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Dodatok č. 2/2007 
k Smernici UMB č. 7/2006 o výbere školného na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008 
 
 

Znenie Čl. 1 bod  10 smernice sa ruší a nové znenie je: 
Fakulta  písomne v termíne do 13. 10. 2007 oznámi študentom, ktorí prekročili štandardnú 
dĺžku štúdia ustanovenú pre daný študijný program alebo súbežne študujú dva a viac 
študijných programov (§92 zákona o VŠ) povinnosť uhradiť školné. Počty a mená študentov, 
ktorým fakulta stanovila povinnosť platiť školné v akademickom roku 2007/2008, zároveň 
oznámi na referát pre pedagogickú činnosť R UMB. 
 
Znenie Čl. 1  bod 13 smernice sa ruší a nové znenie je: 
Žiadosť o odpustenie, zníženie alebo odloženie doby splatnosti školného s hodnovernými 
dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, zasiela študent študijnému oddeleniu 
príslušnej fakulty v termíne do 27. 10. 2007. 
 
V Čl. 1  bod 14  nové znenie je: 
Fakulta zosumarizované žiadosti s prílohami a vyjadrením prodekana pre pedagogickú 
činnosť zašle na referát prorektorky pre pedagogickú činnosť UMB v termíne do 5. 11. 2007. 
 
Čl. 1 sa dopĺňa o bod 15, ktorý znie: 
Rektorka UMB po preskúmaní žiadosti rozhodne v termíne do  12. 11. 2007. 
 
Čl. 1 sa dopĺňa o bod 16, ktorý znie: 
Študent, na ktorého sa vzťahuje  úhrada školného na akademický rok 2007//2008, ktoré je 
v súlade so zákonom o VŠ,  je povinný uhradiť školné  v termíne do 30. 11. 2007. 
 
V Čl. 1 doterajší bod 14 sa označuje ako bod 17. 
 
 
Dodatok č. 2/2007 k Smernici UMB č. 7/2006 o výbere školného na UMB v Banskej Bystrici 
v akademickom roku 2007/2008 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24. 9. 2007. 
 
  
Banská Bystrica 24. 9. 2007 
 
Rozdeľovník: 
4 x prorektori UMB  
1 x kvestorka UMB 
6 x  dekani fakúlt UMB 
1 x riaditeľ SÚZ UMB 
1 x riaditeľka UK UMB 
3 x vedúci odborov UMB 
1 x oddelenie kontroly UMB 
1 x vedúca kancelárie rektora UMB 
1 x predseda AS UMB 
 


