúdiom, najviac však o 50% zo stanovenej
výšky.
6. Písomnú žiados• o výnimku z platby študent predkladá rektorovi TU vo Zvolene cestou
dekana príslušnej fakulty a to v lehote urèenej na splatnos• školného. Vzor žiadosti
(príloha è. 5).
7. Oznámenie o znížení, odpustení alebo odložení termínu splatnosti školného alebo znížení
poplatkov spojených so štúdiom alebo zamietnutí žiadosti bude doruèené študentovi do
vlastných rúk na adresu trvalého pobytu. Vzor oznámenia ( príloha è. 6,7,8,9).

VIII.
Zverejnenie školného a poplatkov
1. TU vo Zvolene zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dòom urèeným na
podávanie prihlášok na štúdium školné a poplatky spojené so štúdiom v nasledujúcom
akademickom roku.
2. Pod zverejnením sa rozumie oznámenie na úradnej výveske TU vo Zvolene alebo
fakulty a hromadným spôsobom na www.stránke TU vo Zvolene alebo fakulty.
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IX.
Použitie príjmov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom
1. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom TU vo Zvolene.
2. Najmenej 20% príjmov zo školného za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia a súbežné
štúdium je príjmom štipendijného fondu TU vo Zvolene (§ 92 ods. 18 zákona o VŠ).
3. Tú èas• príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu, možno použi• len
na plnenie hlavných úloh TU vo Zvolene v oblasti vysokoškolského vzdelávania (§ 92
ods. 18 zákona o VŠ).

X.
Povinnos• uhradenia školného a poplatkov spojených so štúdiom
1.
2.

V zmysle § 92, § 113a a § 71 ods. 3 zákona o VŠ je študent povinný uhradi• školné a
poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole.
Neuhradenie školného a poplatkov spojených so štúdiom sa bude považova• za porušenie
povinnosti študenta pod¾a § 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ a posudzova• pod¾a § 66 a
§ 72 zákona o VŠ.

XI.
Prechodné ustanovenia
1. Na poplatky spojené so štúdiom pod¾a tejto smernice sa nevz•ahujú všeobecné predpisy
o správnych poplatkoch (§ 92 ods. 19 zákona o VŠ).
2. Ustanovenia èl. III. bodu 1 tejto smernice sa vz•ahujú na študentov, ktorí boli na štúdium
prijatí po 1. septembri 2007.
3. Študenti prijatí na štúdium pred 1. septembrom 2007 platia školné len v prípade
prekroèenia štandardnej dåžky štúdia (§ 113a ods. 9 a ods.10 zákona o VŠ). V celkovej
dåžke štúdia sa však zoh¾adòuje aj predchádzajúce štúdium v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania, ako aj súbežné štúdium viacerých študijných programov
(Usmernenie Sekcie vysokých škôl MŠ SR è. CD-2007-16285/34649-3:071).
4. Poplatky spojené so štúdiom v externej forme doktorandského štúdia (èl. V. bod 3) sa
vz•ahujú na študentov prijatých na doktorandské štúdium vo vedných odboroch alebo
v umeleckých odboroch zriadených pod¾a predchádzajúcich predpisov. Práva kona•
doktorandské štúdium, dizertaèné skúšky a obhajoby dizertaèných prác a ude¾ova•
vedecko-akademické hodnosti alebo umelecko-akademické hodnosti v príslušných
vedných odboroch alebo umeleckých odboroch priznané pod¾a doterajších predpisov do
nadobudnutia úèinnosti zákona o VŠ zanikajú 31.decembra 2010, ak z iných dôvodov
nezanikli pred týmto dòom (§ 109 ods. 6 zákona o VŠ).

7

XII.
Závereèné ustanovenia
1. Na vz•ahy touto organizaènou smernicou neupravené sa vz•ahujú príslušné ustanovenia
zákona o VŠ.
2. Akéko¾vek zmeny a doplnky k tejto organizaènej smernici je možné vykona• len
písomnými dodatkami podpísanými štatutárnym orgánom.
3. Organizaèná smernica è. 6/2010 má univerzitnú pôsobnos•.
4. Organizaèná smernica è. 6/2010 bola prerokovaná a schválená na porade vedenia TU vo
Zvolene ......................
5. Touto organizaènou smernicou è. 6/2010 sa zároveò ruší OS è. 1/2008 z 1.apríla 2008
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Technickej univerzite vo Zvolene.
6. Organizaèná smernica è. 6/2010 nadobúda úèinnos• od 1. mája 2010.

Prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.
rektor

Prílohy :
Príloha è. 1 :
Príloha è. 2 :
Príloha è. 3 :
Príloha è. 4 :
Príloha è. 5 :
Príloha è. 6 :
Príloha è. 7 :
Príloha è. 8 :
Príloha è. 9 :

Návrh urèenia výšky roèného školného
Urèenie výšky školného v akademickom roku........
Prehlásenie študenta
Oznámenie o urèení výšky školného v akademickom roku........ a podmienky
jeho splatnosti
Vzor žiadosti
Vzor oznámenia o znížení školného
Vzor oznámenia o odpustení školného
Vzor oznámenia o odložení termínu splatnosti školného
Vzor zamietnutia žiadosti

Rozde¾ovník :

referát pre pedagogickú prácu
dekani fakúlt
kvestor
kancelária rektora
vedúca ekonomického oddelenia
pokladòa
referát právny
referát kontroly
oddelenie riadenia ¾udských zdrojov
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Príloha è. 1

Návrh urèenia roèného školného za prekroèenie štandardnej
dåžky štúdia, súbežné štúdium

I. Návrh výšky školného na ................................................................fakulte TU vo Zvolene
Akademický rok ......./.........
Študijný program....................................
1. Stupeò, forma štúdia................................,.....................................€
2. Stupeò, forma štúdia................................,.....................................€

Vo Zvolene dòa ....................................

..........................................................
dekan fakulty

II. Vyjadrenie k návrhu
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Vo Zvolene dòa .......................................

..................................................
kvestor TU vo Zvolene
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Príloha è. 2

miesto, dòa: Zvolen,...............
vybavuje:
tel. / fax: 045/5206 kl. 835
vaša znaèka:
naša znaèka: .........../200...../RPP

.....................................................
........................................................

dekan
..............................fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

Vec : Urèenie výšky školného pre akademický rok ....................../.....................
________________________________________________________________________
Vážený pán dekan,
V nadväznosti na Váš návrh o výške školného pre akademický rok ............/............... pre
študentov, ktorí prekroèili štandardnú dåžku štúdia, alebo študujú súbežne vo viacerých
študijných programoch toho istého stupòa a v súlade s § 92 zákona è. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s Organizaènou smernicou
è. 6/2010 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Technickej univerzite
vo Zvolene,

urèujem
pre všetky študijné programy na ..................................fakulte TU
vo Zvolene
v akademickom roku .............../.................. výšku školného ........................,- €
Výber školného bude realizovaný v súlade s Organizaènou smernicou è. 6/2010 o školnom
a poplatkoch spojených so štúdiom na Technickej univerzite vo Zvolene,

Prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.
rektor
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Príloha è. 3

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
FAKULTA: .........................................................................................................
Študijný program: ..................................................................................................................
Roèník: ..................................................
IÈŠ: študenta: .................................
Forma: .............................................

prehlásenie
o predchádzajúcom a súbežnom vysokoškolskom štúdiu v zmysle § 71 ods. 3, písm. b)
a e) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Rodinný stav :
.......................................
Dátum narodenia : .........................................

Rodné èíslo : ..................................................

Miesto narodenia : ........................................

Národnos• : ....................................................

Štátna príslušnos• : .......................................
ÈOP : .............................................................
Trvalé bydlisko :
Mesto : .................................................................................. PSÈ : ..........................................
Ulica : .................................................................................... Èíslo popisné ...............................
Okres : ....................................................................................
Predchádzajúce štúdium na vysokej škole:
Názov VŠ: ....................................................................................................................................
Fakulta:........................................................Št. odbor/program ..............................................
Stupeò štúdia a forma .................................Dåžka štúdia od: ..................... do ..........................
Súbežné štúdium na vysokej škole:
Názov VŠ: ....................................................................................................................................
Fakulta:........................................................Št. odbor/program ..............................................
Stupeò štúdia a forma .................................Dåžka štúdia od: ..................... do ..........................
Oznamujem, že v ak. roku ................................... budem bezplatne študova• študijný
program ................................................................. na .....................................................
(§ 71, ods. 3, písm. (e) citovaného zákona

Prehlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé.*
Zvolen, dòa ............................

Podpis študenta (tky) : ........................................

* v prípade poskytnutia nepravdivých informácii je VŠ oprávnená postupova• v zmysle § 72 citovaného zákona
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Príloha è. 4

Hlavièkový papier fakulty

Adresa študenta

Vec:

Oznámenie o urèení výšky školného v akademickom roku .............. / ..............
a podmienkach jeho splatnosti.

V zmysle Organizaènej smernice è. ...6/2010 .o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
na Technickej univerzite vo Zvolene Vám oznamujeme, že v súlade s § 92, § 113a a § 71 ods.3,
písm. b) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ste povinný (á)
uhradi• školné v akademickom roku ............... / ............... za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia*)
/ súbežné štúdium*).
Pre akademický rok .............. / ................ je urèená výška školného

.......................,- €

oznámením TU vo Zvolene o urèení výšky školného zo dòa ................vedenom pod è........................
Školné ste povinný (á) uhradi• v termíne do ..........................., na èíslo úètu.......................,
variabilný symbol..................................
Pokraèovanie v štúdiu v akademickom roku .............../................ je podmienené preukázaním
úhrady školného hodnoverným spôsobom.

dekan fakulty

*) èo sa nehodí preèiarknite
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Príloha è. 5

Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta.....................................
Adresa fakulty......................

ŽIADOS•

Študent :
Identifikaèné èíslo študenta : ......................................................................................................
Meno a priezvisko .......................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................................
Telefón: ............................................ e-mail: ...............................................................................
Fakulta TU vo Zvolene, na ktorej študent študuje ......................................................................
Vec:
Žiados• o zníženie*), odpustenie*), alebo odloženie splatnosti školného*)
Týmto Vás žiadam o: zníženie školného*) odpustenie školného*) odloženie splatnosti školného*)
pod¾a oznámenia fakulty .......................................Technickej univerzity vo Zvolene**) è. ............. zo
dòa .....................o urèení výšky školného vo výške €.................................v akademickom roku
................./.................. za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia*) / súbežné štúdium*).
Odôvodnenie žiadosti a uvedenie, prípadne preukázanie skutoèností osobitného zrete¾a:

Za kladné vybavenie Vám vopred ïakujem.
V............................. dòa.........................

podpis:

Zoznam príloh:
___________________________________________________________________________
*) èo sa nehodí preèiarknite
**) uveïte názov fakulty
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Príloha è. 6

Hlavièkový papier rektora

Adresa študenta

Vec: Oznámenie o znížení výšky školného v akademickom roku .............. / ..............
___________________________________________________________________________
V zmysle § 92 ods. 16 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov a Organizaènej smernice è. 6/2010 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TU vo
Zvolene a na základe dôvodov, ktoré uvádzate vo svojej žiadosti zo dòa...................Vám

znižujem
výšku školného za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia*) súbežné štúdium*) a stanovujem Vám novú
výšku školného na sumu..................................€.
Upozoròujem Vás na to, že povinnos• študenta uhradi• školné vysokej škole vyplýva z § 92, § 113a
a § 71 ods.3, písm. b) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Školné ste povinný uhradi• do .............dní od prevzatia tohto oznámenia. Neuhradenie školného sa
bude považova• za porušenie povinností študenta a posudzova• pod¾a § 66 a § 72 zákona
o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.
rektor

__________________________________________________________________________
*) èo sa nehodí sa preèiarknite
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Príloha è. 7

Hlavièkový papier rektora

Adresa študenta

Vec: Oznámenie o odpustení výšky školného v akademickom roku .............. / ..............
___________________________________________________________________________

V zmysle § 92 ods. 16 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov a Organizaènej smernice .6/2010 . o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TU vo
Zvolene a na základe dôvodov, ktoré uvádzate vo svojej žiadosti zo dòa ...............Vám

odpúš•am

školné v plnej výške za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia*) / súbežné štúdium*).

Prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.
rektor

_________________________________________________________________________
*) èo sa nehodí sa preèiarknite
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Príloha è. 8

Hlavièkový papier rektora

Adresa študenta

Vec:

Oznámenie o odložení termínu splatnosti urèenej výšky školného v akademickom
roku............./....................
___________________________________________________________________________

V zmysle § 92 ods. 16 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov a Organizaènej smernice è. 6/2010 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TU
vo Zvolene a na základe dôvodov, ktoré uvádzate vo svojej žiadosti zo dòa ..............Vám
odkladám
termín splatnosti školného vo výške ...................,- € za prekroèenie štandardnej dåžky štúdia*) /
súbežné štúdium* a stanovujem Vám nový termín jeho splatnosti najneskôr do.............................

Upozoròujem Vás na to, že povinnos• študenta uhradi• školné vysokej škole vyplýva z § 92, § 113a
a § 71 ods.3, písm. b) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Neuhradenie školného sa bude považova• za porušenie povinností študenta a posudzova• pod¾a § 66
a § 72 zákona o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.
rektor

__________________________________________________________________________
*) èo sa nehodí preèiarknite
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Príloha è. 9

Hlavièkový papier rektora

Adresa študenta

Vec:

Oznámenie o zamietnutí žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu
splatnosti urèenej výšky školného v akademickom roku .............. / ..............
___________________________________________________________________________
V zmysle § 92 ods.16 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov a Organizaènej smernice è. 6/2010 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TU vo
Zvolene potvrdzujem oznámenie dekana fakulty................................................................ Technickej
univerzite vo Zvolene zn.:.............................. zo dòa ........................... o urèení výšky školného
v akademickom roku ............... / ............... na tejto fakulte a Vašu žiados•

zamietam.
Dôvody, ktoré ste uviedli vo Vašej žiadosti zo dòa......................... som nepovažoval za skutoènosti
hodné osobitného zrete¾a a preto som Vašej žiadosti nevyhovel.
Upozoròujem Vás na to, že povinnos• študenta uhradi• školné vysokej škole vyplýva z § 92, § 113a a
§ 71 ods.3, písm. b) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Školné ste povinný uhradi• do .............dní od prevzatia tohto oznámenia. Neuhradenie školného sa
bude považova• za porušenie povinností študenta a posudzova• pod¾a § 66 a § 72 zákona o vysokých
školách v znení neskorších predpisov.

Prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.
rektor
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