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EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

Fakulta: .................................................................................. Stupeň štúdia: ............................... 

Meno a priezvisko študenta: .......................................................................................................... 

Forma štúdia (denná/externá):............................................ Ročník štúdia: .................................. 

Študijný program: .......................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................. 

Dátum narodenia: .......................... Telefón: ............................ E-mail: ...................................... 

 

Ž I A D O S Ť  

 Podľa § 92, ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Internej smernice číslo 10/2019 o školnom 

a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 

2020/2021, obraciam sa na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave so žiadosťou o: 

 
1. Časť 

Typ žiadosti  

□  zníženie určeného školného  

□  odpustenie určeného školného 

□  splátky - odloženie termínu splatnosti určeného školného 

 

2. Časť 

Dôvod žiadosti (doklady o preukázaní dôvodov je nutné priložiť k žiadosti): 

□ študent bol v predchádzajúcom období zapísaný na študijný program v časti akademického 

roka nepresahujúcej jeden mesiac1 

□ študent denného štúdia, ktorý študuje súbežne na dvoch študijných programoch 

zabezpečovaných EU v Bratislave a dosahoval v uplynulom akademickom roku vážený študijný 

priemer od 1,00 do 1,50 vrátane2 

□ študent denného štúdia, ktorý študuje súbežne na dvoch študijných programoch 

zabezpečovaných EU v Bratislave a dosahoval v uplynulom akademickom roku vážený študijný 

priemer od 1,51 do 2,50 vrátane3 

□ študent externého štúdia dosiahol v uplynulom akademickom roku štandardnej dĺžky štúdia 

študijný priemer od 1,00 do 1,20 vrátane4 

□ študent, občan členského štátu študuje v študijnom programe uskutočňovanom výlučne             

v inom ako štátnom jazyku a dosiahol v uplynulom akademickom roku štandardnej dĺžky štúdia 

študijný priemer od 1,00 do 1,50 vrátane 5 

□ študent splnil všetky povinnosti potrebné pre účasť na štátnej skúške, ale v štandardnej dĺžke 

štúdia sa na štátnej skúške nezúčastní, resp. na riadnom termíne alebo náhradnom termíne štátnej 

skúšky nevyhovie a opravného termínu štátnej skúšky sa zúčastní v riadnom termíne ďalšieho 

akademického roka (chýba len štátna skúška)6 

 
1 Potvrdenie Študijného oddelenia príslušnej fakulty o skončení štúdia, ak ide o fakultu mimo EU v Bratislave; 

v prípade niektorej z fakulty EU v Bratislave fotokópia o skončení štúdia. 

2 Výpis výsledkov za akademický rok z AiS 
3 Výpis výsledkov za akademický rok z AiS 
4 Výpis výsledkov za akademický rok z AiS 
5 Výpis výsledkov za akademický rok z AiS 
6 Výpis výsledkov za celé štúdium z AiS. 
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□ študent nesplnil všetky povinnosti potrebné pre účasť na štátnej skúške, chýbajú mu však 

kredity za maximálne 2 predmety (chýbajú najviac 2 predmety + štátna skúška)7 

□ študent absolvuje štátnu skúšku najneskôr do konca októbra príslušného akademického roka8 

□ študent je študentom študijného programu EU v Bratislave a vzniká mu povinnosť uhradiť 

školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vyplývajúca z plnenia študijných povinností na 

partnerskej vysokej škole za účelom získania dvojitého diplomu, najneskôr však do                      

31. decembra príslušného akademického roka9  

□ študent je držiteľom preukazu ŤZP10 

□ študent má dlhodobo preukázateľné zdravotné problémy11  

□ študentovi bol priznaný štatút študenta so špecifickými potrebami12 

□ študent je na materskej, resp. rodičovskej dovolenke13 

□ študent dokladuje zlú sociálnu situáciu14 

□ študent je aktuálnym reprezentantom SR, aktuálnym reprezentantom na olympijských hrách, 

majstrovstvách sveta alebo Európy15 

□ študent je zamestnancom EU v Bratislave alebo dieťaťom zamestnanca EU v Bratislave16 

 

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

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

             vlastnoručný podpis žiadateľa 

 
Žiadosť je nutné vytlačiť obojstranne a spolu s relevantnými dokladmi predložiť na príslušné študijné oddelenie. 

 
3. Časť 

Potvrdenie Študijného oddelenia príslušnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave o prevzatí 

príslušných podkladov potvrdzujúcich žiadosť študenta.  

 

Poznámky Študijného oddelenia: 

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

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

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

 

V Bratislave dňa .........................................    

 

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

pečiatka a podpis 

 
7 Výpis výsledkov za celé štúdium z AiS. 
8 Výpis výsledkov za celé štúdium z AiS. 
9 Potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty 
10 Fotokópia preukazu ŤZP. 
11 Aktuálne lekárskej potvrdenie o dlhodobých zdravotných problémoch od odborného lekára - Originál dokladu 

lekárskeho potvrdenia o dlhodobých zdravotných problémoch od odborného lekára – nie staršie ako 6 mesiacov. 
12 Fotokópia rozhodnutia o priznaní štatútu študenta so špecifickými potrebami za minulý aktuálny akademický rok. 
13 Fotokópia potvrdenia o poberaní materského príspevku alebo potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku. 
14 Potvrdenia daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania, potvrdenie od zamestnávateľa rodiča – ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a daňového bonusu; 

• Potvrdenia Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských a dôchodkových dávkach; 

• Potvrdenia o výške priznaného výživného (podľa súdneho rozhodnutia), ak sú rodičia rozvedení; 

• Potvrdenie o trvalom pobyte študenta; 

• Potvrdenie o priznaní a vyplácaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny; 

• Potvrdenie o počte členov v domácnosti; 

• Fotokópia úmrtného listu v prípade dokladovania polosiroty/siroty. 
15 Potvrdenie športového klubu o účasti študenta na reprezentácií Slovenska. 
16 Čestné vyhlásenie študenta. 


