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DODATOK č. 1/2014  
k Smernici rektora č. 2/2014 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2014/2015 
 

Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava vydáva Dodatok č. 1/2014 k Smernici 

rektora č. 2/2014 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety 

v akademickom roku 2014/2015, ktorý nadobúda účinnosť dňom 20. 08. 2014. 

 

Smernica rektora č. 2/2014 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP 

sv. Alžbety v akademickom roku 2014/2015 sa mení a dopĺňa takto: 

 

3.1 Úprava školného študentov s ťažkým zdravotným postihnutím – článok sa celý 

vypúšťa a nahrádza takto: 

 

3.1 Úprava školného uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami 

 

3.1.1  Na základe písomnej žiadosti o úpravu školného uchádzačov a študentov so 

špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím) je možné po preskúmaní a prehodnotení podkladov určiť výšku % zľavy 

na školné na príslušný akademický rok alebo odpustenie školného v odôvodniteľných 

prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného 

študijného programu (ods. 4 písm. e) zákona c. 131/2002 Z. z.). 

 

3.1.2  Písomné žiadosti o úpravu školného študentov uchádzačov a študentov so 

špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov (držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S 

a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím) spolu s kópiou rozhodnutia je 

nutné zasielať s dostatočným časovým predstihom t. j. minimálne mesiac pred 

stanoveným termínom zápisu, aby bolo vydanie rozhodnutia o schválení úpravy 

poplatkov podľa zákona o správnom konaní v lehote 30 dní a mohla byť 

uskutočnená platba ku dňu zápisu, ku ktorému je  treba sa preukázať týmto 

vydaným rozhodnutím a dokladom o uhradení stanovenej (upravenej) výšky 

školného. 

 

Zdôvodnenie: 

Zabezpečenie súladu so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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