Príloha č.1

Technická univerzita vo Zvolene
Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného

Meno a priezvisko študenta: ………………………………………………………………………….….
ID študenta: ………………………
Kontaktná adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………………………………….…
E-mail: ……………………………………………………………………………
Fakulta:
 -LF
 -DF
 -FEE
 -FEVT
 -UŠP*
Študijný program: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Stupeň štúdia:  - I. stupeň  - II. stupeň  - III. stupeň *
Forma štúdia:
 -denná
 - externá*
Vážený pán rektor,
v súlade s §92, ods. 18 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov dovoľujem si požiadať o
 - zníženie školného
 - odpustenie školného
 - odklad termínu splatnosti školného *,
ktoré mi bolo vyrúbené v akademickom roku 20…./20…. vo výške …………... €.
Žiadosť podávam z dôvodu:

 - som úplne osirelý študent
 - vlastné vynikajúce študijné výsledky
 - som držiteľom preukazu ZŤP
 - mám závažné zdravotné problémy
 - som študent so špecifickými potrebami
 - vzorná reprezentácia TU
 - som na materskej alebo rodičovskej dovolenke
 - som v zlej sociálnej situácii
 - iná skutočnosť hodná osobitého zreteľa v zmysle čl. 27, ods. 9-12 Štatútu TU vo Zvolene *
(podrobnejšie dôvody uveďte v prílohe)

K žiadosti prikladám nasledovné doklady: ……………………………………………………………………………………………………………………
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(/á)
právnych dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
V ……………………

dňa ………………………..

……….……..…………………………………….
podpis študenta

Vyjadrenie dekana:
Žiadosť navrhujem:

 - zamietnuť
 - odpustiť školné v plnej výške

 - znížiť školné o …….... % na sumu ............. €
 - odložiť splatnosť školného najneskôr do dňa: ………………….

Stručné zdôvodnenie:
Vo Zvolene dňa: ………………..

……………….………………………
podpis dekana

Vyjadrenie rektora:
 - žiadosť zamietam
 - odpúšťam žiadateľovi školné v plnej výške

 - znižujem žiadateľovi školné o ……... % na sumu ........... €
 - povoľujem odklad splatnosti školného najneskôr do dňa: ……………

Stručné zdôvodnenie:
Vo Zvolene dňa: ………………..
* jednu z možností označte X v príslušnom rámčeku

……………….………………………
podpis rektora

