
Priezvisko a meno študenta: .......................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska: ................................................................................................................ 

Telefón: ........................................................ 

E-mail: ........................................................... 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
 Fakulta telesnej výchovy a športu 
 doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 
 dekan fakulty 
 Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 
 814 69 Bratislava 

Vážený pán dekan, 

rozhodnutím č. ................................................ zo dňa ....................................... mi vznikla povinnosť zaplatiť školné 

za akademický rok .................................... vo výške 1200,00 €. 

Podľa Vnútorného predpisu č. 25/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou 
sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v 
akademickom roku 2015/2016, 

žiadam o odpustenie alebo zníženie školného za akademický rok 2015/2016 

a) v prípade súbežného štúdia z dôvodu: 

  váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) 1,00 – 1,20, 

  váženého študijného priemeru 1,21 – 1,50, 

  zanechania štúdia v prvom roku štúdia do 30. septembra, na ktoré som bol/a riadne prijatý/á a 
následného zápisu na štúdium, na ktoré som bol/a dodatočne prijatý/á, 

b) v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu, že: 

  som držiteľom ZŤP (dokladám kópiu preukazu ZŤP osoby), 

  som aktuálny reprezentant na olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách 
Európy a dosahujem VŠP do 2,00 
(dokladám potvrdenie o tom, že som aktuálnym reprezentantom na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy), 

  mám dlhodobé zdravotné problémy 
(dokladám lekárske potvrdenia preukazujúce dlhodobé zdravotné problémy), 

  v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (dokladám kópiu rodného listu 
dieťaťa), 



  spĺňam podmienky na udelenie sociálneho štipendia a dosahujem VŠP do 2,00, alebo iným 
spôsobom preukázateľne dokladujem zlú sociálnu situáciu a dosahujem VŠP do 2,00, alebo 
preukázateľne dokladujem hmotnú núdzu 
(dokladám potvrdenie o tom, že spĺňam podmienky na udelenie sociálneho štipendia alebo 
kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny alebo doklady, ktoré preukazujú zlú sociálnu situáciu), 

  som zanechal štúdium v prvom roku štúdia do 30. septembra, na ktoré som bol/a riadne 

prijatý/á a následné som sa zapísal/a na štúdium, na ktoré som bol/a dodatočne prijatý/á 
(dokladám potvrdenie o zanechaní štúdia, na ktoré som bol/a riadne prijatý/á a kópiu 
rozhodnutia o dodatočnom prijatí na štúdium), 

  som sa zapísal/a do ďalšieho roka štúdia, aby som vykonal/a štátnu skúšku, resp. časť štátnej 

skúšky, 

  iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa:  

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

V .................................... dňa ......................   ................................................. 

 podpis študenta 

 

 

Prílohy:  

      


