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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 
len zákona) môže požadovať poplatky: 

a) na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním - 
§ 76 ods. 9 zákona, 

b) spojené so štúdiom - § 92 ods. 10 až 13 zákona. 
2. Poplatky sú príjmom univerzity a sú odvodené od skutočných nákladov  za vybrané úkony. 
3. Základom na určenie poplatkov podľa § 92 zákona  je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na 

jedného študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom 
verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

4. Pre akademický rok 2009/2010 určilo MŠ SR základ vo výške  292,11 €  (8 800,- Sk). 
 
 

Článok 2 
Poplatky spojené so štúdiom 

  
 

1. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  
      v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods.10 zákona) 

                        
 
Fakulta UMB 

Poplatok  
 v  EUR 

Poplatok  
  v Sk 

 
Číslo účtu 

 
Variabilný 

symbol 
Ekonomická fakulta 
- bakalárske, magisterské štúdium  
- doktorandské  štúdium 

   
    35,- 
    40,- 

  
 1 054,41 
 1 205,04  

 
7000095590/8180 

 
101130 

Fakulta  humanitných vied  
– bakalárske  štúdium 
-  magisterské štúdium 
-  doktorandské štúdium 

 
   33,19 
   16,60 
   33,19 

  
  1 000,- 
     500,- 
  1 000,-  

 
7000095590/8180 

103176 
denné štúdium 
103179  
externé štúdium 

Pedagogická fakulta    29,87      900,- 7000095590/8180 107103 
Fakulta politických vied 
a  medzinárodných vzťahov 

   50,-   1506,30  7000095590/8180 104175 

Právnická fakulta    49,79    1 500,-  7000095590/8180 108175 
Fakulta prírodných vied    30,-     903,78 7000095590/8180 105002  
 
1.1  Uchádzač o štúdium na príslušnú fakultu UMB uhradí na bežný účet univerzity   stanovený    

 poplatok súčasne s podaním prihlášky na štúdium, pričom doklad o zaplatení poplatku  sa 
 prikladá nalepením na tretiu stranu prihlášky na štúdium. 

 
1.2. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri stiahnutí  

prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade neúčasti na prijímacej skúške môže dekan 
fakulty v zreteľa hodných dokladovaných prípadoch a na základe písomnej žiadosti uchádzača 
schváliť vrátenie alikvotnej časti poplatku, maximálne do výšky 50 %, ak uchádzač požiadal 
o vrátenie najneskôr do 15.6.2009, pokiaľ nie je stanovený fakultou  iný termín. 
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2. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej 

práce (§ 92 ods. 11 zákona) 
• vo výške                                         330,- EUR   (9 941,58 Sk)  pre všetky fakulty 

 
 
 
3. Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu 
       absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 92 ods.  
 

• vo výške                                              50,- EUR    (1 506,30 Sk)   pre všetky fakulty    
 
 
 
4.   Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov:  
       a)  výkaz o štúdiu (index)                                                                          7,- EUR      (210,88 Sk) 
       b)  vystavenie výkazu o štúdiu pri strate                                                   10,- EUR      (301,26 Sk)       
       c)  výpis  výsledkov štúdia v priebehu štúdia v slov. jazyku                   10,- EUR      (301,26 Sk)      
       d)  výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v slov. jazyku      15,- EUR      (451,89 Sk) 
       e)  výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v cudzom jazyku                20,- EUR      (602,52 Sk) 
       f)  výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v cudzom jazyku             25,- EUR      (753,15 Sk) 
       g)  kompletný výpis výsledkov štúdia absolventa v cudzom jazyku 
            ak fakulta zabezpečuje    preklad a je potrebné   

   archívne vyhľadávanie                                                                       100,- EUR    (3 012,60 Sk)          
       h)  kompletný výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku  

   ak je potrebné archívne vyhľadávanie 
                           - bakalárske štúdium a magisterské štúdium 2 ročné                           20,- EUR      (602,52 Sk)     
                           - magisterské, inžinierske  štúdium 5 ročné                                         35,- EUR    (1 054,41 Sk) 

       i)  preukaz študenta                                                        18,- EUR       (542,26 Sk) 
       j)  validačná známka ISIC k preukazu                                9,- EUR       (271,13 Sk) 
       k)  NO ISIC známka k preukazu                                    3,-EUR       (90,37 Sk) 

  
 
 

 5.   Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a za vydanie  ich duplikátov    
a) vysokoškolský diplom v slov. jazyku                                               bezplatne 
b) vysvedčenie o štátnej skúške v slov. jazyku                                          bezplatne 
c) dodatok k diplomu v slov. jazyku                      bezplatne 
d) duplikát diplomu v slov. jazyku                                                       17,- EUR      (512,14 Sk)     
e) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v slov. jazyku                           17,- EUR      (512,14 Sk)       
f) duplikát  dodatku k diplomu v slov. jazyku                                         24,- EUR      (723,02 Sk)       
g) vysokoškolský diplom v cudzom jazyku                                         50,- EUR    (1 506,30 Sk)     
h) vysvedčenie o štátnej skúške v cudzom jazyku                             34,- EUR    (1 024,28 Sk)      
i) dodatok k diplomu v cudzom jazyku                                           34,- EUR    (1 024,28 Sk)     
j)  duplikát diplomu v cudzom jazyku                               34,- EUR    (1 024,28 Sk)  
k) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v cudzom jazyku                      34,- EUR    (1 024,28 Sk) 
l) duplikát dodatku k diplomu v cudzom jazyku                             34,- EUR    (1 024,28 Sk)   
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6.  Poplatky za uznávanie  dokladov o vzdelávaní na akademické účely 
       podľa § 106 ods.2 písm. a) zákona  

 
Doklady o vzdelaní vydané zahraničnými vysokými školami (na účely vyhl. MŠ SR    
č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní) sú: 

a) vysokoškolské diplomy 
b) vysvedčenia o štátnych skúškach 
c) doklady o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch, 

umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach. 
 

O uznaní dokladov o vzdelaní na základe žiadosti žiadateľa rozhoduje rektorát a rozhodnutia 
vydáva rektor (postupy a podmienky uznávania stanovuje univerzitná Smernica č. 5/2005-VŠ 
o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní štúdia 
a o uznávaní dokladov o vzdelaní). 

 
d)  vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní  

           bez doplňujúcich skúšok                             50,- EUR   (1 506,30 Sk)      
e)  vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní  

           pri vykonaní doplňujúcich skúšok                  67,- EUR    (2 018,44 Sk) 
f)  vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách (l skúška/              50,- EUR    (1 506,30 Sk)  
g) vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní  

           na výkon regulovaných povolaní vydaných mimo  
           členských štátov                                            100,- EUR   (3 012,60 Sk)      

h)  vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní 
      na výkon neregulovaných povolaní                  50,- EUR    (1 506,30 Sk)        
i)  duplikát rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní                17,- EUR       (512,14 Sk)        

 
 
 
 

Článok 3 
Poplatky spojené s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním 

 
1. Poplatky na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním 

vo výške 
• habilitačné konanie -  všetky fakulty                                   1 000,- EUR   (30 126,- Sk)          

 
• vymenúvacie konanie – všetky fakulty                               1 330,- EUR   (40 067,58 Sk)      

    
2. Úhrada nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním neplatí pre 

uchádzača, ktorý je na UMB v pracovnom pomere na ustanovený týždenný  pracovný čas. 
 
    3.   Časť úhrady nákladov spojených s vymenúvacím konaním je ustanovená v Smernici UMB č. 
          3/2008. 
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Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Úhrada poplatkov  sa realizuje poštovým peňažným poukazom, alebo bezhotovostným        

     prevodom na bežný účet UMB číslo účtu 7000095590/8180.  
 
2. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon v zmysle tejto smernice je povinnou prílohou 

žiadosti  alebo  prihlášky, okrem poplatku za preukaz študenta.    
 

3. Rektor univerzity môže v zmysle čl. 25 bod 5 Štatútu UMB poplatky podľa § 92 ods. 10 a ods. 
11 odpustiť alebo znížiť  žiadateľovi, ktorého príjem na jednu osobu v spoločnej domácnosti 
nepresahuje výšku životného minima.  

 
4. Poplatky v slovenských korunách sú prepočítané konverzným kurzom  1 EUR = 30,1260 Sk 

a majú len informatívny charakter. 
 

5. Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z tejto smernice poverujem oddelenie kontroly UMB. 
 

6. Zmeny smernice môžu byť vykonané písomnými dodatkami. 
 

7. Smernica nadobúda platnosť od 1. 1. 2009 a účinnosť od 1. 9. 2009, okrem bodu 1. čl.2., ktorý   
nadobúda účinnosť od 1.1.2009.   

 
8. Nadobudnutím účinnosti Smernice UMB č. 14/2008 sa zrušuje Smernica UMB č. 10/2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 
6 x dekani fakúlt UMB 
6 x prodekani pre pedagogickú činnosť fakúlt UMB 
4 x prorektori UMB  
1 x kvestorka UMB 
1 x vedúca kancelárie rektora UMB 
3 x vedúci odborov UMB 
1 x vedúci oddelenia kontroly UMB 
1 x riaditeľka UK UMB 
1 x riaditeľ SÚZ UMB 
 
 
 
  


