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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI        logo 
Fakulta..............................................................................................  fakulty 
adresa fakulty  
 

         
     
  

 
 

č. z.    Vybavuje:    Banská Bystrica ...... 
 

Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2009/2010 
a podmienky splatnosti 

 
 
 V zmysle Smernice č. 13/2008 UMB o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 
2009/2010 Vám oznamujeme, že v súlade s § 92/113a a § 71 ods. 3, písm. b) zákona  č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste povinný(á) 
uhradiť školné v akademickom roku 2009/2010 za štúdium študijného programu ............ 
fakulty........................UMB: 
názov študijného programu : 
stupeň štúdia : 
štandardná dĺžka štúdia :  
na ktorý ste zapísaný od :  deň/mesiac/rok 
bez prerušenia štúdia 1) 
s prerušením štúdia 2) od : deň/mesiac/rok  do:  deň/mesiac/rok 

 
V uvedenom študijnom programe v akademickom roku 2009/2010 je určená výška školného  

 ........................... € (.....Sk) 
Smernicou č. 13/2008 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2009/2010 v prílohe 15.

       
Dôvod výberu školného v akademickom roku 2009/2010 : 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu prvého stupňa*), študijného programu druhého 
stupňa*) alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3*) o dobu 3)...........................................................................  
  
Školné za akademický rok 2009/2010 ste povinný(á) uhradiť v lehote do 15. decembra 2009 poštovým 
peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu s použitím variabilného symbolu 
príslušnej fakulty.  
Číslo účtu : 7000095590, kód banky: 8180 
Názov účtu: 
VS: podľa príslušnej fakulty 
KS: 03789 
ŠS: rodné číslo študenta 
  
Pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2009/2010 je podmienené preukázaním úhrady školného 
hodnoverným spôsobom. V zmysle § 92/113a a § 71 ods. 3, písm. b) zákona o VŠ je študent povinný uhradiť 
školné vysokej  škole.  
         
   
         xy, dekan fakulty 
 
 
 
1) *) čo sa nehodí prečiarknite 
2) pri viacnásobnom prerušení fakulta uvedie všetky dátumy prerušenia 
3) doba štúdia sa zaokrúhľuje na celé akademické roky smerom nahor 

adresa 
 
 
 


