Dodatok č. 1
k Štatútu FAPZ SPU v Nitre
Akademický senát FAPZ SPU v Nitre schválili na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2014 tento
dodatok č. 1, ktorým sa Štatút FAPZ SPU v Nitre mení a dopĺňa takto:
1. V článku 27 sa mení znenie bodov 12 a 17.
Pôvodné znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
12. Rektor môže školné odpustiť, znížiť, odložiť termín splatnosti školného pri prekročení
štandardnej dĺžky štúdia na základe písomnej žiadosti študenta, podanej prostredníctvom
univerzitného informačného systému, s príslušnými dokladmi v súlade s Poriadkom
poplatkov SPU a kladného stanoviska dekana fakulty podľa nasledujúcich zásad:
a) odpustiť školné
aa) študentovi so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona v odôvodniteľných
prípadoch, ak študent prekročil štandardnú dĺžku príslušného študijného
programu,
ab) v dôsledku materskej, resp. rodičovskej dovolenky, čerpanej na SPU počas
štúdia študijného programu príslušného stupňa,
ac) z veľmi vážnych zdravotných dôvodov (dlhodobá hospitalizácia a liečba počas
štúdia študijného programu príslušného stupňa na SPU),
ad) v dôsledku zahraničnej stáže alebo študijného pobytu v zahraničí doktoranda
vyslaného školiteľom v rámci jeho individuálneho študijného plánu, na základe
čoho mal prerušené štúdium v priebehu akademického roka,
b) znížiť školné o 50 % študentovi
ba) ak je aktuálnym reprezentantom SR a dosahuje vážený študijný priemer (VŠP)
daný fakultou (VŠP sa určuje z 20 % najlepších priemerov študijných výsledkov
za predchádzajúci akademický rok),
bb) z dôvodu opätovného zápisu po prerušení štúdia v priebehu akademického roka,
bc) z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal len štátnu skúšku,
resp. predmet(y) štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce,
bd) ak mu bola od letného semestra príslušného akademického roka povolená zmena
študijného programu v dennej forme štúdia na študijný program s rovnakým
názvom v externej forme štúdia,
c)
odložiť termín splatnosti školného s možnosťou úhrady formou maximálne 3 splátok
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov študenta s prihliadnutím na jeho
študijné výsledky, sociálnu alebo zdravotnú situáciu.
Nové znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
12. Rektor môže školné odpustiť, znížiť alebo odložiť termín splatnosti školného na základe
písomnej žiadosti študenta, podanej prostredníctvom univerzitného informačného systému,
s príslušnými dokladmi v súlade s Poriadkom poplatkov SPU v Nitre, a kladného stanoviska
dekana fakulty podľa nasledujúcich zásad:
a) odpustiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia

aa) študentovi so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona v odôvodniteľných
prípadoch,
ab) v dôsledku materskej, resp. rodičovskej dovolenky, čerpanej na SPU počas štúdia
študijného programu príslušného stupňa,
ac) z veľmi vážnych zdravotných dôvodov (dlhodobá hospitalizácia a liečba počas
štúdia študijného programu príslušného stupňa na SPU),
ad) v dôsledku zahraničnej stáže alebo študijného pobytu v zahraničí doktoranda
vyslaného školiteľom v rámci jeho individuálneho študijného plánu,
b) znížiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia o 50% študentovi
ba) ak je aktuálnym reprezentantom SR a dosiahol vážený študijný priemer (VŠP)
v predchádzajúcom roku štúdia do hodnoty VŠP, ktorý určí fakulta (VŠP sa
určuje z 20 % najlepších priemerov študijných výsledkov za predchádzajúci
akademický rok),
bb) z dôvodu opätovného zápisu v priebehu akademického roka po prerušení štúdia,
bc) z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal len štátnu skúšku,
resp. predmet(y) štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce,
c)

d)

znížiť školné o 50 % študentovi z dôvodu, ak mu bola od letného semestra
príslušného akademického roka povolená zmena študijného programu v dennej
forme štúdia na študijný program s rovnakým názvom v externej forme štúdia,
odložiť termín splatnosti školného s možnosťou úhrady formou maximálne 3 splátok
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov študenta s prihliadnutím na jeho
študijné výsledky, sociálnu alebo zdravotnú situáciu.

Pôvodné znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
17.Univerzita a fakulta školné a poplatky súvisiace so štúdiom zverejňuje do 20. septembra
v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium
začať, ak ide o bakalársky študijný program a pri ostatných študijných programoch
najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na
štúdium.
Nové znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
17.Univerzita školné a poplatky súvisiace so štúdiom na nasledujúci akademický rok
zverejňuje najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na
štúdium.
Dodatok k Štatútu FAPZ SPU v Nitre nadobúda platnosť dňom 15. 12. 2014.
Dodatok č.1 tvorí súčasť Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
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