Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
SMERNICA DEKANA č. 9/2005
určujúca
ŠKOLNÉ ZA PREKROČENIE ŠTANDARDNEJ DĹŽKY ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV
podľa §92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), čl. 23 Štatútu STU v Bratislave
a v súlade so smernicou rektora STU v Bratislave č. 11/2005-N
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia bez
vážneho dôvodu, je povinný uhradiť školné za každý ďalší rok štúdia (§92 ods. 4
zákona).
(2) Študenti dennej formy štúdia doktorandských študijných programov školné neplatia.
(3) Výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, ktorý sa
vykonáva na fakulte, určuje dekan fakulty (čl. 23 odst. 3 Štatútu STU v Bratislave, ďalej
štatút). Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia sa určuje za každý ďalší rok
štúdia. Výška školného sa určuje v súlade s §92 ods. 1 a 2 zákona. Môže sa určiť pre
každý stupeň vysokoškolského štúdia a pre každý študijný program samostatne. Školné
je splatné v lehotách určených dekanom fakulty.
(4) Podrobnosti o platení školného zverejní dekan fakulty každoročne samostatným
príkazom dekana.
(5) Rektor môže školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti v súlade s čl. 23
odst. 9 štatútu. Študent podáva písomnú žiadosť o zmenu školného s vyjadrením dekana
rektorovi prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Žiadosť o zmenu školného pre
nasledujúci akademický rok musí byť podaná najneskôr do 30. júna prebiehajúceho
akademického roka.
(6) Rozhodnutie o znížení, odpustení alebo odložení školného pre nasledujúci akademický
rok vydá rektor najneskôr do 31. júla prebiehajúceho akademického roka.
(7) Evidenciu študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia spolu s evidenciou
požadovaného a zaplateného školného za štúdium vedie študijné oddelenie fakulty.
Čl. 2
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
(1) Pri určovaní doby štúdia za účelom zistenia prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa
postupuje podľa §92 ods. 4 zákona (za dobu štúdia sa považuje celková doba, počas ktorej
bol študent zapísaný na štúdium zodpovedajúceho stupňa študijného programu na
niektorej z verejných vysokých škôl v SR).

(2) Ak fakulta až neskoršie zistí, že študent zatajil informácie, ktoré sú rozhodujúce pre
určenie školného, určí študentovi povinnosť zaplatiť školné za predchádzajúce
akademické roky najneskôr v najbližšom termíne jeho splatnosti. Výška takéhoto
školného je daná výškou školného za príslušné roky, za ktoré sa určuje.
(3) Školné za každý akademický rok je splatné v dvoch termínoch, platí sa semestrálne. Prvú
časť školného (za 1. semester) je povinný uhradiť pred zápisom do ďalšieho roku štúdia.
Pri zápise študent musí predložiť doklad o zaplatení. Druhú časť školného je povinný
uhradiť a predložiť doklad o zaplatení do konca prvého týždňa 2. semestra.
(4) Konanie študenta, ktorý nezaplatil školné a nemal povolený odklad platby alebo zatajil
príslušné informácie (čl. 2, ods. 2) sa posudzuje ako disciplinárny priestupok (§72 zákona
o VŠ).
Čl. 3.
Záverečné ustanovenia
(1) Táto smernica je platná pre akademický rok 2006/07.
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