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DODATOK Č. 1 K SMERNICI UMB č. 12/2010    
O ŠKOLNOM  

NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 
V AKADEMICKOM ROKU 2011/2012 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Dodatok č. 1 k Smernici o školnom č. 12/2010 vydaný v súlade so zákonom č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje a určuje výšku školného spojeného s externým 
štúdiom v študijnom programe Nemecký jazyk a kultúra (2. stupeň externé 
štúdium), v študijnom programe Anglicky jazyk a kultúra (2. stupeň externé 
štúdium) a v študijnom programe Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň 
externé štúdium) na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici (ďalej len „UMB“) v akademickom roku 2011/2012. 

 
 

Čl. 2 
Školné za externé štúdium na UMB 

 
 

1. Študent prijatý v študijnom programe Nemecký jazyk a kultúra (2. stupeň externá forma 
štúdia), v študijnom programe Anglický jazyk a kultúra (2. stupeň externá forma štúdia) 
a v študijnom programe Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň externá forma 
štúdia) v akademickom roku 2011/2012 platí školné. Výška školného je uvedené v Prílohe 
1 Dodatku č. 1 k Smernici o školnom č. 12/2010.  

2. Predpokladaný počet prijatých študentov na študijný program 2. stupňa externej formy 
štúdia Nemecký jazyk a kultúra, na študijný program 2. stupňa externej formy štúdia 
Anglický jazyk a kultúra a na študijný program 2. stupňa externej formy štúdia Učiteľstvo 
telesnej výchovy a trénerstvo na Fakulte humanitných vied UMB v akademickom roku 
2011/2012 je uvedený v prílohe v Prílohe 1 Dodatku č. 1 k Smernici o školnom č. 
12/2010.  

3. Študent v štandardnej dĺžke štúdia uhradí školné za študijné programy Nemecký jazyk 
a kultúra (2. stupeň externá forma štúdia), Anglický jazyk kultúra (2. stupeň externá forma 
štúdia) a Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň externá forma štúdia) do 
termínu zápisu a jeho úhradu preukáže  pri zápise. Zápis na štúdium je podmienený 
úhradou školného v plnej výške, bez možnosti splátok. 

4. Študentovi externého štúdia študijného programu Nemecký jazyk a kultúra (2. stupeň 
externá forma štúdia), študijného programu Anglický jazyk a kultúra (2. stupeň externá 
forma štúdia) a študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň 
externá forma štúdia) študujúcemu v štandardnej dĺžke štúdia, ktorý zaplatil školné, 
zapísal sa na štúdium a v termíne ešte do začiatku výučby v príslušnom študijnom 
programe v zimnom semestri prvého roku štúdia požiadal o skončenie štúdia sa vráti 
pomerná časť zo zaplateného školného vo výške 90 %. 

5. Študentovi v študijnom programe Nemecký jazyk a kultúra (2 stupeň externá forma 
štúdia), v študijnom programe Anglický jazyk a kultúra(2. stupeň externá forma štúdia) 
a v študijnom programe Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň externá forma 
štúdia), ktorý skončí alebo preruší štúdium v priebehu akademického roka sa školné 
nevracia. 
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6. Študent študijného programu Nemecký jazyk a kultúra (2. stupeň externá forma štúdia), 
študijného programu Anglický jazyk a kultúra (2. stupeň externá forma štúdia) 
a študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň externá forma 
štúdia), ktorý sa opätovne zapíše na štúdium študijného programu v príslušnom stupni po 
prerušení a ročne školné už v roku prerušenia štúdia uhradil, je povinný uhradiť pomernú 
časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do 
konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.   

7. Úhrada školného za študijný program Nemecký jazyk a kultúra (2. stupeň externé 
štúdium), za študijný program Anglický jazyk a kultúra (2. stupeň externé štúdium) a za 
študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2. stupeň externé štúdium) sa 
realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“, alebo bezhotovostným prevodom na 
číslo účtu: 

 
Základné identifikačné údaje platby školného za externé štúdium 
      Fakulta UMB Číslo účtu Variabilný 

symbol 
Špecifický 
symbol* 

Konštantný 
symbol 

humanitných vied 7000095590/8180 10350020  0308, 0558 
*do špecifického symbolu uvádzajú študenti: 

   SR - svoje rodné číslo (bez lomítka),     
         zo zahraničia - dátum narodenia v tvare DDMMRR 
 
8. Pri platení poštovým peňažným poukazom typu „U“ sa uvádzajú nasledovné údaje: 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a názov príslušnej fakulty, Národná 12, 974  01 
Banská Bystrica, 
Číslo účtu: 7000095590, kód banky 8180, variabilný symbol podľa príslušnej fakulty, 
konštantný symbol: 0308. Pri platení bezhotovostným prevodom sa uvádza konštantný 
symbol: 0558.  

 
 

Čl. 3 
Výška školného 

 
 
1. V súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky určený základ pre výpočet školného a poplatkov na akademický rok 
2011/2012 vo výške 300 € (9 037,80,- Sk). Ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok 
základu. Ročné školné  v študijných programoch v externej forme nesmie prekročiť sumu 
maximálneho ročného školného určenú opatrením ministerstva školstva na základe 
ekonomickej náročnosti uskutočňovaných študijných programov. 

 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Školné podľa Čl. 2 tohto Dodatku č. 1 je výnosom UMB a 40 % zo tohto školného je 
príjmom štipendijného fondu UMB. Tú časť príjmov zo školného, ktorá nie je príjmom 
štipendijného fondu univerzity možno použiť len na  plnenie hlavných úloh UMB 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 
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2. Dodatok č. 1 k Smernici č. 12/2010 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici v akademickom roku 2011/2012 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 
od  1. 9. 2011. 

 
Prílohy k Dodatku č. 1 Smernice č. 12/2010 o školnom na UMB v BB v AR 2011/2012: 
Príloha 1 
Výška školného za študijný program Nemecký jazyk a kultúra (2. stupeň externá forma 
štúdia) a študijný program Anglický jazyk a kultúra (2. stupeň externá forma štúdia na 
Fakulte humanitných vied UMB na AR 2011/2012 
 
Rozdeľovník: 
6 x dekani fakúlt UMB 
6 x prodekani pre pedagogickú činnosť fakúlt UMB 
5 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 


